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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/1498. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Beszámoló a pszichiátriai ellátás javításának érdekében tervezett kormányzati
intézkedésekről

3. Tájékoztató a mentés-betegszállítás, illetve a gyermekmentés helyzetéről

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Mikola István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
 Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Jánosiné dr. Bene Anikó (Fidesz)
Dr. Kovács József (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Mikola Istvánnak (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz) megérkezéséig dr. Hollósi Antal Gábornak
(Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz) Jánosiné dr. Bene Ildikónak (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Hegedűs Tamás (Jobbik) dr. Gyenes Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Mártai István főigazgató (Országos Mentőszolgálat)
Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Prof. Dr. Pintér Sándor, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány
alapítója
Dr. Németh Attila pszichiáter (Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinika)

Megjelentek

Wagner Péter szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Pálfi György Simon referens (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Müller Éva főtanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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Dr. Bene Beáta (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Dezső Adrienn (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Kosza Ida pszichiáter
Dr. Rihmer Zoltán pszichiáter
Dr. Oberfrank Ferenc pszichiáter
Dr. Kurimay Tamás pszichiáter
Dr. Nagy Zoltán pszichiáter
Dr. Harmatta János pszichiáter
Dr. Bujdosó Zoltán pszichiáter
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Kérem, foglaljanak helyet! Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a
bizottság tagjait, kedves vendégeinket, a kormányzati képviselőket, megkezdjük mai
ülésünket.

Megállapítom a határozatképességet. Megkérdezem: van-e valakinek napirend előtti
megjegyezni valója? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen.

Ki fogadja el az előre kiküldött napirendi javaslatot? Aki elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag
elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám)

Első napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, a
T/1498. számon benyújtott törvényjavaslat. Itt a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó
módosító javaslatokat fogjuk megvitatni.

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről megjelent Somogyi
Andrea osztályvezető asszonyt és Pálfi György Simon referens urat és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium részéről megjelent Wágner Péter szakmai tanácsadó urat. Köszöntöm Cserháti
Péter helyettes államtitkár urat, aki a második napirendi pontnál lesz illetékes, de mindenkit
köszöntök, és mindegyik napirendi pontnál egyenként fogom köszönteni a tárcák jelen lévő
képviselőit, akik megtiszteltek bennünket, hogy kötelezettségüknek eleget téve megjelentek a
bizottság előtt.

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
Most az első napirendi pontot kell abszolválnunk, tehát az Egészségügyi bizottság

feladatkörébe tartozó módosító javaslatokról van szó. Az anyag mindenki előtt ott van. Tíz
módosító javaslatban kell állást foglalnunk, a tíz javaslathoz kérjük a tárca véleményét is.

A 106. oldalon a 179/1. pont alatt szerepel Mesterházy Attila képviselő úr javaslata,
amelyik összefügg a 190/17. javaslattal. Ez a módosító javaslat az oltóanyag-beszerzés terhére
sportegyesületek, szövetségek támogatásáról szól.

Kérdezem a tárca álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Én is köszöntöm önöket. A kormány nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek szerint kormányzati álláspont is van, tehát a
kormány nem támogatja. Kinek van kérdése, megjegyezni valója? (Nincs jelzés.)  Nincs. Ki
támogatja a 179/1. ponton benyújtott módosító javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy a
bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott ez a módosító javaslat.

A 179/2. számon Burány Sándor képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot, mely
összefügg a 170/70. hivatkozással. Ebben Burány Sándor képviselő úr a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium dologi kiadási előirányzatát csökkenti, illetve annak a terhére a kispesti
gyermekgyógyászati szakrendelő kialakítására kíván átcsoportosítani.

Kérdezem a kormány álláspontját.
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SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése? (Nincs jelzés.)
Kérdezem: ki támogatja a 179/2. számon benyújtott módosító javaslatot? (Nincs

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, egyharmadot sem kapott.

A következő a 179/4. számú javaslat, Szilágyi László képviselő úr javaslata, melyben
a sporttámogatás terhére a háziorvosi prevenciós programokra kíván átcsoportosítani
180 millió forintot. Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Van-e valakinek kérdése,
megjegyzése? (Nincs jelzés.)  Nincs. Kérdezem: ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
Megállapítom, a bizottság nem támogatja a 179/4. számon benyújtott módosító javaslatot,
egyharmadot sem kapott.

A 179/5. számon Szilágyi képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot, melyben
ugyancsak a sporttámogatás terhére a háziorvosi praxisok diagnosztikus eszközbővítését
szeretné elérni, méghozzá a hátrányos helyzetű körzetekben értelmezi ezt. 280 millió forint
átcsoportosításáról van szó. Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése? (Nincs
jelzés.)  Nincs. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja a
módosító javaslatot? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik? 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.
Megállapítom, a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.

A 179/6. számon Szilágyi László képviselő úr nyújtott be módosító javaslatot, mely
összefügg a 170/12. számú javaslattal.  Ebben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása
terhére az országos környezet-egészségügyi adatfelvétel, térkép létrehozására szeretne
átcsoportosítani pénzeszközt, 640 millió forint értékben. Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Van-e valakinek kérdése,
megjegyzése? (Nincs jelzés.)  Nincs. Kérdezem: ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik? 2 tartózkodás. Megállapítom, a
bizottság nem támogatja a javaslatot, egyharmadot sem kapott.

(Jelzésre:) Tessék, Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Csak a pontosság kedvéért: 50 millió forintról volt szó,
nem 640 millióról.

ELNÖK: Kérem, ez szerepeljen a jegyzőkönyvben. Köszönöm szépen a kiegészítést.
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Következik a 186/1. módosító javaslat. Néhány oldalt kell lapozni, ez a 118. oldalon
található. Németh Zsolt képviselő úr javasolja, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
közoktatás terhére a „Szemem fénye” Alapítvány kapjon 20 millió forintot, ekkora összeg
átcsoportosítását indítványozza. Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt képviselőket: ki
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 14 nem.
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a
javaslatot, egyharmadot sem kapott.

Következik a 190/22. számon szereplő javaslat, mely összefügg a 173/5. számon
szereplő javaslattal. Ez a 128. oldalon található, és a 191/2. módosító javaslattal függ össze.
Hegedűs Lorántné képviselő asszony Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel képviselő urakkal
javaslatot tesz a terhesség-megszakításra szolgáló összeg terhére, úgy látom, assisted human
reproduction IVF támogatásra, illetve elhagyná a terhesség-megszakítás jogcímcsoportján
szereplő összeget, ez 500 millió forint összeget jelent. Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése? (Nincs
jelzés.)  Nincs. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki támogatja a 190/22. számú módosító
javaslatot? (Nincs jelzés.)  Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki tartózkodik?
2 tartózkodás. Megállapítom, a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, az
egyharmadot sem kapta meg.

Soron következik a 191/1. számú módosító javaslat, dr. Latorcai János képviselő úr
javaslata, melyben ugyancsak a terhesség-megszakítás terhére, az 500 milliós keret terhére a
fogyatékos személyek programjainak támogatását javasolja. Kérdezem a kormány
álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja. Szeretném jelezni, hogy álláspontunk szerint ez főszámot érintő módosító
javaslat lenne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja. Kérdezem: kinek van
kérdése, javaslata? (Nincs jelzés.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Megállapítom, a
bizottság nem támogatja a 191/1. sorszámon szereplő javaslatot.

