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Napirendi javaslat

1. Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/577. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke

Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke
Boldog István (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Örvendi László József (Fidesz)
Simonka György (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Farkas Gergely (Jobbik)
Z. Kárpát Dániesl (Jobbik)
Ertsey Katalin (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Földesi Gyula (Fidesz) megérkezéséig Boldog Istvánnak (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz) megérkezéséig Varga Gábornak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Szabó Zsoltnak (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP) Zsigó Róbertnek (Fidesz)
Boldvai László (MSZP) Simon Gábornak (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Szabó Emese főtanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lucz Zoltánné főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Széchenyi László főtitkár (Társadalmi Unió)
Docsa Béla (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Kapocsi Géza (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Csák Andrea főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dietz Gusztávné dr. elnök (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület)
Dr. Ottlakán Johanna (Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete)
Dr. Vig Gyula (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Adorján Richárd osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Mikó F. László ügyvezető alelnök (Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19.00 óra.)

Elnöki bevezető

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat. Ez egy ilyen nap, a
parlamentben döntünk, határozathozatal, azt követően pedig a bizottsági üléssel zárjuk a mai
napunkat. Ez mindenképpen jól mutatja a nehéz pillanatokat.

A napirend elfogadása
Tisztelt Bizottság! Amiről eredetileg hétfőn, a nagy bizottsági ülésen beszéltük, annak

a napirendnek a nyomán haladnánk. A mai bizottsági ülésre előzetesen kiküldtük a
napirendet, a napirend szerint folytatnánk le a mai munkánkat. A jegyzőkönyv kedvéért
szeretném pontosítani, hogy 1. napirendi pontként az egyes egészségügyi és szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot T/577. szám alatt tárgyaljuk meg, és a
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokról fogunk dönteni, a 2. napirendi pont
pedig az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat, T/581. szám, a bizottság feladatkörébe tartozó módosítókról fogunk
ismételten dönteni, illetve Egyebek napirendi pont.

Elöljáróban szeretném megköszönni a bizottság tagjainak azt a rugalmasságot, amivel
a mai ülésnap időpontjához való alkalmazkodást is megtettük. Végül is a 4 óra helyett most
7 órakor tudjuk az ülést megtartani, de úgy vélem, hogy ami előttünk álló munka van, azt ma
elvégezzük. Ha van olyan teendőnk, azt hétfőn fogjuk megcsinálni, a hétfői bizottsági ülésen.

Aki egyetért a bizottság napirendjével, kérem szépen, most szavazza meg! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.

A határozatképesség megállapítása
Rögvest be fogom diktálni a helyettesítések rendjét. A jegyzőkönyv kedvéért

mondom: határozatképes a bizottság bőven, a bizottsági tagok nagy számban képviseltetik
magukat, úgyhogy nincs akadálya annak, hogy az érdemi munkát megkezdjük.

Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/577. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Először az 1. napirendhez kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalására kerül
sor, tehát az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat, T/577. szám alatt. Az itt található módosító javaslatokról fogunk tárgyalni.

Köszöntöm a kormány képviselőjét. Örömmel veszem, hogy most már jól ismerősként
elfoglalták az előterjesztői helyet.

A bizottság tagjainak rendelkezésére áll az ajánlás, amely alapján fogunk haladni, de a
kollegák kigyűjtötték azokat az ajánlási pontokat, amelyek a bizottság téma- és hatáskörébe
tartozó módosító indítványokat tartalmazzák, e szerint fogunk haladni. Én elmondom a
módosító indítvány számát, ismertetem az előterjesztőket, majd megkérdezem a kormány
álláspontját, és azt követően dönteni fogunk a módosító indítványról.

Az 1. ajánlási pont, amely Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata, amely
egyébként összefügg a 7-es, 8-as, 20-as és 24-es módosítókkal, így egyben fogunk dönteni.
Kérdezem a kormány képviseletét, hogy egyetértenek-e a módosító indítványban foglaltakkal.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem értünk egyet. Az a cél,
amiért az Egészségbiztosítási Felügyelet létrejött, nem valósult meg, ezért nem indokolt a
fenntartása.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. Aki
támogatja a módosító javaslatot, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három igen. Aki nem
támogatja, most szavazzon! Azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy aki helyettesít, az két
kézzel. (Szavazás.) Tizenkettő nem. Aki tartózkodik! (Szavazás.) Egy tartózkodás. Tehát a
módosító indítvány így az egyharmadot sem érte el.

Ezzel nagyjából, úgy látom, hogy a szavazati arányok kialakultak: tizenkettő, illetve az
ellenzéki oldalon összesen négy szavazattal tudunk majd számolni, attól függ, hogy hogyan
lesz a megoszlás. Köszönöm szépen.

