
 
Ikt.sz.: FMB/60-1/2012 

 FMB-9/2012. sz. ülés 
(FMB-71/2010-2014. sz. ülés) 

 J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. május 7-én, hétfőn 9 óra 36 perckor  

a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Megjelent 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6590. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 5 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6960. 
szám) (Általános vita) 7 

Kérdések, észrevételek 8 

Határozathozatal 12 

Egyebek  12 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 
  

1. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

  

2.  Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6960. szám) (Általános vita) 

  

3.  Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, meghívott előadónkat, a vendégeket. Úgy látom, hogy a jelenléti ívet 
aláírták a kollégák többségében. Rögtön fogom mondani a helyettesítéseket is: jómagam Kiss 
Pétert helyettesítem, Polics Józsefet Kovács Ernő, Vécsey Lászlót Kara alelnök úr, Spaller 
Endrét Karvalics Ottó helyettesíti, 17 kezünk van. 

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. Három napirend tárgyalását 
tennénk meg, ezek az elektronikusan megküldött meghívóban jelölésre kerültek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki elfogadja. (Szavazás.) Egyhangú. 

Tárgyalási időkeret tekintetében alelnök úr szeretné nagyjából fél órán belül befejezni, 
ez rajtam nem fog múlni, ha csak az élet nem hozza úgy, de akkor arra törekszünk, hogy 
viszonylag rövid bizottsági ülés ülünk. Azonos időtartamban, felváltott megszólalások 
mellett, mindig az ellenzéknek szót adva először folytatjuk a munkánkat. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontra térünk rá. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részéről dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm. Lehet, hogy 
kollégái is vannak itt, őket is üdvözlöm.  

Mindenki előtt ott van a T/6590. számú törvényjavaslat 2012. április 26-i 
ajánlástervezete. Ajánlási pontonként fogunk haladni.  

Az 1-es pont, dr. Lamperth Mónika és mások. Kormány?  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani, illetve egy olyan fázisban vagyunk a 
kormányálláspontnál, amit a közigazgatási államtitkári értekezlet megtárgyalt. Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát kormányálláspont nincs, tárcaálláspont van. Ki 

támogatja a bizottságból? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 2-es Kovács Péter módosítója. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 28-as a következő, ami összefügg a 109-essel.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 29-es, dr. Kiss Sándor.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 



- 6 - 

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
A 30-as, dr. Tóth József és más képviselők.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 31-es, ami összefügg a 89-essel. Szilágyi Péter módosítója. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 32-es, dr. Tóth József és mások. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 33-as Szilágyi Péter módosítója. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 34-es, Szilágyi Péter módosítója.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 35-ös, ami összefügg nagyon sok módosító javaslattal, dr. Navracsics Tibor és 

mások módosítója.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 91-es következik, összefügg a 99-essel, Tasó László és dr. Tiba István.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 1 nem, 15 tartózkodás. 
A 92-es, dr. Lamperth Mónika és mások.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
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A 93-as dr. Kiss Sándor módosítója.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
A 94-es, Czunyiné dr. Bertalan Judit és mások.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 95-ös, Szilágyi Péter módosítója.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 nem, 5 tartózkodás. 
A 97-es, dr. Tóth József és mások. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 98-as, Hegedűs Lórántné  és mások. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás. 
A 102-es, dr. Navracsics Tibor és mások. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. 
A 110-es, dr. Lamperth Mónika és mások. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás. Ezzel az első 

napirendi pontunkat befejeztük. A minisztérium képviselőjének köszönöm az álláspont 
rögzítését.  

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6960. szám) (Általános vita) 

Második napirendi pontunkra térünk át. Üdvözlöm dr. Páva Hanna helyettes 
államtitkár asszonyt, és dr. Bodó József miniszteri biztost jelezték, hogy itt lesz, valamint dr.  
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Schlammadinger József főosztályvezető urat, dr. Szabó Emese szakmai tanácsadót, dr. Kontor 
Csaba tanácsadót és dr. Raffai Bálint jogászt, valamint Lesti Laura referenst.  

