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Napirendi javaslat  
 
1. A magyar ápolók napjáról szóló határozati javaslat (H/13535. szám)  

  (Dr. Kovács József (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

  (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
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Az ülés résztvevői  
 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság elnöke  
Dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)  
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)  
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)  
Dr. Iván László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)  
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)  
Dr. Garai István Levente (MSZP)  
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)  

 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz) dr. Zombor Gábornak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz) dr. Heintz Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)  
 

Hozzászólók: 
 
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntök mindenkit 
az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2014. február 3-án, hétfőre, a mai napra, 11 óra 
30 percre előzetesen meghirdetett bizottsági ülésén. 

Egyetlen napirendi javaslat szerepel az előzetes értesítésben, a Magyar Ápolók 
Napjáról szóló határozati javaslat, mely H/13535. számon lett benyújtva. Ezt én nyújtottam 
be, mint önálló képviselői indítványt. Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és az általános vitára való alkalmasságról. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi ponthoz Páva Hanna helyettes államtitkár 
asszonyt az egészségügyi államtitkárságról. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Aki egyetért a napirend elfogadásával, 
kérem, szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A magyar ápolók napjáról szóló H/13535. számú határozati javaslat 

Tekintettel arra, hogy a határozati javaslat előterjesztője én vagyok, a napirendi pont 
tekintetében az ülés vezetését átadom Bene Ildikó alelnök asszonynak. 

 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait, helyettes államtitkár 
asszonyt külön, és meg is adom a szót elnök úrnak, a H/13535. számú határozati javaslat 
előterjesztőjének. Köszönöm. 

Dr. Kovács József (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Helyettes Államtitkár 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Hosszú időre tekint vissza ennek a határozati javaslatnak az 
előkészítése, szinte az egész ciklust átöleli 2010-től napjainkig. 

El szeretném mondani tájékoztatásképpen, ami az írásban előre kiadott javaslatban 
nem szerepel, hogy Makray Katalin olimpikon asszony, köztársasági elnök úr felesége nagy 
támogatója és állandó résztvevője ezeknek a rendezvényeknek az egészségügyi államtitkárság 
épületében, amely nagyon régóta már minden évben, ha nem is ilyen néven, de február 19-én 
kerül megrendezésre. 

Február 19-e, dátum nélkül, hogy mikor született, Kossuth Zsuzsanna születésnapja és 
névnapja is egyben. A Magyar Ápolók Napjának a határozatban történő elfogadása - még 
egyszer mondom - sok egyeztetést megjárt már, itt a bizottság előtt is szerepelt. Kétségtelenül 
igaz, hogy az Országgyűlés nagyon sok emléknapot, illetve sokak tiszteletére bizonyos 
napokat megszavazott már ebben a ciklusban is. 

A Magyar Ápolók Napjának elismerése egy olyan intézkedés, amely az ápolói pályát 
hosszú távra pozitív irányba tudja befolyásolni, morálisan mindenképpen. A nemzetközi nap 
május 12-e, mindenki tudja, ez Londonban, Angliában Florence Nightingale nevéhez fűződik, 
aki egy jómódú családból származó angol ápolónő volt és a St. James Hospitalban fejtette ki 
tevékenységét.  

Hogy Magyarországon miért is van ennek értelme, miért láttam én is értelmét az 
egyeztetések kapcsán? Azért, mert tulajdonképpen a magyarországi ápolás története ezt az 
időt, az angliai időt négy évvel megelőzte. Nevezetesen Kossuth Lajos egy országos főápolói 
hivatalt hozott létre 1849. április 16-án, és felkérte legkisebb húgát, Zsuzsannát, hogy vegye 
át a tábori kórházak ápolási felügyeletét a ’48-49-es szabadságharc sérültjeinek, 
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sebesültjeinek az ellátása volt ebben az időben a fő feladat, természetesen a szokásos ápolási 
tevékenység mellett. 

„Téged, kedves nővérem, ezennel az összes tábori kórházak főápolónőjévé 
kinevezlek.” - szólt ez Kossuth Lajos miniszter úrnak az írásában. 

A magyar ápolók példaképe az önkéntesség európai évében 2012-ben került a 
figyelem középpontjába, arra is emlékeztet, hogy a ’48-49-es magyar forradalom és 
szabadságharc katonai egészségügyébe az önkéntesek bevonása jóval megelőzte saját korát, 
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. 

Hazánk minden ápolójának fejet kell hajtania Kossuth Zsuzsanna előtt, hiszen olyan 
szellemi örökséget hagyott ránk, ami a ma és jövő ápolói számára példaértékű lehet. 

Kossuth Zsuzsanna egyébként 37 évesen, New York-ban halt meg, pora ma is idegen 
földben nyugszik. 

Én nagyon röviden ennyiben szerettem volna majdnem hogy összefoglalni és 
kiegészíteni az írásos anyagot, amit reményeim szerint mindenki megkapott. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Megadom a szót helyettes államtitkár 

asszonynak. 

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
álláspontja 

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jegyzőkönyv kedvéért mondom, 
hogy tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk ezt a javaslatot, teljesen egyetértünk ezzel. 
A szakmai szervezetek már több éve szorgalmazzák, hogy Kossuth Zsuzsanna születésnapja a 
magyar ápolók napja legyen. Ahogy elnök úr is említette, ezen a napon szoktuk ünnepelni a 
szakmai szervezetekkel együtt a magyar ápolók napját és kitüntetéseket szokott ilyenkor 
miniszter úr, államtitkár úr átadni. Tehát tulajdonképpen egy meglévő gyakorlatot 
szentesítene ez a határozat. Egyetértünk azzal, hogy ez a szakma presztízsének is nagyon jót 
tenne, ha egy ilyen, a parlament által elismert ápolók napja kerülne be az egészségügyi 
naptárba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kérdések és észrevételek lehetőségét adjuk meg. 

Bárkinek van-e kérdése, észrevétele, hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
úgy gondolom, hogy ez a csend nem azért van, mert nem szeretnénk, hanem azért, mert úgy 
gondolom, hogy a lelkében mindenki úgy érzi, hogy bizony, a magyar ápolónők 
megérdemlik, hogy ezt a napot a magyar ápolók napjának nyilvánítva, tisztelettel adózzunk az 
ő munkájuknak. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

Akkor a kérdések és észrevételek részét lezárom és szavazni fogunk, mégpedig kétszer 
fogunk szavazni: első körben a tárgysorozatba-vételről szavazunk. Aki egyetért, hogy ezt a 
javaslatot tárgysorozatba vegyük, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangú igen. 

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

A második körben pedig az általános vitára történő alkalmasságról fogunk szavazni. 
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. 
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Az általános vitára a holnapi napon negyedik napirendként kerül sor. A bizottságnak 
előadót kell állítania. Amennyiben a bizottság egyetért vele, akkor én az előadói feladatokat 
ellátnám a holnapi napon. (Bábiné Szottfried Gabriella: Egyetértünk.) 

A napirendi pontot lezárva, visszaadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a támogatást 

mindenkinek, és kérdezném, hogy a napirendtől eltérően van-e valakinek egyéb kérdése, 
észrevétele a mai bizottsági ülésünkön bármivel kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor nagyon köszönöm. 

Amennyiben módosító javaslat érkezne az indítványhoz, amit nem tartok 
valószínűnek, a héten még tartanunk kellene bizottsági ülést. Amennyiben nem érkezik, akkor 
ebben a ciklusban az utolsó bizottsági ülésünkre került sor. Ha valamilyen soron kívüli 
lehetőség adódik, akkor természetesen mindenkit fogunk időben értesíteni. 

Szeretném a bizottság minden tagjának megköszönni azt, hogy ebben az időben 
kivétel nélkül mindig határozatképesek voltunk, fegyelmezett volt a bizottság munkája, 
valódi, igazi politikai vitákra, szakmapolitikaira sor került, de politikai vitákat ebben az 
időszakban többnyire mellőztük. 

Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét, a támogatását, további szép 
időszakot, jó kampányt kívánok mindenkinek, sikeres választást, és azt, hogy akik majd 
elnyerik a mandátumokat, folytassák ugyanígy a munkát, mint ahogy mi folytattuk. (Dr. 
Garai István Levente: Májusban mindannyian találkozzunk, azt kívánom! - Derültség.) 

Minden jót kívánok, további szép napot mindenkinek! Köszönöm a részvételt. A mai 
bizottsági ülést bezárom. 

 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc) 
 
 
 
 
 
Dr. Kovács József            Dr. Bene Ildikó 
a bizottság elnöke        a bizottság alelnöke 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