Lépünk tovább. A 2. ajánlási pont, amely Kiss Péter, dr. Garai István Levente és Szűcs
Erika képviselő asszony módosító javaslata. Kérem a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. Mondjam
az indokot? (Az elnök bólint.) Jó.

Úgy gondoljuk, hogy nem volt kellően hatékony a felügyeletnek az ilyen jellegű

tevékenysége. Csak egy adattal szolgálnék: 2009-ben 51 másodfokú ügyet tárgyalt, ebből
43 esetben helybenhagyta az elsőfokú döntést, 6 esetben új eljárásra utasította az elsőfokú
hatóságot. Ez együtt, a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz befogadásával volt 51 ügy.
Csak a gyógyszerről: körülbelül 5000 támogatott gyógyszer van pillanatnyilag forgalomban,
ehhez képest volt ez a rendkívül alacsony szám.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. A kormány álláspontja nem
támogató volt. Aki támogatja a módosító indítványt, kérem szépen, most szavazzon!
(Szavazás.) Három igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkettő nem. Aki tartózkodott!
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Az egyharmadot itt sem érte el a módosító
indítvány.

A 3-as ajánlási pontot nézzük, amely szintén Szilágyi László képviselőtársunk
módosító javaslata. A kormány álláspontját kérem.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) Három igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkét nem. Aki tartózkodik!
(Szavazás.) Egy tartózkodással ez sem kapta meg az egyharmadot.

Most ugrunk, a 6-os ajánlási ponthoz lépünk, amelyet dr. Kiss Sándor
képviselőtársunk jegyez. A kormány álláspontját szeretném kérdezni.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. Szerintünk
a hatályos szabályozás is hasonlóan rendelkezik most már.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) Egy igen. Aki nem támogatja a módosítót, most szavazzon!
(Szavazás.) Tizennégy. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Egy tartózkodással egyharmadot sem ért
el a módosító.

Lépünk tovább. Kérem a képviselőtársaimat, hogy a 10-es ajánlási pontot nézzük,
amely szintén Szilágyi László képviselő úr módosítója. Kormányzati álláspontot szeretnénk
kérni.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.



8

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki a módosítót támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) Három igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkét nem. Aki
tartózkodott! (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság elutasította, és nem kapta meg az
egyharmadot.

A 11-es ajánlási pontot nézzük. Remek lista a jegyzőké: Szűcs Erika, Kiss Péter, Gúr
Nándor, Simon Gábor és több képviselőtársunk. (Derültség. – Szabó Zsolt: Az elnök úr
hazabeszél.) Most nehéz a kormányzat dolga. Szeretném kérdezni a kormány álláspontját.

DR. SZABÓ EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki a módosító indítványt támogatja, kérem,
most szavazzon! (Szavazás.) Három igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkét nem. Aki
tartózkodott! (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság elutasította, és nem kapta meg az
egyharmadot.

Kérem, a 12-es ajánlási pontot tekintsük, ugyancsak hasonló körben! Ez Szűcs Erika
és több képviselőtársának a módosítója. Szeretném kérni a kormány álláspontját.

DR. SZABÓ EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három
igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkettő nem. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Egy.

A 21-es ajánlási ponthoz lapozzunk! Ez szintén Szilágyi László képviselő úr módosító
javaslata. A kormány álláspontját szeretném kérni.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja a módosítót! (Szavazás.) Három
igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkét nem. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Egy
tartózkodással a bizottság elutasította, és nem kapta meg az egyharmadot.

A 25-ös ajánlási ponthoz lépünk, amely szintén Szilágyi László képviselő úr
módosítója. Szeretném megismerni a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) Három igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Tizenkét nem. Aki tartózkodott!
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm szépen.

Úgy ítélem meg, hogy végigértünk az ajánlási pontokon. Van-e a képviselőtársaim
között olyan, aki úgy érzi, hogy van még olyan, amelyről a bizottság hatáskörében most
döntenünk kéne? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Tisztelettel köszönöm a kormányzat
képviselőinek a részvételt.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító
javaslatok megvitatása)

Lépünk tovább. Picit itt nehezebb lesz a helyzetünk. Köszöntöm a kormányzat
képviselőjét.

Az előbb nem diktáltam be, de akkor a jegyzőkönyvbe be fogjuk diktálni: dr. Páva
Hanna helyettes államtitkár asszony volt, aki a kormányt képviselte.
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Köszöntöm a kormányzat képviselőjét. Legyen kedves a jegyzőkönyv kedvéért
bemutatkozni, bár ismerjük egymást!