Javaslom, hogy a vitában a jobb időkihasználás érdekében álláspontok, kérdések egy 
körben hangozzanak el, hogyha alelnök urak és a képviselőtársaink is egyetértenek. (Nincs 
ellenvetés.) Az előterjesztőnek adom meg a szót, hogyha szóbeli kiegészítést kíván tenni. 
Parancsoljon!  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Sokan vagyunk, aminek az az oka, hogy ez 
egy olyan törvényjavaslat, ami számos törvényt érint, és elég sok szakértői munka fekszik 
ebben az anyagban. Én azt gondolom,  hogy ezt a bizottságot a számos törvény között 
leginkább az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvénynek a 
módosítása érdekli, hiszen ez a törvény az, amely az egészségügyi ágazatban bevezetésre 
kerülő bérfejlesztésről rendelkezik, illetve számos munkajogi témájú szabályozást, 
rendelkezést tartalmaz. Ha a bizottság megengedi, és elnök úr ezzel egyetért, akkor én most 
csak erre fókuszálnék a kiegészítésben. 

Ez a törvénymódosítás három irányú. Egyrészt, ahogy említettem, a bérfejlesztésről 
szól. Ez év januárjában kezdődtek meg a bértárgyalások az érintett szakmai szervezetekkel, az 
egészségügyben működő kamarákkal, szakszervezetekkel, különféle egyéb érdekvédelmi 
képviseletekkel, és ezen tárgyalások eredményeként született meg ez a javaslat, amelynek 
értelmében 2012. július 1-jétől történne egy béremelés. Azonban visszamenőleges hatállyal ez 
év január 1-jéig lenne a béremelés. Tehát a különbözetet egy összegben kellene kifizetni az 
érintetti körnek. Az érintetti kör az intézményeket, ha nézem, akkor a  járó- és fekvőbeteg 
szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények, amelyek állami, önkormányzati vagy egyházi 
tulajdonban vannak, tehát ezek az érintett intézmények, ahol a béremelést érvényesíteni 
szeretnénk, és  a személyi kör is meghatározásra került. Nevezetesen az orvosok, 
szakorvosok, fogorvosok, fogszakorvosok, a szakdolgozók, illetve a betegellátásban 
közvetlenül részt vevő egyéb diplomások. Gondolunk itt a gyógyszerészekre, vegyészekre, 
kémikusokra, gyógypedagógusokra, tehát azokra, akik a beteg ellátásában közvetlenül 
közreműködnek. Ez nagyon röviden a bérfejlesztés iránya. 

A másik irányú módosításcsomag arról rendelkezik, hogy a 2012. július 1-jén hatályba 
lépő új munka törvénykönyvével összefüggésben milyen speciális ágazati szabályozásokra 
van szükség az egészségügyi ágazatban. Maga az Mt. lehetővé teszi azt, hogy az egyes ágazati 
törvények eltérjenek az Mt.-ben foglaltaktól, és az egészségügy sajátos működése, 
munkarendje indokolttá teszi, hogy speciális szabályok kerüljenek meghatározásra az 
egészségügyi ágazatban. És végezetül ennek a törvénynek a gyakorlati tapasztalatai 
indokolják azt, hogy a munkaidő, az ügyelet, a készenlét, az önként vállalt túlmunka, a 
munkaidőkeret tekintetében a meglévő szabályokat átgondoljuk, és egy közérhetőbb, 
átláthatóbb, világosabb szabályrendszert alkossunk. E tekintetben azt gondolom, hogy lényegi 
változás nincs az anyagban, csak egész egyszerűen törekedtünk arra, hogy kodifikációs 
szempontból egy világosabb szabályrendszert alkossunk meg. Nagyon röviden ennyi 
kiegészítést tennék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Képviselőtársaimat 

kérdezem, kinek van kérdése, észrevétele. Bertha Szilvia! 

