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Napirendi javaslat
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Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Kósa Lajos (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Rozsi Éva Judit főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Vig Gyula szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 44 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. A bizottság
ülését megnyitom.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tizennégy fő személyesen, négyen
pedig helyettesítéssel képviseltetik magukat.

OKB-21/2010. sorszám alatt került benyújtásra a mai ülés meghívója. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e más napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor az írásos
napirendről szavaznánk. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom,
hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (Általános vita)

Az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely T/1665. szám alatt került
benyújtásra. Az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Tisztelettel köszöntöm
Rozsi Éva Judit főosztályvezető asszonyt. Előzetesen beszéltük, hogy azok a témák legyenek,
amelyek az önkormányzati bizottság hatáskörébe tartoznak. Természetesen mindenkinek van
rá lehetősége, aki egyébbe bele szeretne kérdezni. Akkor át is adnám a szót szóbeli
kiegészítésre.

Rozsi Éva Judit szóbeli kiegészítése

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A szokásjognak megfelelően, mint minden évben, most is
jelentkezünk a költségvetési törvényt megalapozó törvénycsomaggal, ezúttal 49 törvényt
érintően.

A költségvetési törvény végrehajtását és a gazdálkodási kérdések zömét minden évben
revideálni szükséges egy ilyen csomag keretében. Ez az idén sincs másként.

A bizottság hatáskörét érintően az Ötv.-t mint a legfőbb, önkormányzatokat érintő
törvényt is érinti némely pontosítás. Jelentős ezek közül a körjegyzőségeket érintő azon
szabály az ezer fő alatti településeknél, ahol két községen átnyúlóan is lehet körjegyzőséget
alakítani. Ez régi kérése volt az önkormányzatoknak. Ezt megoldjuk. Értelemszerűen év
közbeni alakulás esetén a normatív támogatás évközbeni igénylésére van lehetőség.

Rendeződik a fővárosi forrásmegosztás mind az Ötv. oldaláról, mind pedig a fővárosi
forrásmegosztásról szóló törvény oldaláról, hiszen az Alkotmánybíróság hatályon kívül
helyezte egyes passzusait az erre vonatkozó törvényeknek. A gazdálkodás elengedhetetlenné
teszi, hogy új alapokra helyezzük. Voltaképpen az eddigi gyakorlatnak és a főváros és a
kerületek közötti, évek óta megszokott arányoknak megfelelően alakult ki mind az Ötv., mind
a forrásmegosztási törvény.

A következő törvény, amiről szeretnék említést tenni, a közoktatási törvény. Itt is
néhány olyan intézkedés jelenik meg, amely az önkormányzatok mozgásterének bővítésére
irányul. Az alapfokú művészetoktatásban a térítési díj felsőbb korlátjának emelésére van
lehetőség. Ez értelemszerűen nem kötelezettség. Itt 5 százalékponttal nő mindegyik
kategóriában a maximálisan megállapítható térítési díj.
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A pedagógus szakkönyvvásárlására eddig előírt kötelezettség törlésre kerül.
Emlékezzünk rá, hogy ehhez nem kapcsolódott támogatás, csak önkormányzati tervezés és
kifizetési kötelezettség.

A tanulói könyvellátáshoz kapcsolódó szabályok is pontosulnak, lehetővé téve, hogy
nemcsak tankönyveket vegyenek az önkormányzatok ott, ahol már a könyvtárakban elegendő

tankönyv áll rendelkezésre. Itt digitális eszközöket és egyéb szemléltetőeszközöket is
lehetőség van elismerni e támogatás fejében.

Fontos előírás, hogy 2011. április 1-jétől a jegyzőktől - szintén a feladatok könnyítése
érdekében - átkerül a kormányhivatalokhoz a nem önkormányzati intézmények működési
engedélyezési eljárása. Tehát itt ismét egy kapacitás szabadulhat föl.

Az Áht.-t érintően is szeretnék néhány, önkormányzatokat érintő módosításra
fókuszálni. A nem normatív működési típusú támogatásokat a folyósítást követő 30. napon
kell megjeleníteni, mármint közzétenni az önkormányzatnál szokásos módon az eddigi 60 nap
helyett. Ez talán egy kicsivel nagyobb odafigyelést igényel az önkormányzati oldalról.