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Lucz Zoltánné vagyok, a
Pénzügyminisztérium Költségvetési Főosztályának vezetője.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, elnézést,
Nemzetgazdasági Minisztérium. Elnézést kérek!

ELNÖK: Rutinosan továbbléptünk a problémán.
Itt most csak három módosító van előttünk. Zajlik még az ajánlás előkészítése, ezért

azt szeretném javasolni, hogy most a már általunk a bizottság hatáskörébe tartozónak látott
módosítókról fogunk dönteni, és ha esetleg előfordul még olyan, ami napirendre kerül, hétfőn
még utólagosan rátekintünk, és kialakítunk ezzel kapcsolatban álláspontot. Hetvenegy
környékén járnak, a 71. módosítónál a Ház kollegái, úgyhogy idáig jutottunk el.

Először megnéznénk a 44-es számon szereplő, de inkább úgy mondom, hogy Rogán
képviselő úrnak… (Zsigó Róbert: Jó a 44-es szám.) Bocsánat, rajta van, igen, megtaláltam.
Tehát a 44-es számú, ajánlásban szereplő módosítóról döntünk, amelyet Rogán Antal
képviselő úr jegyez. Szeretném először a kormány álláspontját megismerni.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító indítvány a
biztosítókra vonatkozóan az adóalap megállapításával kapcsolatban tartalmaz egy korrekciót.
A számviteli törvény szerinti beszámoló helyett egy PM-rendelet alapján határozza meg az
adóalapot, és ennek megfelelően módosítja az adó mértékét. Támogatható.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormányzat támogatja. Úgy teszem fel a kérdést,
hogy aki a bizottság tagjai közül támogatja a módosító indítványt, kérem, most tegye fel a
kezét! (Szavazás.) Tizenkét igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Kettő darab nem. (Ertsey
Katalin megérkezik a bizottság ülésére.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Kettő darab
tartózkodás, két fő tartózkodása. Majd mindjárt kiegészül. A bizottság támogatja a módosító
indítványt.

A 47-es számú módosító indítványról, amelyet Szűcs Erika képviselő asszony jegyez,
a kormány álláspontját szeretném megkérdezni.

LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez egy
szigorúbb szabályt fogalmaz meg, mint ami eredetileg ebben a gazdasági finanszírozással
foglalkozó szervezetekre vonatkozik.

ELNÖK: Megértettem. A kormányzat képviselője nem támogatta a módosító
indítványt. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem
támogatja! (Szavazás.) Tizenkettő nem. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Most már kettő
tartózkodással döntöttünk erről. A bizottság nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta
meg.

Vélelmezésem szerint most az utolsó döntésünk következik, a 48-as számú ajánlásról
döntünk, amelyet szintén Rogán Antal képviselő úr terjesztett elő, illetve adott be. A kormány
álláspontját szeretném kérni.
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LUCZ ZOLTÁNNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is támogatható. Az új
biztosítókkal kapcsolatos, megszolgált díjjal kapcsolatos módosítást fogalmaz meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatta. Aki egyetért a módosító
indítvánnyal és támogatja, kérem, most tegye föl a kezét! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki
nem támogatja! (Szavazás.) Kettő nem. (Földesi Gyula megérkezik a bizottság ülésére.) Aki
tartózkodik! (Szavazás.) Most három tartózkodás. Köszöntöm a képviselő urat is.

Ezzel, úgy vélem, hogy a mai bizottsági ülésen ennél a napirendi pontnál is meghoztuk
a döntéseket. Mégis megkérdezem, hogy van-e a teremben a képviselő urak, hölgyek között
olyan, aki úgy érzi, hogy még lenne olyan módosító, amiről döntenünk kell. (Zsigó Róbert:
Nem ismerjük az ajánlást.) Ilyen nincs, az alelnök úrnak igaza van ebben a kérdésben.

Köszönöm szépen a kormány képviseletében a főosztályvezető asszonynak a
részvételt. Ezzel a napirendi pontot lezártuk.

Egyebek
Az Egyebek napirendi pontnál tartunk. Abban állapodtunk meg, hogy hétfőn reggel

9 órakor megtartjuk a bizottsági ülést, és akkor tárgyaljuk a további módosítókat. Egyébiránt
pedig köszönöm szépen a bizottság tagjainak a rugalmasságot.

A mai bizottsági ülésünket ezzel lezártuk, elvégeztük a ránk háruló munkát. Kellemes
pihenést kívánok mindenkinek, találkozunk holnap és a jövő héten.

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 15 perc.)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz