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát azért nagyon sok 
negatívum található ebben a törvényjavaslatban. Akkor elsorolnám. Az első, ami érdekes, 
hogy külön kiemelik a gyakornokok és rezidensek érdekvédelmi szövetségét, érdekvédelmi 
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szervezetét, tehát úgy tűnik, hogy felülről kívánnak létrehozni irányítottan érdekvédelmi 
szervezetet. Most itt nagyon komoly kérdés, hogy mi áll e mögött. Kellemetlen volt az, ahogy 
a rezidensek felléptek, és nyomást gyakoroltak a kormányra, és ezt akarják a jövőben 
megszüntetni, illetve kihúzni úgymond a méregfogát munkavállalói ellenállásnak, vagy miért. 
Mert ugye van egy egységes érdekvédelmi rendszer, és ebből kiemelni egy adott rétegnek a 
szervezetét, ez érthetetlen és indokolatlan. 

Aztán a másik a béremelés, amit a bérek rendezésének hívnak. Ezt megint 
megpróbálják úgy megcsinálni, hogy kommunikálható legyen, hogy az orvosok, illetve az 
egészségügyi dolgozók béremelést kaptak, de valójában meg kell nézni, hogy például  a 
diplomás szakdolgozóknak olyan minimális mértékben emelik a bérét, hogy összecsúszik az 
E és az F kategória. Tehát gyakorlatilag nem lesz különbség egy nővér és egy diplomás 
szakdolgozó között. Ezt nem értjük. Ennyire nincs szükség a diplomás szakdolgozókra? El 
akarják űzni őket, hogy menjenek ők is tőlünk nyugatabbra, ahol megkeresik ennek a 
többszörösét?  

Aztán az orvosok béremelésénél pedig azt a kis csalafintaságot vitték bele, hogy nem 
az alapbért emelik meg, hanem alapbér és bérkiegészítés. Na most, külön még az ügyeleti 
díjhoz tartozik itt, ahol pedig a még nem megemelt alapbéreket akarják az ügyeleti díj 
alapjává tenni. Tehát nagyon sok csalafintaság van, aminek összességében véve az lesz az 
eredménye, hogy az emberek, tehát a társadalom felé majd kommunikálják, hogy mit 
nyavalyognak az egészségügyi dolgozók, mert megemelték a bérüket, és rendezték a 
helyzetüket, de valójában nem csinálnak semmit, sőt van ez az úgymond készenléti jellegű 
munkakör, ami számos esetben, különösen a vagyonvédelem területén nagyon sok panaszra 
adott eddig is okot, és mi ezt kezdeményeztük már a munka törvénykönyvének a vitája 
kapcsán is, hogy ezt meg kell szüntetni, ezt a kategóriát, hogy készenléti jellegű munkakör, 
mert hogy olyan nincs, hogy az egyharmadát pihenéssel lehet tölteni. Akkor vagy nem 
dolgozik, vagy pedig akkor dolgozik, akkor ismerjük el úgy. Mert mégsem tud rendesen 
pihenni, nincs otthon, tehát ilyen köztes megoldás nem létezik. Most ezt bevezetik, és most 
már nem ügyelet lesz, hanem készenléti jellegű munkakörnek fog minősülni az ügyelet. Ami 
nemcsak azért gond, merthogy valójában nem tudnak normálisan pihenni ebben a 
munkakörben az orvosok vagy nővérek, hanem azért, mert így lényegesen többet lehet őket 
beosztani, ugyanis más havi időkeret-beosztás vonatkozik a készenléti jellegű munkakörre, 
mint az ügyeletre.  

A készenlétek számát is négyről tízre emelik havonta, hogy ennyire lesznek 
beoszthatóak, és úgymond harmonizálni akarják a munka törvénykönyvével, az újjal az egész 
munkabeosztást, aminek az az eredménye, hogy ugye már itt sem lesz előírva, hogy 12 órát 
kell minimum pihenéssel tölteni, elég lesz a 8 óra, amiben benne van az utazás is. Tehát, ki 
tudja, mennyi ügyelet után hazamegy, alszik négy órát, és megy vissza a következő készenléti 
jellegű munkakörben eltölteni mondjuk 24 órát. Nem tudom, hogy felmérték-e azt, hogy 
eddig is mennyire sok műhiba volt egészen egyszerűen a fáradtság és a kimerültség miatt az 
egészségügy területén, és hogy ezzel, amit most be akarnak vezetni, ezzel vajon milyen 
irányba fog elmenni az egészségügyi szolgáltatás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Kedves Előterjesztők! A Fidesz-KDNP részéről szeretném, rögzíteni általános 
vitára való alkalmasságról beszélünk, tehát amúgy is röviden, szikáran szoktunk ilyenkor 
fogalmazni, most pedig különösen szeretnék így tenni. Egyrészt tehát a Fidesz-KDNP részéről 
örülünk az egészségügyi dolgozókra irányadó egyszeri és beépülő béremelés szabályainak az 
idehozatalának, másfelől, tekintve, hogy korábban főbizottságként tárgyaltuk a munka 
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törvénykönyvét, szükség volt az összhangot megteremtő jogszabály-javaslatokra. Harmadrész 
pedig pontosító jogértelmezést elősegítő egyszerűsítő szabályok valóban fontosak 
megítélésünk szerint is. Az előttem szóló, általam nagyon tisztelt Bertha Szilvia képviselő 
asszonynak itt van egy, korábban a munka törvénykönyvével kapcsolatban is már folytatott 
vitánk, én az ő értelmezésével nem értek egyet, de itt a bizottságban most nem akarok ebben 
elmerülni, mert hátha az előterjesztő is erre a pihenőidőre fog reagálni. Ezt már a munka 
törvénykönyvénél is jeleztem, hogy másképpen gondolom ennek az értelmét. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemény András! 
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is 

csak röviden három dolgot vetnék fel. Az egyik, ami talán a legfontosabb, hogy valahányszor 
a bizottságunk egészségüggyel kapcsolatos törvénytervezetet tárgyalt, mindig az volt az első 
kérdés, hogy jön-e új forrás az egészségügybe. És a mostani javaslattal is az a legnagyobb 
problémánk, hogy nem érkezik, legalábbis a mostani tudásunk szerint kívülről forrás, a 
költségvetési  törvény nem kerül módosításra, magyarul ezt a pénzt, amit most kapnak az 
orvosok, valahogy az egészségügyön belülről kell elvonni, és semmiképpen nem tartjuk 
szerencsésnek most sem.  

A másik, amit hozzátennék, ez a béremelés módja. Ahogy már elhangzott korábban, 
nem az alapbérek emelése történik, hanem bérkiegészítés címen történik a béremelés, aminek 
az a következménye, hogy az alapbérbe be nem épített illetménykiegészítést nem vezetik át az 
egészségügyben alkalmazott pótlékokon és ügyeleti díjon. Tehát ez nem az a béremelés, 
amire igazából a szakma vár. Lehet, hogy sokan meg fognak lepődni, mikor megtudják, hogy 
ilyen módon történik ez. 

 A harmadik gondolat pedig az egészségügyről szóló törvénynek az a módosítása, amit 
Bertha Szilvia is kiemelt, ami a rezidensek és a gyakornokok számára megengedi, hogy az ő 
foglalkoztatója az egészségügyi szolgáltatónál helyi érdekképviseleti szervet hozzanak létre. 
Ezt egy kicsit más aspektusból nézem, mint ahogyan jobbikos képviselőtársam mondta. Én 
önmagában azt felháborítónak tartom, és azt tartja a frakciónk is, hogy a törvény ad 
lehetőséget megengedő módon arra, hogy valaki érdekképviseleti szervet hozzon létre. Ez 
nem a törvénynek a megengedő voltától kell hogy függjön, ez egy alanyi jog, ami egy 
alkotmányos alanyi jog, nem is értem, hogy mit keres ilyen módon ebben a törvényben. Ez 
egy nagyon rossz precedenst teremtene, ez olyan lenne, mintha a későbbiekben is a 
törvényben fogalmazottaktól függne, hogy valaki hozhat-e egyáltalán létre érdekképviseleti 
szervet. Most csak ezt a három dolgot kívántam elmondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselőtársam jelentkezési szándékát nem látom, 

akkor mondanék én is 3-4 mondatot. És utána visszaadom a szót az előterjesztőnek. 
Megerősítő jelleggel bérfejlesztésről nyilván nem beszélhetünk, bérkiegészítésről van szó, az 
is szégyenletes. A három évnél kevesebb időt eltöltötteket nem is érinti a történet, a 4-6 év 
közöttieket 1000-1730 forint közötti emelés érinti meg, ez mértékadó. Emlékszem annak 
idején a Fidesz 400 százalékos egészségügyben történő bérfejlesztési programjára, hát ez a 
0,4 százalékos nagyságrendet közelíti, és ne beszéljünk a további kategóriákról. Az 
érdekegyeztetés színpadán, ha én jól tudom, akkor kemény 24 óra rendelkezésre állt ezeknek 
a sokrétű, több törvényt érintő módosításoknak, törvénytervezetnek a bevezetésére, 
előkészítésére. Ez is lassan csúcsot döntő időtartamok közé sorakoztatható.  

Hát inkább a munka törvénykönyvét kellene változtatniuk, minthogy ahhoz igazítják 
mindazt, amit csinálnak. Ismétlésekbe nem bocsátkozva csak annyit szeretnék mondani, hogy 
az érdekképviseletek életre hívásával, működésével kapcsolatos dolgok úgy vannak, ahogy 
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Nemény András képviselőtársam mondja, alanyi jogon, nem pedig törvényi megengedő 
szabályozás kérdéseként kellene, hogy életre hívódjanak. De hát önök ezt is másképp látják, 
úgy, ahogy azt bármelyik törvényben.  

Kímélve az időt egy mondattal zárom, amiről még nem esett szó képviselőtársaim 
részéről, azért van még itt pikantéria a tartalom mögött, hiszen a térítésmentes fogászati 
ellátással kapcsolatosan eddig a 60 év felettiek térítésmentesen juthattak hozzá a 
szolgáltatáshoz, most a 62 felettiek. Ez nagyjából 300 ezer embernek egy jótéti cselekménye, 
amit a kormány most sugall. Nem beszélve a gyógyászati segédeszközök tb által elfogadott 
árához képesti 5 százalékpontos eltérési lehetőségtől, ami a miniszter kezében van, ami nem 
más, mint újabb betegteher. Lehet másként és másról is beszélni, de ez erről szól. És akkor 
nem mennék bele a részletekbe, csak a felszínt karcolgattam. Visszaadom a szót az 
előterjesztőnek. Parancsoljon!  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát az elhangzottak sorrendjében próbálnék meg felelni. Az 
első, Bertha Szilvia képviselő asszony felvetette a gyakornokok és rezidensek 
érdekképviseleti szervezetének a létrehozatalát. Jelezni szeretném, hogy ez nem a kormányzat 
kívánsága volt, ezt kifejezetten a Magyar Rezidens Szövetség kérte. Nem arról szólt a 
történet, hogy mi valamilyen módon felülről szeretnénk irányítani az érdekvédelmi rendszert, 
és rákényszeríteni valamit a rezidensekre, ez kifejezetten a Rezidens Szövetség kívánsága 
volt, ők szerettek volna egy olyan hathatósabb érdekvédelmi rendszert, ami az ő érdekeiket 
megfelelő módon, helyi szinten védi. És minderre azért van szükség, mert nagyon jól tudjuk, 
akik az egészségügyben jártasak vagyunk, hogy a szakorvosjelöltek azok, akik a hátukon 
viszik gyakorlatilag az ügyeleteket, az egészségügyi rendszernek egy nagyon komoly gerincét 
adják, és nagyon sokszor pontosan azért, mert ők azok, akik nem igazán tudták felemelni 
idáig a szavukat, ők azok, akiket a legjobban kihasználtak, és helyi szinten nagyon nehéz egy 
főorvossal szembeszállni akkor, amikor valakinek még szakorvosi vizsgája sincsen. Pontosan 
ezt a célt szolgálja ez.  

A következő a béremelés volt, és hogy a diplomás szakdolgozók bére egybecsúszik, 
illetve aztán az is később elhangzott, hogy mennyire keveset kapnak a három év alatti 
munkaviszonnyal rendelkezők és így tovább. Általában a béremeléssel kapcsolatban 
szeretném azt hangsúlyozni, hogy tíz éve nem volt béremelés az egészségügyben. Tehát lehet 
szidni azt, hogy ez a béremelés nem jó, és nem elégséges, és nagyon keveset fognak kapni, de 
tíz éve semmit nem kaptak, semmiféle béremelés nem volt. Ez az első átfogó jellegű 
béremelés.  

Nagyon fontosnak találom azt hangsúlyozni, hogy a tárgyalások során azt nem állítom, 
hogy mindenki egyetértett ezzel a béremeléssel, de kialakult egyfajta konszenzus az érintett 
felek között. Maguk az orvos szervezetek, a Rezidens Szövetség, illetve a Magyar Orvosok 
Szövetsége javasolta azt, hogy ez a béremelés most ne terjedjen ki az ügyeleti díj emelésére, 
hiszen nincs annyi pénz. Tehát a rendelkezésre álló forrásból kellett kiindulni, és azt próbáltuk 
meg valamilyen konszenzusos alapon felosztani. Az ő javaslatuk volt az, hogy ne kerüljön be 
az alapbérbe ez az összes oly módon, hogy ezáltal befolyásolja az ügyeleti és a készenléti 
díjat, hiszen az alapbérhez igazodik, és ha azt emeljük, akkor az ügyeleti díj is emelkedik. 
Ezért született az a megoldás, hogy azt ügyeleti díj a jelenlegi bérszínvonalhoz igazodik vagy 
a bérhez igazodik, tehát ez nem ügyeletidíj-befagyasztás, egyszerűen arról van szó, hogy az 
ügyeleti díj nem emelkedik.  

Az alapbér viszont emelkedni fog január 1-jétől. Tehát, ha jól megnézik ezt a 
törvényjavaslatot, ebből az látszik, hogy most ugyan egy úgynevezett bérkiegészítésről 
beszélünk az orvosok, szakorvosok esetében erre az évre, de január 1-jétől ez bértábla lesz, 
tehát beépül a bértáblájukba ez a béremelés, és nem bérkiegészítésként fog január 1-jétől ez 
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érvényesülni. A szakdolgozók esetében is alapbéremelésről van szó, nem bérkiegészítésről. 
Tehát szerintem ez egy téves értelmezése a tervezetnek.  

A készenléttel kapcsolatban, ami felmerült. A készenléti munkakör nem újdonság az 
egészségügyben, ez nem most került bevezetésre, ez évtizedek óta létezik. Hasonlóképpen 
létezik az, hogy havonta tíz alkalommal lehet valakit készenlétre kötelezni. Ezt a jelenlegi 
hatályos jogszabály 12. § (10) bekezdése mondja ki, tehát ez nem egy új szabály. Nagyon 
fontos azt megérteni, hogy az egészségügyben a készenlét életmentő lehet, tehát nagyon nem 
értünk egyet azzal a javaslattal, hogy a készenléti jellegű munkakört az egészségügyben meg 
kell szüntetni, hiszen arról van szó, hogy ez egy olyan munkaszervezési módszer, hogy nincs 
szükség feltétlenül ügyelet biztosítására, amely sokkal drágább és sokkal többe kerül, de adott 
esetben, ha egy olyan beteg kerül oda, akinek valamilyen orvosi ellátásra van szüksége, és 
nincs éppen bent olyan ügyeletes orvos, akkor behívják azt, aki rendelkezésre áll, 
készenlétben van. Tehát itt nem arról van szó, hogy feleslegesen zaklatjuk a munkavállalókat 
és nem adunk nekik elég időt, hanem arról van szó, ha  beteg érdeke és a beteg élete és 
egészségi állapot a fontos, azt kell megmenteni, és helyreállítani, amennyiben orvosilag 
lehetséges. És hangsúlyozom, hogy a készenlétre egyébként pedig díjazás jár. Tehát nem úgy 
van, hogy ő otthon ül, és nem kap ezért semmit, hanem a készenlétért neki megfelelő díjazást 
kell biztosítani, amelynek a szabályait lefektetni a javaslat.  

A forrással kapcsolatban. Az Egészségbiztosítási Alapban már betervezésre került 15 
milliárd forint, ami a bérfejlesztésnek a részbeni forrását biztosítja, tehát ez egyébként a 
népegészségügyi termékadóból befolyó összeg az egyik forrás, a másik forrás pedig a jelenleg 
zajló egészségügyi struktúraátalakításból származó megtakarítás, tehát a kormány 
meggyőződése szerint a források rendelkezésre állnak, amelyeket bérfejlesztésre lehet 
fordítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sok mindent lehetne mondani, de azt ígértük, rövid 

bizottsági ülés lesz, nem térünk vissza a Fidesz által ígért 400 százalékra, a Medgyessy-
kormány 50 százalékos megvalósított közalkalmazotti bérfejlesztésére.  

Határozathozatal 

Általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kik azok, akik alkalmasnak tartják a 
törvénytervezetet általános vitára? (Szavazás.) 12 igen, 5 nemmel a bizottság támogatja. 
Köszönöm szépen az álláspontok rögzítését, viszontlátásra. (Varga József: Többségi, 
kisebbségi?) Hogyne, alelnök úr, mennyire otthon van! Pedig olyan ritkán látom a bizottsági 
üléseken, hiába… Az elnök elfelejtette, és az alelnök figyelmeztette. A jövő héten lesz, 
várhatóan háromnapos ülés lesz, de nem tudjuk, hogy melyik nap kerül napirendre. A dolog 
lényege, hogy előadót kell rögzítenünk. A többségire Kara Ákos alelnök úr jelentkezett. 
Kisebbségi? András? Vagy megcsináljam én? Még ma megpróbálunk utánanézni, hogy hogy 
alakult, és rögzítjük később. Köszönöm szépen.  

Egyebek  

Áttérünk az egyebekre. Két bejelentenivalóm van. Kara alelnök úrral abban próbálunk 
egyeztetni, hogy mivel a szakképzési törvénynél első helyen kijelölt bizottság vagyunk, ezért 
itt ülésbeli kényszeredettségünk van, de ha a lehetőség megengedi, akkor csak jövő hét hétfőn 
üljünk.  

A másik pedig hogy az előzetes tervektől eltérően, a mostani terveknek megfelelően, 
jövő hét csütörtök lenne az a nap, 17-e, ha jól emlékszem, amikor Győrbe látogatna a 
bizottság az Audiba is. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy bármi kérdés, észrevétel van-e. 
Szakértő asszony, parancsoljon!  
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FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: A kihelyezett 
üléssel kapcsolatban – mivel az Audiba nem lehet csak úgy behajtani – pontosan kellene 
tudnom, hogy ki mivel jönne, azért is, hogy a létszámnak megfelelő méretű buszt tudjak 
rendelni. Mivel 9 órakor szeretnénk kezdeni a bizottsági ülést, ez azt jelenti, hogy fél 7-kor el 
kell indulni innen Budapestről. Várom a visszajelzéseiket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A Parlamentben találkozunk, képviselőtársaim.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc) 
 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia   