A kincstári beszedési megbízás, amivel eddig minden évben találkoztunk, jövőre
szigorításra kerül olyan szempontból, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat nem ad
ilyen megbízást a számlavezető hitelintézetének, amely a kincstári beavatkozást lehetővé
teszi, ez esetben a belügyminiszter a támogatások folyósítását felfüggesztheti. Ez egy kicsi
szigorítás, a jogosulatlanul igénybe vett önkormányzati támogatások visszafizetését próbálja
megelőzni.

Könnyítés, hogy az önkormányzatok a pótigénylés és elszámolás során, amennyiben a
kincstári észrevételt elfogadják, úgy nem szükséges ezt írásba foglalniuk és polgármester által
aláírtan megküldeniük, elég, ha az informatikai rendszeren keresztül rögzítik.

Az év végi elszámolás felülvizsgálatának határideje pontosul, különösen érdekes ez itt
a többcélú kistérségi társulásoknál, ahol a második év június 30-ig kell megkezdeni ezt az
eljárást.

A Kincstár rendszeres előfordulása az önkormányzatoknál egy kicsit - hogy úgy
mondjam - kevésbé rendszeressé fog válni azáltal, hogy a négyévente kötelezően előírt
helyszíni felülvizsgálat immár megszűnik. 400 millió forint felett minden évben meg kellett
vizsgálni a Kincstárnak minden támogatási jogcímet. Tehát ilyen nincs. Mindenkinél egyszer
legalább négyévente meg kell forduljon a Kincstár, és legalább a tárgyévet megelőző évi
támogatásokat felül kell vizsgálnia, nem mindet, csak azokat, amelyeket kockázatosnak ítél,
ez az egyik szempont, és nemcsak egy évre teheti ezt meg, hanem az elévülési időn belül öt
évre visszamenőleg bármennyi támogatási jogcímet ellenőrizhet.

Megszűnik viszont a 36 havi részletfizetési lehetőség, visszaáll a 12 havi. Egy évig
volt ez a 36 havi. Az a tapasztalat, hogy akkora kamat terheli a kisösszegű támogatásokat is,
hiszen 36 hónapon keresztül ketyeg a kamat, hogy egyrészt nem volt érdemes az
önkormányzatoknak élni vele, másrészt pedig egy teljesen fölösleges adminisztrációt generált,
úgyhogy úgy látjuk jónak, hogy az egyéves visszafizetési határidőn belül érdemes vagy még
megéri részletfizetést kérni.

Azt hiszem, ezek voltak a leglényegesebbek. Természetesen, ha bármely más törvény
érdekli a tisztelt bizottságot, kollegámmal együtt állunk a rendelkezésre, hogy megválaszoljuk
a kérdéseiket.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Van-e kérdés? (Jelentkezések.)
Pál Tibor, utána Szekó József.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszony az elején utalt a
fővárosi forrásmegosztási szabályozás módosítására. Ha jól hallottam, azt mondta, hogy
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megoldódik a szabályozás rendszere meg a törvényben is sok minden változik. Megmarad a
törvény egyáltalán ezek után, ami be van terjesztve, vagy pedig hatályon kívül helyezi a
törvényt a mostani törvényjavaslat? Van egy javaslat, ami a 64. § (6) bekezdést hatályon kívül
helyezi, az utal a törvényre, azért kérdezem. Kérem, hogy akkor erre válaszoljon.

Ha jól olvastam, akkor az építési eljárások esetében vagy építési engedélyezési eljárás
esetében bevezettek egy új alapilletéket, 5000 forintot. Ez független attól, hogy miben kéri az
engedélyt valaki. Ha két ablakot szeretne cserélni, mert úgy gondolja, hogy erre van
lehetősége, akkor is kell ezt az alapilletéket fizetni. Ezen kívül természetesen az eljárási
illetéket továbbra is kell fizetni. Tehát ez egy új illeték, ha jól értem, függetlenül attól, hogy
milyen nagyságú építést szeretne valaki végigvinni.

A 3. §-ban a foglalkoztatási törvény módosítására tesznek sokféle javaslatot. Lehet azt
mondani, hogy ez az új közfoglalkoztatási rend kialakítását tükrözi? Elég sok utalás van arra,
hogy közmunkára hogyan és milyen módon lehet pályázni. Ha ez így van, ebből számomra
nem derül ki, hogy mi az az új érték, ami az „Út a munkához” programhoz képest megjelenik
a mostani törvényi szabályozásban.

A működési engedélyek kiadására kitért a főosztályvezető asszony. Azt gondolom,
hogy ez tényleg az önkormányzatok számára jelentős könnyítés.

A 9. § (10) bekezdésében a bírságokról írnak, hogy 200 ezer forint bírság róható ki, ha
valaki az intézményben nem megfelelő módon végzi a munkát az ellátottak érdekében. Az a
kérdésem, hogy korábban is volt-e ez az összeg, és ekkora volt-e vagy kisebb. 9. § (10)
bekezdése.

A művészeti oktatási intézmények térítésidíj-emelésének a lehetőségére pedig már
kitért a főosztályvezető asszony.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekó József következik. Van-e még kérdező? (Nincs
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor lezárom a kérdéseket Szekó képviselő úr után.

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A törvényjavaslatban azt
olvashatjuk, hogy ha körjegyzőségbe társulnak a települések, akkor a költségek megoszlása
létszámarányosan történik. Sok esetben előfordulhat az, hogy egy nagyobb település azért,
hogy segítsen egy kisebb településnek, amely nehezebb helyzetbe került, felvállalja, hogy
körjegyzőségként befogadja és segíti azt a települést, de a költségmegosztás jelen formában
adott esetben azt eredményezheti, hogy szinte a teljes költség a nagyobb településre hárul.
Tehát nem érzik-e azt, hogy ez így aránytalan?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első rész a megállapodás, lélekszámarányos akkor, ha
nincs megállapodás, tehát kétlépcsős a rendszer. Nyilván kijátszhatja a kistelepülés, hogy nem
kíván megállapodni, addig feszíti, hogy nincs megállapodás, de onnantól jön a
lélekszámarányos. Az mondjuk, egy nagy településnél és egy egészen kicsi településnél
körülbelül a megállapodás nagyságrendet fogja majd elérni.

Főosztályvezető asszony, kérem, szíveskedjék válaszolni.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megpróbálok, és ahol
elakadok, kérem a kollégáim segítségét.

A fővárosi forrásmegosztásnál mondanám képviselő úrnak, hogy nem üresedik ki,
hiszen az (5) bekezdés visszautal a külön törvényre. Tehát ezáltal valóban a külön törvény
fogja megmondani vagy mondja meg jelesül ugyancsak ebben a csomagban a százalékos
megosztási arányt, tehát marad a régi 47-53 százalékos arány, ami a gyakorlatnak megfelel,
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csak ez a külön törvényben van explicit módon kimondva. Ez így nem ellentétes
természetesen az Ötv.-vel, hiszen itt felhatalmazás van egy külön törvényre. (Pál Tibor: De ez
nem a forrásmegosztási törvény.) Hát melyik? Nyilván egy kétharmados törvényben nem
írjuk ki, hogy forrásmegosztási törvény, hanem úgy definiáljuk, hogy külön törvény, mert ha
holnap úgy fogják hívni, hogy forráselosztási törvény, akkor kétharmaddal hozzá kellene
nyúlni. De igenis erre a törvényre gondol a jogalkotó. (Pál Tibor: A 10. pontban azt írják,
hogy hatályát veszti az Ötv. 64. §-ának (6) bekezdése, ami erre a törvényre utal, mármint a
forrásmegosztási törvényre.) Mert helyettesíti ezt az (5) bekezdés. (Pál Tibor: Ez ebben lévő
szabály?) Így igaz. Ez egy jogtechnikai, másként való megfogalmazás, a szándék is és a
gyakorlat is változatlan, azt kell mondani.

Köszönöm szépen.
A következőre megpróbálok válaszolni, az „Út a munkához” programról egy kicsit.

Valóban, igen, a foglalkoztatási törvény módosítása megágyaz az új nemzeti
közfoglalkoztatási programnak. Látni kell, hogy itt a program részletes lebonyolítása
kormányrendeletbe utalódik be. Minden eleme a közfoglalkoztatási programnak lefedi
ugyanazt a foglalkoztatotti kört, akit eddig az önkormányzat foglalkoztatott, tehát mint
foglalkoztatott. Azzal, hogy az eddigi rendelkezésre állási támogatás át van nevezve bérpótló
juttatássá, juttatásként ennek a forrása benne van az önkormányzati fejezetben, ugyanannyi,
mint amennyit az idén költött az önkormányzat, a foglalkoztatotti forráskeret pedig átkerült a
Munkaerő-piaci Alapba és onnan lesznek. Négy típusú ellátásról beszélhetünk. (Pál Tibor:
Tudom.) Jó, akkor nem ragozom, de valóban ezt készülünk megágyazni.

A bírságról és az illetékről talán a kolléga.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, legyen szíves bemutatkozni, a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.

VIG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Vig Gyula vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartási szabályozási főosztályán dolgozom.

Az illetékkel kapcsolatos kérdésre válaszolva, valóban ez egy új illetéknem. Az
építésügyi eljárási szabályok megnövekedett adminisztrációs és egyéb terhei, a helyszíni
szemlék megtartásának költségei indokolják egy ilyen általános alapilleték bevezetését, illetve
a költségvetési törvény is így került benyújtásra.

A 9. §-sal kapcsolatos kérdésre válaszolva, a módosítás célja, hogy az egyes jegyzői
hatáskörbe tartozó feladatok a megyei kormányhivatalok megalakulásával július 1-jével a
megyei kormányhivatalok feladatkörébe fognak tartozni. A javaslat mindössze ennek az
átvezetését szolgálja, úgy tudom, a bírságot nem érinti, tehát ez nem új.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Más szóval, eddig is volt ez a
200 ezres bírság. (Pál Tibor: Eddig is volt.) Igen. (Pál Tibor: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászóló van-e? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy
nincs.

Határozathozatal

Szavazás következik. Általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ki ért egyet
azzal, hogy általános vitára alkalmas az előterjesztés? (Szavazás.) 16 igen. Ki van ellene?
(Szavazás.) 6 ellenszavazat. Megállapítom, hogy általános vitára alkalmasnak tartja a
bizottság az előterjesztést.

Köszönjük szépen a megjelenést, viszontlátásra.
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Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1668. szám) (Általános vita)

Következik a 2. napirendi pont, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat T/1668. szám alatt, általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk.
A kormány képviseletében ki van itt? (Rövid szünet.)

Rátérünk a 2. napirendi pontra. (Dr. Apáti István távozik az ülésről.) Cserháti Péter
helyettes államtitkár urat tisztelettel köszöntöm. A napirendi pont keretében kifejezetten azt
kérjük, hogy arról szóljon, ami az önkormányzati bizottság feladatkörébe tartozik vagy ami
összefüggésében izgalmas lehet az önkormányzatokkal kapcsolatosan, tehát most nem
gondolnám, hogy a gyógyszertörvényről meg a gyógyszer-, segédeszköz-ellátásról kellene
beszélni. De ha lesz kérdés, nyilván tud rá válaszolni, ha valamelyik képviselő erre is
kíváncsi. Úgyhogy átadom a szót az államtitkár úrnak, ha kíván szóbeli kiegészítést tenni,
akkor parancsoljon.

Dr. Cserháti Péter szóbeli kiegészítése

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Köszönjük a lehetőséget. Nem könnyű ebből a 13
törvény módosítását tartalmazó csomagból röviden kivonatot készíteni és célozni, hiszen
számos módon, ha másképp nem, mint fenntartók, tulajdonosok, az önkormányzatok sok
szempontból érdekeltek vagy érintettek a kérdéskörben.

A 13 törvény módosítását tartalmazó csomagot mégis lehet úgy súlyozni talán, hogy
igazából három lényegesen nagy jogszabály van benne. Az egyik az egészségbiztosítási
törvény módosítása különböző, inkább technikai okokból. Az igazán lényeges valóban a
megalkotásra kerülő, pontosabban a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-forgalmazásról szóló, Gyftv. néven elhíresült törvény jelentős átalakítása és a
Molnár Lajos korábbi miniszter nevéhez kötődő 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről, ez az, amely a legsúlyosabb része ennek a csomagnak. A többiek
valóban kisebb jelentőségűek, ezeket röviden említettem, a kötelező egészségbiztosításról
szóló, ezek évsorban szerepelnek nálam, tehát elfogadási dátumban, ahol több kisebb definitív
elem mellett definiálni kellett az elején a kötelező feladatot.

Főleg a háziorvos kollegák kapcsán merült föl az E-Alapon keresztüli finanszírozás
kérdése például a védőoltások tekintetében. Töröltük az elszámolási nyilatkozatot, amit a
szolgáltatók nagyon zokon vettek a nem reális kifizetések kapcsán. Az egyedi
méltányosságot, az előző kormány által bevezetett rendelkezést módosítani kellett, mert ötven
beteg felett a gyógyszer- és segédeszköz-ellátásban speciális helyzetekben ellátási hiányt
generált volna. Különböző méltányossági okokból módosítani kellett a szolgáltatók által el
nem végzett vagy hibásan jelentett szolgáltatások díját. Be kellett vezetni a záróellenőrzést a
gyakori csődeljárások kapcsán elmaradó, OEP felé történő lezárások érdekében.

Egy, az ombudsman által már régóta kifogásolt probléma megoldása volt az, hogy az
anyák, akik második gyermeküket vagy többedik gyermeküket szülik, nem tudták jelenleg
érvényesíteni a magasabb ellátási igényű, például terhességi gyermekágyi segély
igénybevételét visszamenőlegesen a gyes visszafizetésével, ezért gyakorlatilag jogot
vesztettek ezzel. A visszafizetés szabályozását módosította a jogszabály, ennek van egy
bizonyos többletvonzata, amit az NGM-mel egyeztetve elfogadhatónak tartottunk. Ez az
ombudsman, az anyák és a jövendő gyermekek érdekében meghozott jelentős elmozdulás.

Több helyen történt a Ket.-időpontok módosítása, szülő, gyám pontosítása, bírságok
pontosítása. Az egyéni vállalkozók esetében a 100 ezer forintos OEP-bírság olyan magas volt,
hogy gyakorlatilag nem tudta alkalmazni a jogalkalmazó, ezt csökkenteni kell 10 ezer
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forintra, így valószínűleg méltányosabb és hathatósabb elrettentést tud vele gyakorolni az
OEP.

Még több egyéb van. Szintén gyes és táppénz kapcsán az anyák jelenleg a táppénzt
csak a gyes alatt végzett munka mentén kaphatják, ezért gyakorlatilag egy nagyon bonyolult
eljárás mentén le kell mondaniuk a gyesről, ami szintén egy méltánytalan helyzet. Ezt most a
jogszabály lehetővé teszi, hogy a korábbi munkavégzés alapján jussanak a gyeshez és ne
kelljen ezzel a kétszeri eljárással hasonló eredményt elérnünk. Ezek lényegében az Ebtv., a
kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló törvénnyel összefüggő elemek.

Az 1997-es egészségügyi törvény az igazán nagy törvénye az ágazatnak. Itt igazából
döntően az egészségügyben dolgozók adatnyilvántartásának, adatforgalmának a pontosítása
szerepel. Az ágazatátvételkor nagyon nyomasztó élmény volt az, hogy nagyon pontatlanok az
adatbázisok és számos adat hiányzik. Nincs átjárás az OEP, az EKH és a különböző
szakigazgatási szervek között. Szerepel a törvényben a humánerőforrás-monitoring. A
munkaerő, az életpályamodell megalapozásához nagyon gyenge adatbázis van, ezeket
pontosítani kellett, rendbe kellett tenni, és meg kellett feleltetni az Európai Unió szakmai
kollégiumi előírásának, a stabil szervezet előírásainak.

Talán fontos a 31. § a települési önkormányzatok számára. Már ez a törvény is utal rá,
hogy a jövőben az alapellátási körzeteket tekintjük majd az ellátásszervezés bázisának, és egy
napra kész nyilvántartást fog az ÁNTSZ - ami szintén átalakulás alatt áll a közigazgatás
kapcsán - erről vezetni.

Több egyéb, tudományos, ETT-vel és kutatási, új, fejlett eljárásokkal összefüggő
korszerűsítést kellett átvezetni, illetve a legújabb problémák kapcsán a 35-36. §-ban a
kormányhivatalok már egyre inkább beérő folyamata mentén a katasztrófa-ellátás
definíciójának rögzítését kellett elvégeznünk. Ez egy picit a legutóbbi vörösiszap kapcsán is
problémát okozott. Gyakorlatilag a jövőben a kormányhivatalba integrált területi ÁNTSZ
fogja kimondani a veszélyhelyzetet egy megyén belül, és ha több megyét érint a katasztrófa,
akkor a központi OTH fogja.

A következő a 2005. évi XCV. törvény a gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról. Ez voltaképpen elsősorban az Országos Gyógyszerészeti
Intézet mint hatóság feladatait pontosítja szintén döntően az új eljárásokkal kapcsolatban,
igazgatási szolgáltatási díjak kialakítása a közben kialakult új, speciális, genetikai, egyéb
eljárásokra vonatkozóan, megint a tudományos kutatás, a helyes laboratóriumi gyakorlat, a
GLP bevezetése. Jogharmonizáció ennek kapcsán a lényege.

A következő, amiről már beszéltem és kiemelendő lenne, a gyógyszerforgalmazásról,
a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásról szóló Gyftv., amely jelenleg a legtöbb
feszültséget váltja ki tulajdonképpen a médiában és az egyeztetések során, ahol gyakorlatilag
szó szerint a kormányprogramnak megfelelően vezettük át azokat az elképzeléseket, amelyek
szöges ellentétesek a 2007-ben bevezetett liberalizációs rendelkezésekkel.

Nemrég a parlament elé tárt jelentésben mutattuk be azokat a káros hatásokat, amelyek
ennek mentén érik jelenleg a társadalmat, a kistelepülések patikaellátásának elmaradását, a
nagyszámú patika tönkremenetelét, a patikákban a készletezés hiánya miatt a gyakori
gyógyszerkiadási problémákat, a reklámözönt, amit mindannyian átélünk a patikában.

A reklámtilalom szigorításával az 57. §-ban szeretnénk kimondani - ez egy
megállapodás volt a szervezetek között -, hogy a jövőben semmilyen, áruházlánchoz kötődő
kupon, kedvezmény nem adható, a törzsvásárlói kedvezmény csak a gondozásra vehető

igénybe, tehát arra az új gondozásra, amit az elején definiálunk, hogy a patikát, a
gyógyszertárat mi az egészségügy és a népegészségügy részének tekintjük, és azon belül a
patikusnak is feladata, aki a leggyakrabban találkozik talán a beteggel, a gondozásban részt
venni vagy szűrésben, tanácsadásban. Csak erre lehet a következőkben kedvezményt igénybe
venni.
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Több, egyéb más pontosításra volt szükség a segédeszköz-forgalomban, a
közgyógyellátásban. Egy jelentős változás, hogy a sávos befizetésnél a gyógyszerkassza elég
kemény betartásához szükséges volt a változtatás, ennek lényege az, hogy a jövőben, azaz
2011-ben már csak a referencia-, tehát kedvező árú és olcsóbb gyógyszerek esetében vállalja
magára az E-Alap a visszafizetést, ezzel is ösztönözve tulajdonképpen a piacot az
árcsökkentésre és a referenciaárhoz való közelítésre.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr, szerintem elég lesz ennyi. Szeretném
megkérdezni a képviselőtársakat, hogy a törvény ismeretében, illetve az itt elhangzottak
alapján van-e kérdés az államtitkár úrhoz. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Van-e
hozzászóló? (Nincs jelzés.) Az sincs. Akkor szavazunk az általános vitára való
alkalmasságról. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) 17. Ki van ellene? (Szavazás.) 4 ellenszavazat
mellett megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak találja az előterjesztést.

Köszönjük szépen az államtitkár úr megjelenését és a széles körű ismertetőjét.
Több napirendi pont nem lévén a bizottsági ülést bezárom. Az előzetes információ

szerint jövő szerdán 10 órakor találkozunk. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 16 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