Következik a 191/23. javaslat, ez a 137. oldalon található, és összefügg a
191/24. módosító javaslattal. Scheiring Gábor és Vágó Gábor képviselő urak javaslatáról van
szó, melyben a központi költségvetés terhére biztosított járulékcsökkentést javasolják.
Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése? (Nincs
jelzés.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja a javaslatot?
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(Szavazás.) 16 nem. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság nem
támogatja a 191/23. számon benyújtott javaslatot, egyharmadot sem kapott.

A 191/25. módosító javaslat a következő oldalon szerepel. Dr. Nagy Kálmán képviselő

úr javaslatáról van szó, melyben a gyógyszertámogatás kerete terhére gyógyszertári
juttatásokat javasol. Kérdezem a kormány álláspontját.

SOMOGYI ANDREA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a
kormány támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Kinek van kérdése, megjegyzése? (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki támogatja a javaslatot? (Szavazás. –
Mindenki jelez.) Egyhangú. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a
191/25. számú módosító javaslatot.

Kérdezem a tisztelt bizottságot: van-e valakinek észrevétele, megjegyzése, további
javaslata? (Jelzésre:) Kupper András képviselő úré a szó.

DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr.
Remélem, tévedek, de nekem úgy tűnt, hogy a 179/3. módosító javaslatról nem

döntöttünk. (Dr. Horváth Zsolt: Hányadik oldal, képviselő úr?) A 107. oldal.

ELNÖK: Szilágyi László képviselő úr javaslatáról van szó, a 179/3. számon. A
házszabályszerűségéről az első helyen kijelölt bizottság jogosult dönteni, illetve a döntésről
érdemben szavazni, és nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság. (Dr. Hegedűs  Judit
felé:) Melyik bizottság? (Dr. Hegedűs Judit: A Számvevőszéki és költségvetési bizottság.)
Tehát a Számvevőszéki és költségvetési bizottsághoz utalta a Ház a módosító javaslatot, ők
kompetensek a Házszabálynak való megfelelést illetően, és amennyiben helyes a javaslat,
akkor a döntés is az ő kompetenciájukba tartozik.

Más megjegyzés, kérdés van-e? (Nincs jelzés.)  Köszönöm szépen. Az első napirendi
pontot lezártam.

Beszámoló a pszichiátriai ellátás javításának érdekében tervezett kormányzati
intézkedésekről

A második napirendi pontunk beszámoló a pszichiátriai ellátás javításának érdekében
tervezett kormányzati intézkedésekről.

Tisztelettel köszöntöm dr.  Cserháti Péter helyettes államtitkár urat. Kérem, foglalja el
a helyét. Tisztelettel köszöntöm dr. Müller Éva főtanácsos asszonyt. Parancsoljon helyet
foglalni! Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlési Biztosok Hivatala részéről megjelent
dr. Bene Beáta, dr. Dezső Adrienn munkatársakat, és köszöntöm a meghívott pszichiátereket
dr. Kosza Ida, dr. Németh Attila, dr. Rihmer Zoltán, dr. Oberfrank Ferenc, dr. Kurimay
Tamás, dr. Nagy Zoltán, dr. Harmatta János és dr. Bujdosó Zoltán személyében.

Kérem a helyettes államtitkár urat, amennyiben kiegészítése van az írott anyaghoz –
ezt mindannyian megkaptuk – vagy valamilyen értelmezése, akár ön, akár a kedves
munkatársa most tegyék meg. Tessék parancsolni!

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
kiegészítő tájékoztatója

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Vendégek!
Köszönjük szépen a lehetőséget. Nagy öröm számunkra, hogy tulajdonképpen arra, amivel a
közös munka a legelső alkalommal kezdődött a bizottsággal, most vissza tudunk térni még az
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év végén, és számot tudunk vetni az elmúlt időszakban történtekkel. A jelentés, amelyik nagy
mértékben az Egészségpolitikai Főosztály ezzel már régóta foglalkozó munkatársai és
döntően Müller Éva főtanácsos asszony munkája, a kezünkben van, és csak szóban szeretnék
néhány valóban rövid kiegészítést fűzni. Megpróbáltam az ellátói struktúra mentén az elmúlt
időszakban a tényekkel, illetve a történtekkel kiegészíteni.

Az alapellátásban, mindannyian tudjuk, beszéltünk már róla korábban a salátatörvény
és módosításai kapcsán, az új ágazatvezetés törekvése az, hogy az egykor elhíresült
„korbácsrendelet” – amelyik a gyógyszerfelírásra ösztönzés kapcsán váltott ki negatív
érzelmeket – helyett egy másik pozitív, ösztönző rendszert léptessen életbe a háziorvosi
gyakorlat mobilizálása érdekében. Erre egy jelentős forrás, körülbelül 3 milliárd forint áll
rendelkezésre, és ehhez a kormányrendeletek a héten, illetve a miniszteri rendelet, ami magát
a folyamatot és az értékelést pontosan szabályozza, január folyamán kerül benyújtásra és
reménység szerint elfogadásra. Ennek egyik jelentős eleme a védőoltási aktivitással a
gyógyszerhatóanyag-választás helyességén, a laborgyakorlat modifikálásán túl az, hogy a
háziorvos szűrési tevékenységét is szeretnénk ösztönözni, és ebben az addiktológiai, illetve
pszichiátriai szűrést, hiszen a háziorvos találkozik leginkább és legelőször a beteggel, kell,
hogy ismerje ezeket a helyzeteket. Ezt szeretnénk ebbe a szűrőprogramba a pontozás
részeként beemelni, és ezzel az alapellátás szintjén is motivációt teremteni azon drámai
helyzetek – ha szabad ezt sarkítani – elkerülése érdekében, amelyekkel az elmúlt időszakban
találkoztunk, amelyek a helyi szűrés mentén talán megelőzhetőek lettek volna.

A járóbeteg-ellátásban a legnehezebb kérdés, amellyel már júniusban is szembe kellett
néznünk, a gondozói ellátás problematikája, amely, mint magyar hungarikum, több
szakmában ismert, és számos sebből vérzik, úgy a humánerőforrás, mint a finanszírozási
szabályozás tekintetében. Azzal kellett szembenéznünk már a nyár folyamán, hogy az erre a
célra a költségvetésbe delegált forrás egyértelműen kevés volt, ez egyébként is már évek óta
egy csökkenő forrás volt, évek óta trend volt az előző vezetés részéről, csökkentették a
gondozói fix finanszírozást, hogy a járóbeteg-ellátás irányába tolják ezt a formát, amelyben a
finanszírozó részéről részben érthető volt az a szakmai törekvés, hogy a fix díj mögött a nem
látható teljesítményt szerette volna nevesíteni, csak amikor a tárcaátvétel megtörtént,
gyakorlatilag akkor szembesültünk azzal, hogy az ez évre kitűzött jogalkotási program már
nem teszi lehetővé, hogy ezt az idén meglépjük, ezért kénytelenek voltunk két lépcsőben
átcsoportosítással kipótolni ezt a kasszahiányt.

Ezzel egyidejűleg viszont ismételten több széles körű megbeszélés történt nemcsak a
pszichiátria, addiktológia, hanem az érintett bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat és onkológia
szakmai kollégiumok és a különböző szervezetek képviselőivel, és a következő menetrendet
tudtuk eddig is vinni, illetve szeretnénk a továbbiakban is vinni. Gyakorlatilag ezek a
partnereink az OEP-pel együttműködve elkészítették azokat az úgynevezett ONO-kódokat,
amelyekkel ezt a speciális tevékenységet, ha nem is úgy, mint ahogyan a hagyományos
járóbeteg-ellátásban le lehet fedni. A járóbeteg-ellátásban szinte minden egyes mozdulatot –
kötözés, sebvarrat, injekció beadása – pontoz a rendszer, itt ez nem áll. Egészen más egy
addiktológiai vagy pszichiátriai gondozó, mert sokszor ki kell menni a helyszínre, a lakásra, a
beteget be kell vinni, meg kell találni, tehát egészen másfajta, négy elemből álló, a
gondozásba vétel, a fenntartás, az elbocsátás és a szűrés elemekből megtörtént az új ONO-
kódok kidolgozása, nagyon köszönjük ebben a szakmai kollégiumok munkáját, mert ez elég
komoly feladat volt a nyár és a kora ősz folyamán. Ebben gyakorlatilag az OEP
rekordképzése a napokban lezajlott, az onkológiai szakma van egy kicsit lemaradva a
többiektől, ott kicsit bonyolultabb a hálózat működése.

Az a tervünk, hogy január 1-jétől szeretnénk még egy képzést lefolytatni, egy
pilot study-t, egy próbaüzemmódot szeretnénk. Arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy
ritka jelenség az, hogy az OEP-finanszírozás bevezetése előtt hatástanulmány végzése
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történik, de három hónapon keresztül 22 kiválasztott gondozóval, köztük a szakma által
megadott területi lefedettséget elég jól leképező gondozókkal a software soft használatával
történne egyidejű kódolás ezen ONO mentén, és azt reméljük, hogy így három hónap után,
közben folyamatosan értékelve, az értékelésre felhasználva az április hónapot, ezeknek az új
ONO-pontoknak a ráfordítástartalmát validálni tudjuk. Ez valóban megfelel a felmerülő
költségeknek, s tervek szerint a jogalkotási tervünk és a finanszírozás rendje szerint is
július 1-jétől ezeket életbe tudjuk léptetni, és ezzel a gondozói finanszírozás végre el tud
mozdulni arról a holtpontról, amelyik eddig előttünk állt. Ezt azért mondtam ilyen taxatíve és
pontosan, mert annak idején a bizottság ezt adta nekünk, tulajdonképpen teljes joggal a
kezünkbe, hogy egy ilyen típusú menetrendet próbáljunk elkészíteni. Ez egyes területeken
sikerült, más területeken nyilván kevésbé, de azt gondolom, itt nagyon pozitív az
együttműködés. Még azt is hozzáteszem, hogy az ágazati vezetés most, év végén a
pénzmaradékból arra törekszik, hogy valamelyest forrást is delegáljon ezekbe a gondozókba,
hogy az a munka, amit a túlterhelt adminisztrátorok végeznek, valóban számon kérhető, jó
minőségű, értékelhető legyen, és tényleg megalapozott eredménnyel tudjunk nekivágni a
második félévnek.

A fekvőbeteg-ellátásban két elemet emelnék ki. A nyári jelentésünkben is bemutattuk,
hogy Magyarországon igazából az egyetlen szakma, ahol a 2007. évi kapacitásváltozások
extrém csökkenést eredményeztek, ez éppen a pszichiátria és az addiktológia, ahol az európai
középmezőnyből a tízezer betegre jutó ágyszámot tekintve az utolsóelőtti helyre csúsztunk
vissza, ami a szakma ismert fejlődése, a közösségi, ambuláns pszichiátriai, addiktológiai
tevékenység referenciája mellett is azért elgondolkodtató eredmény. Ezen belül a jelen
helyzetben két prioritást szeretnék kiemelni. Az egyik a rehabilitáció fejlesztése, ami a
legelmaradottabb. Ott is kiemeltük, hogy létezik olyan magyar EU-régió, nevezetesen a
Közép-Dunántúl, ahol például jelenleg egyáltalán nincs addiktológiai rehabilitációs kapacitás.

A nyár folyamán az előző rehabilitációs UMFT-projektet vissza kellett vonnunk a
problémái miatt. Gyakorlatilag ennek az újratárgyalása szintén a szakmai kollégium révén
megtörtént. Az új preferenciák közül kettőt emelnék ki: az addiktológiát és a pszichiátriát,
ahol tehát egyértelműen rehabilitációs fekvőbeteg kapacitásszám-növekedést szeretnénk
országos lefedettséggel elérni. Ennek a másik iránya, a másik véglete az – erről még egy-két
napig lehet tárgyalni, de a jövő héten a kormánynak le kell már zárnia az akcióterveket,
januárban a pályázatok kiírásának sorra kell kerülniük –, hogy szeretnénk az egyetemeket arra
késztetni és segíteni abban, hogy végre hozzák létre a rehabilitációs tanszékeket, ami a
pszichiátriát is nagy mértékben érinti, nem kis részben azért, mert jelenleg éppen Budapesten
a Semmelweis Egyetem rehabilitációs tanszéki csoportja a Pszichiátria Tanszék alatt
működik, ez eléggé érdekes helyzet. Tehát azt gondoljuk, hogy ennek a szakmának s azon
belül a pszichiátriának és a pszichiátriai rehabilitációnak kell a reprezentáció, a 17 ezer ággyal
rendelkező szakmarehabilitáció nagyon aluldimenzionált, ennek számos okát ismerjük. Az
egészségügyi ellátás e nélkül az elem nélkül félkarú óriás, nem végzi a feladatát, nem viszi
vissza a társadalomba az egyébként nagy költséggel megmentett alkoholbeteget, pszichiátriai
beteget és más sérültet.

A másik irány, az említett fejlesztési források felhasználása mellett az új vagy egykori
Országos Pszichiátriai Intézet, akkor Neurológiai Intézet sorsának a kérdése, amely az elmúlt
időszakban itt is számos módon hangsúlyosan előkerült, az anyag jól bemutatja azt, hogy a
szakmai vezető testületekkel végigtárgyaltuk gyakorlatilag ennek az összetételét. Számos
szempontot kellett átbeszélnünk. Az egyik az volt, hogy ne keletkezzen duplikáció a
rendszerben, tehát az, ami idő közben átkerült a Semmelweis Egyetemhez, a mellé nem
érdemes – mondjuk a labor nagyon drága – a genetikai diagnosztika és egyéb területen újat
lépni, hiszen ez ott most már jól működik. Azokat a területeket nevezzük meg, amelyek ez
ügyben indokoltak, nem duplikációk, és egy szűken számított, körülbelül 205 ágyas
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kapacitáselemet állítottunk össze a szakma segítségével, ezen belül 2-3 olyan jelentős kérdést
is szeretnénk megoldani, mint végre a forensikus osztály, az igazságügyi megfigyelés
rendszerének megvalósítása Magyarországon, és nem a mindenkori helyi pszichiátriára
terhelve ezt a kriminalitás határán mozgó helyzetet, illetőleg magas biztonságú high security
pszichiátriai osztály három szinten létrehozása, 15-15 ágyas kapacitással, ezt emelném ki
belőle.

Ezen kívül van egy határterület, a neurológiai osztály, döntően a demencia irányában,
és az addiktológián belül az alkoholbetegek, valamint a függőség – játékfüggőség,
internetfüggőség – az, ami ma aluldimenzionált országos szinten. Ezek azok, amelyek ebbe a
szerény fekvőbeteg-kapacitásba reményeink szerint beleférnek, bele kell, hogy férjenek.
Ehhez egy körülbelül 50 ágyas nappali kórházi kapacitás és jelentős járóbeteg-, illetve
diagnosztikai tevékenységre alkalmas közeg is szükséges. Ez az elképzelés gyakorlatilag
létrejött. A további kérdések közül a helyszín kérdését, a forrásokat és a munkatársak kérdését
kell kiemelnünk.

Gyakorlatilag a szakma rögtön a fenti parlamenti bizottsági ülés után egyeztetett a
miniszter úrral és Jávor közigazgatási államtitkár úrral erről. 4-5 helyszín merült fel, ezek
közül egyre inkább úgy tűnik, a fenntarthatóság, a kapcsolódó országos intézetekkel való
együttműködés, a szinergiák mentén a Budakeszi úti, jelenleg is már több országos intézetet
tartalmazó centrum jön szóba. Itt még jelentős egyeztetésekre van szükség a Honvédelmi
Minisztériummal. A múlt héten voltunk – ezt el szabad mondani – a köztársasági elnök úrnál,
részben a Sportkórház hasonló összefüggései és ezen projekt összefüggései miatt, és
tulajdonképpen a tárca Budapest projektjének egyik elemét képezi ez a fajta koncentráció,
amelyen belül az új pszichiátriai és addiktológiai intézet elhelyezése is elképzelhető. Kint
voltunk a helyszínen a pszichiátriai szakma vezetőivel, tehát gyakorlatilag látjuk, mi az, amit
meg szeretnénk célozni.

A források tekintetében az utóbbi napokban, talán nem nagyon rugaszkodom előre, ha
azt mondhatom, hogy a nagy teher dacára a központi régió, mint tudjuk, igen szegény uniós
forrásokban, de úgy tűnik, e helyett a két nem európai uniós országtól származó forrás mentén
lehet esetleg ehhez több indulási forrást találni. A legnagyobb problémának a munkatársak
kérdését érzem, hiszen elfogytak a rezidensek, a vezető pszichiáterek, ebben kell a leginkább,
ha szabad ezt mondani, felpörögnünk.

Az elemek közül kiemelném azt, hogy a stroke-ellátásra, ami valamikor nagyon magas
színvonalon volt reprezentálva az Országos Pszichiátriai Intézet hűvösvölgyi telephelyén,
szintén megoldást kell találni. Az az elképzelés, hogy ezt a másik három, az ilyen koncepció
részét képező fővárosi koncentráció közül a Kútvölgyivel, a János Kórházzal, a Városmajor
utcai érsebészettel, vascularis központtal megtámogatott centrumba szeretnénk vinni. Ez mind
közlekedési, mind háttérintézményi szempontból ott tűnne ideálisnak, tehát ezt nem szabad a
projektből kihagyni, elfelejteni.

A negyedik nagy kérdés az OPNI régi épületének a sorsa, amelyik nyilván a tárca
lelkiismeretét is nyomja a szó jó értelmében. Ez Budapest egyik legnagyobb épülete, s az
egészségügy legnagyobb épületéről van szó. Egyre inkább felmerül az, hogy az említett
klinikai koncentrációk mellett egy elméleti koncentrációt is létre tudjunk hozni, esetleg az
ÁNTSZ-háttérintézmények, illetve egyéb más, nagy országos elméleti intézmények
koncentrálásával. Ennek nemcsak szakmai, valamint költséghatékonyság-működtetési, hanem
szinte erkölcsi oka is lenne, és egy szép befejezése vagy újraélesztése lenne ennek a
területnek, úgy, hogy ugyanakkor ott a klinikai hátteret nehezen biztosító helyzetet nem
váltjuk ki. Ezek nyilván elképzelések, még folyamatos tárgyalás tárgyát képezik a főváros és a
vonzáskörzetében működő összes többi fenntartóval.

Hadd térjek ki egy-két egyébnek nevezhető kérdésre, megállapítva azt, hogy valóban
egy szomorú esemény történt. Nemrégiben ebben a szép épületben volt az úgynevezett
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„Bolondok haza!”, amelynek az elnevezése is dehonesztáló mind az épületre, mind az egykor
ott fekvőkre és ott dolgozókra nézve. Tisztelettel tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a tárca
vezetése 2010. december 10-én levélben fordult a fenntartóhoz, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közigazgatási államtitkárához, kérve a vizsgálat lefolytatását, és várjuk ennek
az eredményét, hogy ki a felelős azért, hogy egy ilyen rendezvény, amelyik a mi ágazatunkat
súlyosan bántja, ott megtörténhetett.

Hadd térjek ki a rezidenskérdésre, az erőforrás kérdés egyik súlyos problémájára.
Szembe kellett néznünk az elmúlt ősszel is azzal, hogy nemcsak ezen a területen, hanem más
területen is jelentős problémák vannak, miközben a pszichiátria, mint tudjuk, az egyik
hiányszakma, amelyik mentén a kezdő rezidensek jelenleg 50 százalékkal több fizetéssel
kezdhetnék a munkát. Számos probléma volt, ami ezt akadályozta az elmúlt ősz folyamán,
ezeket még fel kell tárni. Sokszor például a helyi bérfeszültségek miatt nem merték a
kórházak ezt a többletbért elkérni a központi költségvetésből, mert ez a megoldatlan
dominóelv mentén okozott volna bérfeszültséget. Ezt a helyzetet megörököltük, itt nem
tudtunk sokat lépni, hiszen az állások tavaly tavasszal így voltak meghirdetve. A jogszabályon
tudtunk változtatni, de a meghirdetett állások paraméterein már nem, de nyilván le kell vonni
a tanulságokat, és az idei, most már az új ágazati kihirdetés kapcsán ezeket figyelembe kell
venni.

A gyermekellátást és a prevenció kérdését még kiemelném a tárgykörből.
Augusztus 31-én lejárt a „Közös kincsünk a gyermek” program határideje. Itt a tárca jelentős
fejlesztést tervez össztárca szinten, hiszen kivételes lehetőség az, hogy szinte a kérdést érintő

összes tárca reprezentációval rendelkezik. A miniszter úr az Országos Gyermek-egészségügyi
Intézetre, mint bázisra telepítve szeretné ezt a projektet kinyitni. Ebben ismert pszichiáter
kollégák, mint Pászty Bea főorvos asszony, Velkey György igazgató úr és a WHO hátterével
Pusztai Zsófia igazgató asszony állnak a projekt mögött. A cél tehát az, hogy egy sokkal
integránsabb módon, a szociális, oktatási és kulturális elemek bevonásával nyissa ki a „Közös
kincsünk a gyermek” programot az egészségügy területén az általános mentális és fizikai
gyermekjövő monitorozása és megalapozása érdekében.

Nagyon komoly probléma jelenleg a sürgősségi ellátás, a sürgősségi osztály nem
véletlenül van a célkeresztben. A felnőtt és gyermek pszichiátria megjelenése a sürgősségi
ellátásban jelenleg komoly problémákat okoz. Január 10-én tervezünk egy egyeztetést, hiszen
a következő évben számos sürgősségi osztály készül el, és ebben szeretnénk bevonni a
pszichiátriai szakma képviselőit, hiszen ők az akut ellátásban is érintettek.

Befejezésül azt szeretném, miközben megköszönöm a szakma nagyon aktív
részvételét, hogy azt is jelezzem, ezt őszintén el kell mondani, hogy nyilván maga a
pszichiátriai szakma sem egységes a kérdések megítélésében, ez részben helyes, hiszen
nyilván a vitában forrnak ki a dolgok, de azért volt idő, amikor néha én magam is
elbizonytalanodtam. Voltam a szakmai kollégium ülésén, ahol akár arról is szavaznak, hogy
szükséges-e a Pszichiátriai Intézet létrehozása, vagy a drogstratégia kérdésében érzek még
bizonytalanságot. Kaptam olyan jelzést, hogy teljesen jó az a drogstratégia, amit az előző
parlament elfogadott, miközben az akkori ellenzék egységesen nemmel szavazott, kaptam
jelzést arra nézve, hogy nem, át kell dolgozni; tehát kérjük a szakma hathatós segítségét, hogy
ezeken a bizonytalansági pontokon átlendülhessünk.

Nagyon köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a főtanácsos asszonyt, most szeretne-e
hozzászólni. (Dr. Müller Éva: Később, elnök úr.) Köszönöm.

A tisztelt bizottságnak szeretném javasolni, miután a bizottsági egykörös vitát
lefolytattuk, hallgassuk meg a pszichiátriai szakma egy képviselőjét három perc időkeretben.
Németh Attila professzor úrra gondoltam, ha ő is úgy gondolja, de javasolom, hogy előtte a
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bizottsági egykörös vitát folytassuk le. A bizottság egyetért-e a javaslattal? (Szavazás. –
Mindenki jelez.) Köszönöm szépen.

Kérdezem a bizottság tagjait: ki kíván az előterjesztéshez megjegyzéseket fűzni,
kérdést feltenni egy körben.

Kérdések és vélemények
Iván László professzor úré, képviselő úré a szó.

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szomorúan veszem tudomásul,
hogy az idősellátáshoz kapcsolódó pszichiátriai megelőző, ellátó, rehabilitáló, valamint az
idős krónikus ellátás kérdéscsoportja, problémaköre, ami, ha csak a 60 éven felülieket nézzük
Magyarországon, egy 2 milliós népességi réteget érint, hiszen már hosszú idő óta ilyen a
helyzet, hogy a demencia az egyetlen olyan csoport, amely megjelenik az idősödőkhöz
kapcsolódó negatív előítéletekkel, tehát sem a gerontopszichiátria, sem a pszichogeriátria
kifejezés.

A másik megjegyzésem: amikor a 2008-as paktumról, a „Lelki egészség és jólét
európai paktuma” című dokumentumra hivatkozással megjelenik, hogy melyek azok a kiemelt
szempontok – ez európai uniós szinten nyilván még magasabb szinten is – világviszonylatban,
mind az öt felsorolt kiemelt prioritású problémakörben szerepel az idős emberek lelki
egészsége, de ez semmilyen szinten nem köszön vissza ebben a jelenlegi előkészítő anyagban,
úgyhogy erre nagyon szeretném és kérem a figyelmet felhívni, ezt valamiképpen majd
módosítanunk kell, vagy legalább is ki kell ezzel egészítenünk. Nyilvánvaló, hogy ez jövő
tavaszra egy végleges forma felé újabb tárgyalásokat fog majd jelenteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr következik.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Amikor ezt az elég terjedelmes anyagot az

ember átrágta, az első megállapítása az volt, hogy az ilyen anyagokra mostanában jellemző,
hogy igen példás a tényfeltáró része. Azt hiszem, ebben nyilván a szakma is sokat segített.
Igen megrázó tényeket tártak fel a kollégák, úgyhogy van benne egy pár érdekesség. Ha most
ma valaki a Holdról lejönne, és megnézné ezt az anyagot, megnézné például azt, hogy a
gondozói kasszából kifizetett fix díjak összege hogyan alakult az addiktológiai, a drogellátási,
illetve a pszichiátriai gondozás területén, s azt látja, hogy 2005-ben addiktológia 904 millió,
2006-ban 764 millió, 2007-ben 476 millió, 2008-ban 339 millió, továbbá pszichiátriai
gondozás 2005-ben 2,4 milliárd, 2006-ban 2,2 milliárd, 2007-ben 1,3 milliárd, 2008-ban
1,1 milliárd, akkor mire gondol egy holdlakó, aki idejön? Kérem, tökéletesen javultak
Magyarországon a pszichiátriai viszonyok, hiszen már kevesebb pénz kell, mert nyilván
kevesebb beteg van. Jó, ez csak a vicc része volt, a tényfeltáró anyagban nyilván egészen
másra lehet következtetni.

Gyakorlatilag tehát az erőssége mellett nekem az a gondom ezzel az egész anyaggal,
amikor már a költségvetési vita is és a salátatörvénnyel kapcsolatos vita is volt, valahogy úgy
érzem, ezek az egyébként biztosan szép tervek és a megoldásra mutató javaslatok a szakma
részéről jöttek, és úgy gondolom, ezek megalapozottak és jók, de nem látom azt, hogy a 2010-
es költségvetésben ebből mi alapozódik meg. Jó, tudom, rettentő sok uniós pénzt is lehet
mozgósítani például a TÁMOP programból. Mindjárt lesz egy kérdésem: a TÁMOP
programban megvalósítható, úgynevezett foglalkoztatási támogatás alatt mit lehet érteni? Az
Unió esetleg támogatja a jövedelememeléseket is? Ebben a szakmában annyira rossz a
humánerőhelyzet, annyira nincsenek szakemberek, sem orvosszinten, sem középkáderszinten,
hogy jó lenne tudni, például összegszerűen mit lehet ebből a TÁMOP-pályázatból erre
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fordítani. Ha én egy ilyen intézmény vezetője lennék, mivel tudnám riogatni vagy
odacsábítani az úri közönséget és a szakmát, hogy dolgozzon már egy kicsit nálam az
emberek érdekében?

Nos, rettentően megdöbbentő az, hogy hány hiányt láthatunk, amit azonnal pótolni
kellene, és hány ellátási egység hiányzik a szakmában – valahol megszamárfüleztem –,
például a magas biztonságú osztályok itt nagyon fontosak, a forensikus pszichiátriai
osztályok, az elme-fertőző belgyógyászati osztályok, a gyermek és ifjúsági pszichiátriai
ellátásban is rettentően sok minden hiányzik. Itt megint visszautalok a költségvetésre. Lehet-e
csupán az uniós támogatásból elindítani ezeket a programokat? Most az OPNI-t valamivel
helyettesíteni akarjuk. Annak épületigénye van, emberigénye van, mindenféle igényei vannak,
hiszen az OPNI helyett létrejött komoly központok, amelyekbe mindössze négy státuszt
fejlesztettek, nyilván ez nem tartható fenn, tehát eléggé meg kell majd izmosítani az ezt
helyettesítő új OPNI-t, nem tanultam meg még az új nevét, kicsit hosszú, de lassan majd
megtanulom. Tehát ezekre egyszerűen olyan források kellenének, amelyeknek a 2011-es
költségvetésben valahol már helyet kellene foglalniuk. A helyettes államtitkár úr nyilván
elmondja, mert lehet, hogy én nem láttam, mert a költségvetésben vannak elég homályosan
megfogalmazott dolgok, hogy egyéb kiadások, egyéb fejlesztések, de megnyugtató lett volna
a szakmának is és nekünk is, ha fel van sorolva az egyéb fejlesztések között.

A tragédia az, hogy a pszichiátria tragikus mai helyzete gyakorlatilag körülbelül
minden szakág területére elmondható, tehát rettentően nagy terület vár úgymond javításra
vagy megmentésre. Ehhez képest megint csak kevésnek találom az anyagi összegeket. A
szándék kétségtelenül megvan, csak nagyon örülnénk neki, mert valahogy az az ember érzése
a betegek oldaláról, minthogyha ezekről a betegekről, akik különböző pszichiátriai
problémákban szenvednek, gyermektől a felnőttig, a különböző addiktológiai és
drogügyekben és egyéb betegségekben szenvedő emberekről a politika egy kicsit
intézményesen lemondott volna. Nekem ilyen érzéseim támadtak, legalább is a tényfeltárás
alapján nagyon úgy néz ki, hogy ez az utóbbi években idáig vezetett. Egy picit lassúnak
tartom, de ez elmondható az egészségügy valamennyi területéről, minthogyha a politikát a
legkevésbé sem érdekelné, hogy azok az állampolgárok, akik még nem egészségese, hogyan
maradnak egészségesek, akik pedig már betegek, hogyan fognak igazából meggyógyulni,
hogyan fogjuk utolérni magunkat. Nos, legalább annyi megnyugtató volt, hogy legalább ezen
a szakterületen – hála a szakembereknek, akik beledolgozták a tudásukat ebbe a programba –
valamiféle koncepciót lehet látni, hogy mégis hogyan próbálják elképzelni. Az  egészségügy
más területén még koncepciót sem nagyon láttunk, úgyhogy ez mindenféleképpen dicsérendő

dolog.
Rendkívül fontos lenne, ezért nagyon nehezteltem a parlamenti felszólalásomban,

hogy azért most már álljon meg a menet, fél éve kormányoznak, rendben van, de azért
készültek erre a kormányzásra, volt 8 évük,  5 évük vagy 3 évük, egy picit úgy érzem, ezekkel
a koncepciókkal rögtön, abban a pillanatban, amikor elkezdik a kormányzást, elő kellett volna
jönni, azért, hogy még időben felépüljenek. Ilyen az életpályamodell; ezt már rég ki kellett
volna dolgozni, egyszerűen lelket kellett volna önteni a kollégákba, nemcsak a
pszichiáterekbe, illetve az itt dolgozó szakdolgozókra, hanem egyáltalán az egészségügy
egész területére, mert akármit mond a kormány – most nincs pénz és a többi –, ez egyáltalán
nem fogja befolyásolni azt, hogy az elvándorlási szándék fennmarad, márpedig úgy tudom,
gyakorlatilag egész Északnyugat-Európa magyar pszichiáterekkel van megtűzdelve, és nem
tudom, ki a jó fene maradt itthon, tehát rettentően fontos lenne ez. Ezért kérdeztem azt, hogy
mit lehet tenni a TÁMOP-ban. A TÁMOP-ot, persze, érthető, hogy 12 vagy maximum
24 hónapra lehet ilyen célra fordítani. Nagyon drukkolok, hogy az életpályamodellben
megfogalmazott lépcsőzetes bérfelzárkóztatás is elfogadható lenne. Persze, van egy
aggályom: ezt a 12-24 hónapos bérfejlesztést az egész pszichiátria területén nem lehet
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végrehajtani, hiszen csak azok az intézmények tudják ezt igénybe venni, amelyek pályáztak,
de az egész szakmának pályáznia kellett volna, valószínűleg nem pályáztak. Ez tehát ezért is
egy kicsit aggályos.

A tervek szépek. Nagyon remélem, ezzel a megoldással meg lehet váltani ezt a
kérdést, vagy legalább is el lehet indítani azon az úton, úgyhogy csak bizakodni tud az ember,
mert mi mást tehet. Egyelőre köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Egészségügyi Bizottság! A bizottság elnökeként szeretnék néhány
szót szólni.

Emlékeztetni szeretném a bizottságot arra, hogy a 2010. évi őszi ülésszak első
bizottsági ülését a pszichiátriai témának szenteltük, legalább is egy fontos napirendi pont
erejéig, és akkor elhangzott az, amit egy sokkhatás váltott ki bennünk,  ami 2007. április 1-
jével az OPNI bezárásával történt, hangot adtunk annak az elvárásunknak, miszerint meg kell
vizsgálni, név szerint kié a felelősség a pszichiátriai szakma szétzilálásáért. Szóltunk arról is,
hogy kértük a tárcát, indítson vizsgálatot a felelősség megállapítására, és többen kifejtettük
azt is, hogy addig nem lehet újjáépíteni, újraszervezni a szakmát, ameddig a felelősök
nincsenek megnevezve, mert a rontó szándék esetleg újra működhet az újraépítés közben, és
megnehezítheti ezt a folyamatot.

Határozati javaslat előterjesztése
Én áttanulmányoztam a bizottság korábbi jegyzőkönyveit, és ennek kapcsán a tisztelt

bizottság előtt egy határozati javaslatot szeretnék előterjeszteni, és kérem a bizottságot, erről
foglaljon majd állást. Ez a határozati javaslat a következőképpen szólna: „Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága egyetért a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal abban, hogy az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007. április 1-jével történt bezárása drámai
hatást váltott ki a pszichiátriai betegségben szenvedők ellátásában, gyógyításában. Egyéni
emberi tragédiák, visszafordíthatatlan egészségkárosodások, családok, közösségek
nyomorúsága a következménye a rombolásnak. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága
már több ízben szorgalmazta a felelősség megállapítását a történtekben. Mai ülésünkön,
2010. december 15-én határozat formájában szólítjuk fel az illetékes kormányzati szerveket a
felelősség megállapítására irányuló vizsgálat lefolytatására. Úgy tartjuk, nem lehet addig a
pszichiátriai szakterület újraépítését, újjászervezését elvégezni, amíg a tragikus történések
felelőseit nem neveztük meg, és esetleges további ártó szándékaikat nem iktattuk ki a
rendszerből.”

Azért most mondtam el ezt a javaslatot, hogy még mód legyen ehhez hozzászólni
ebben az egykörös vitában, és szeretném, ha a bizottság állást foglalna abban, hogy ezt a
határozati javaslatot a kormányzatnak megküldve igenis, várjuk, számon kérjük a vizsgálat
lefolytatását, annál is inkább, mert nagyon sok vizsgálat folyik az egészségügy különböző

szereplőivel kapcsolatban, és érdekes módon a pszichiátria az, amelyikben a legnagyobb
rontás történt az elmúlt években egészségügy területén, és legalább is eddig ez egy ilyen
vizsgálatból kimaradt. Köszönöm szépen.

Kérdezem: ki kíván még szólni, megjegyzést, kérdést feltenni? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs több jelentkező, kérem nagy tisztelettel dr. Németh Attila professzor urat,
üljön egy mikrofon elé, nagyon kíváncsian várjuk az anyaggal kapcsolatosan a szakma
véleményét.

DR. NÉMETH ATTILA pszichiáter (Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinika): Szeretnék köszönetet mondani Mikola elnök úrnak és az
Egészségügyi bizottságnak, hogy második alkalommal tűzték napirendre ezt a témát, és a
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minisztériumnak is, főleg Cserháti Péter helyettes államtitkár úrnak, hogy több körben is
egyeztettünk.

Egyébként mindennel egyetértek, amit a helyettes államtitkár úr mondott, Gyenes
Géza képviselő úrral szintén egyetértek, hogy az idő sürget. Tehát ha ez már holnap
határozatban lenne, hogy a MÁV Tüdőgyógyászati Intézet bizonyos területén létrejöhetne az
Országos Pszichiátriai és Addiktológia Intézet, az OPAI, akkor a szakma nagyon boldog
lenne. Akár határidőt is lehetne mondani. Tudom, itt vannak tárgyalások, de 2007. április 1-
jével megszűnt, 2011. április 1-jével meg lehetne nyitni.

A szakemberproblémát a szakma megoldja. Annyi kellene, hogy szabadon kellene
hagyni, hogy annyi rezidenshelyet biztosítsanak a pszichiátriának, ahányan tényleg
pszichiáterek akarnak lenni. A minőségi ellátás vonzza a szakembereket, és természetesen
minimális pénz is kell, de gyakorlatilag ezt is meg tudjuk oldani. Ahogyan a járóbeteg-ellátás
professzionálisan lett kezelve a minisztérium, a szakma és az OEP között, és szerintem a
pilot study még nem is volt az egészségügyben, legalább is amióta én a pályán vagyok, nem
volt, ezt át lehetne tenni az országos intézetbe is. Tehát megvan a program, egyeztetve van
minden, a minisztérium ráteheti az utolsó pontot, hogy ezt igen, ezt nem, illetőleg nincs
különbség, csak a helyszínt kellene kijelölni. A költségvetést illetően a szakma is ezen
gondolkodik, hogyha jövőre elindul, márpedig jövőre el kellene indulnia az országos
intézetnek, akkor ahhoz valamennyi pénzt is allokálni kellene, és ha lezárul a költségvetés,
akkor kérdés, lesz-e elég tartalék a pluszforráshoz, hogy elinduljunk, azután az országos
intézet fenntartja magát.

Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet és a támogatást. A mit, hol, hogyan, a
„mit”-et már megbeszéltük, a „hol”-t minél hamarabb várjuk, a „hogyan”-t pedig megoldja a
szakma, hogyha rábízzák. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, professzor úr. Kérdezem a tárca képviselőit, elsősorban a
helyettes államtitkár urat, kíván-e megjegyzést fűzni az elhangzottakhoz. (Igen jelzés.)

Válaszadás
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Iván

képviselő úr kérdésére válaszolva, ahogyan jeleztem, az új tervezet szerintem nem is olyan
bonyolult. Az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet elnevezés nem tartalmazza a
„Neurológiai” szót, nagy változás az elnevezés hosszúságában nincsen, csak a tartalmában.
Egyik elemét képezi az a határterület, a neurológiai osztály, amely döntően a demencia
kérdésével foglalkozna, ez Magyarországon sajnos szintén egy népbetegség.

Ezen felül, amit nem említettem, a tárcavezetés folyamatos tárgyalásban áll,
gyakorlatilag egy külön struktúra munkacsoport működik kéthetente, amelyik az utóbbi
időben, amikor már a saját megbeszéléseink véget értek, részese volt a szociális ágazat,
döntően Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr, aki arról tárgyalt, hogy amennyiben a jövőben
funkcióváltás történik, például az egészségügyi intézményben szociális ellátás jelenik meg,
amit számos szakmai szervezet is támogat, akkor ezen belül végre lehetne arra koncentrálni,
amit a szociális ágazat nemigen tudott korábban megtenni, hogy szakosodjon, tehát ne
történhessen meg az, hogy az idősellátó intézményben mozgássérültek, fogyatékosok
legyenek, demenseket ne keverjük össze pszichiátriai betegekkel, illetve hajléktalanokkal.
Ezek a kategóriák, a szociális ellátás intézményi formái léteznek az 1993. évi III. törvényben.
Tehát az a döntés született a legutóbbi ülésen, december 1-jén, hogy a két tárca január 15-éig
elkészíti azt a közös koncepciót, amelyik ezt a strukturális irányt célozza meg. Azt gondolom,
ha nem is teljesen, de részben a létező elme-szociális, az idősek szociális ellátása kapcsán a
két szakma szakmai együttműködésének erősítésével erre a sajnos tömeges jelenségre részben
választ lehet adni.
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Gyenes képviselő úr hozzászólására: amennyire én tudom, a TÁMOP-források,
amelyek sajnos hihetetlen módon nincsenek lehívva, ott állnak, a múltkor is kénytelen voltam
jelezni, hogy európai uniós fenyegetés alatt áll az ágazat a fel nem használás ténye miatt, és
úgy tudom, a rosszul kiírt korábbi projektek leköthetetlensége kapcsán a foglalkoztatás típusú
lehetőség azt jelenti, hogy új szakembert lehet felvenni, tehát amelyik területen pszichológus,
ergotherepeuta és hasonló hiányzik, 2 évig kell alkalmaznia az intézménynek, utána, ha jól
tudom,  5 évig, még plusz  2 vagy 3 évig tovább kell foglalkoztatnia. Ebben sajnos ez a
nehézség, hogy az uniós megkötöttségek mennyiségi – ha szabad ezt mondani – és minőségi
fejlődést tesznek így lehetővé, de ez persze az ellátás mind a három formájára igaz.

Azt nem akarom újra ecsetelni, hogy  persze az első gyümölcsök érkezése, a
39 járóbeteg-rendelő milyen hihetetlen nehézségeket okoz, de hiányzik a jogszabályi háttér,
most, utólag, kapkodva gyártjuk le a minimumfeltételeket ahhoz, hogy például a járóbeteg-
rendelőben a nappali ellátást – ami részben ide tartozik – és a kúraszerű ellátást, például az
agyi keringési rehabilitást lehessen folytatni, de ilyen nem létezik, minimumfeltétel sincs
hozzá, szakmakód sincs hozzá, és ezekre 3 éve pályázat lett kiírva, s ez lett motiválva, be is
vállalták, de szerződést kellene kötni január 1-jétől, és itt állunk, az elmúlt hetekben őrült
hajrában próbáljuk magunkat behozni. Ezt csak jelzésképpen mondtam.

Amit felsorolt a képviselő úr, az a struktúra a tervezett OPAI-ra vonatkozik. Azokat a
specifikumokat csak koncentráltan szeretnénk elképzelni. Ebben a pillanatban azt gondoljuk,
hogy erre lesz  erőnk, hogy esetleg ezt megvalósítsuk, ezt a 205 ágyat. Egyelőre nem
gondolkodtunk területi szinten mondjuk a forenzikus tevékenységen, hanem centralizáltan
gondoljuk.

A 2010. évi költségvetésben egy jelentős elem van, amelyik valóban ehhez köthető, ez
az OORI-beruházás befejezése, amelyikről szintén volt szerencsém korábban elmondani,
mekkora csapás ez, hogy valamikor egy 6-8 milliárdos beruházásnál az a sok pénz, ami
közben erre elment, jelenleg gyakorlatilag 10 milliárddal többe kerül, 18 milliárd lesz a
végösszeg, amit másra tudtunk volna felhasználni az egész pszichiátriai ellátásban. Most
befejezzük, és végre ezzel elindul a dominó, végre az OORI-részletekből tudjuk koncentrálni
a kapacitásokat az új főépületbe, az egész ingatlan környéke meg tud mozdulni, és ez kötődik
össze reménységeink szerint a Sportkórházzal és a helyszínen a tervezett új Országos
Pszichiátriai Intézet megjelenésével. Ez egy olyan költségvetési dominó, ami ezt kilöki
reményeink szerint a 10 éve álló helyzetéből, és továbblépést tesz lehetővé.

Az is világos ugyanakkor, hogy a főváros az egyik legrosszabb helyzetben lévő

egysége a magyar közigazgatásnak, hiszen ismert a túlfejlettsége miatt és a GDP magas
százaléka miatt UMFT-s forrásból alig részesül. Ha összeadjuk a fővárosi UMFT-s forrásokat,
együtt alig haladják meg a Korányi-projekt, a PIC/NIC pályázat és az onkológia, mondjuk a
pécsi Pólus program összes súlyát, ami elképesztő, miközben itt van az ellátó volumen
40 százaléka a fővárosban, ezt a dilemmát is meg kellene oldani, de akkor beszéljünk az
összes többi fővárosi kórház felújításáról. Hogyan  néznek ki ezek a kórházak? Döbbenetes!
Ha bemegyünk a XII. kerület kórházába, a János Kórházba, és körülnézünk, hogy milyen
állapotok vannak küllemre, óriási nagy a teher! Van egy elég radikális elképzelésünk a
fővárosi koncepció mentén, de ez nyilván még a források tekintetében is annyira a tárgyalások
tárgya, hogy most nem mernék ebből nagyobb módon kitekinteni.

Visszatérve: nem gondoljuk azt, hogy meg lehet váltani – ezt a szót hadd húzzam alá –
, nem lehet megváltani fél év alatt azt a struktúrát, amelyik úgy-ahogy működött 2002-ig,
azóta pedig talán még mélyebbre süllyedt, tehát nagyon-nagyon mélyről kell itt is indulni.
Ebben valóban a humánerőforrás, a munkatársak elvándorlása a legsürgetőbb és a
legnyomatékosabb tényező, amelyik a rendszer hosszú távú jövőjét fenyegeti, a megmaradt
kollégák nyugdíjba vonulása, elidősödöttsége mellett.
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A felelősség kérdésében az elnök úrnak teljesen igaza van, csak az szolgál a tárca
mentségére, amit ő maga is mondott, hogy olyan tömegű, gyakorlatilag a kriminalitásban
effektíve mozgó egyéb problémával kellett szembenézni – most van az asztalomon egy
majdnem 100 oldalas KEHI-tanulmány az Omninvest, illetőleg az EKI működéséről, ezt
dolgozza most fel a főosztály –, gyakorlatilag minden második héten hol ezt, hol azt a
feljelentést kell bejelentenünk a különböző korrupciós labor- és egyéb botrányok kapcsán.
Tehát gyakorlatilag erre arra volt erőnk, hogy a kriminalitásban tényszerűen mozgó
helyzetekben lépjünk előre. Jellemző példa az ÁSZ-jelentés volt a másik hasonló ügyben, a
transzplantáció területén, ahol feltárták, hogy a tüdőtranszplantáció finanszírozása 4 éven
keresztül szabálytalan módon történt, ezt is sikerült megoldani, a napokban aláírattuk a
szerződést a SOTE-val és a bécsi központtal, ez rendeződött,  január 1-jétől korrekten fog
menni.

Tény, illetve szerintem az okozza a problémát és a nehezebb helyzetet, hogy itt
konkrétan a kriminalitásszerű helyzetek nem érhetők tetten. Itt sokkal inkább szakmai
feszültségek, szakmán belüli problémák is állnak a háttérben, amit mi magunk is
megtapasztalunk, az említett, például szakmai kollégiumi háttérben is érezhető, ma is vannak
kollégák, akik nem tartják egyértelműen indokoltnak egy országos intézet létrehozását. Ezek a
kollégák ezelőtt 3-4 évvel is valószínűleg hasonló véleménnyel voltak, és ilyen szempontból a
szakma részéről felelősséggel is bírnak, ha úgy veszem, adott esetben a döntésért. Ez egy
nagyon bonyolult helyzet. Mi azt gondoljuk, gyakorlatilag a héten, azt hiszem, pontosabban
ma jelentette be az államtitkár úr az új szakmai kollégiumi jogszabály megszületését, illetve
gyakorlatilag a benyújtását. Ez reménység szerint januárban elvezet az új szakmai
kollégiumok létrehozásához. Mi azt gondoljuk, az ő segítségükkel szeretnénk a szakmán belül
nekimenni ennek a nagyon nehéz problémának, mert ez egy komplex kérdés, hogy a
kriminalitás sokkal inkább szakmai vagy inkább koncepcionális kérdés-e.

Németh professzor úr szavait köszönöm. Szintén nem akarok nagy összefüggéseket
felvázolni, de aki figyelte, a főváros ma tárgyalja az egészségügyi tárgyú előterjesztéseket,
ami azt jelzi, hogy valóban nagyon komplex módon a HM-mel, Pest megyével, a fővárossal, a
SOTE-val egyeztettünk az elmúlt hetekben, hónapokban, csütörtökön jön hozzánk a rektor úr,
akivel még utoljára átvesszük a Korányi-projekt és egyéb vonzatokat, tehát az idő valóban
pörök, a Miniszterelnöki Hivatalban le kell adnunk az anyagot, és jártunk a köztársasági elnök
úrnál is, amint jeleztem. Tényleg úgy érezzük, hogy most mindenki feláll e mögé az ügy
mögé és a fővárosi kapacitás kérdése mögé, és ezen belül ezeknek a kérdéseknek a rendezése
hátteret fog kapni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A főtanácsos asszony kíván-e szólni? (Dr. Müller Éva
nemleges jelzése.) Köszönjük szépen.

Tisztelt Bizottság! Ha szabad a körön kívül még egy megjegyzést tennem: mi tudunk
kriminalisztikai eseteket szállítani, és javasolom a tárcának, hogy használja az Igazságügyi
Orvostani Intézetet is, ahol ki fogják adni önöknek azokat az adatokat, amelyek egyértelműen
jelzik az Országos Pszichiátriai Intézet és az Addiktológiai Intézet bezárásának a
következményeit, tehát körül kell egy kicsit nézni a tárcához tartozó országos intézetekben is.

Azt is meg kell még egyszer mondanom, és örülök, hogy a helyettes államtitkár úr
kitért erre, hogy az ártó szándékok élnek, a „Bolondok haza!” rendezvény két héttel ezelőtt
botrányos volt, és ugyanazok az erők jelentek meg – nem fogom most megnevezni őket –,
akik annak idején tüntettek a Pszichiátriai Intézet bezárásáért. Felháborító a „Bolondok
haza!”. Pontosan tudjuk, hogy a pszichiátriai betegeknek, akik önbelátásra képtelenek,
egyértelműen orvosközelben kell tartózkodniuk, hiszen egyébként nem szedik be a
gyógyszereiket, kiszolgáltatottak. Ők nem a nép alja, nem a söpredék, hanem közöttük ott
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vannak a szellemi nagyságaink is, vezető művészek, zeneszerzők, uralkodók – történelmi
példákat is hozhatunk –, de vezető politikusok is. Annak idején a történelmi adatok között
nagyon sok vezető, országos hírű politikust, országvezetőket is találtunk, akik életük nehéz
pillanataiban itt találtak gyógyírt a bajaikra, és mi ezt az intézményt nem „Bolondok haza!”
címmel jelöljük, hanem, ha már egy másik pólust akarok megjegyezni, akkor inkább egy
szakrális helynek nevezzük az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet. Azt gondolom,
ha a bizottság elfogadja ezt a Házszabály szerinti állásfoglalást, akkor megtette, ami egy parlamenti
bizottságtól elvárható, a szakma rehabilitációjára, rekonstrukciójára a hozzájárulását.

Köszönjük szépen a megnyilatkozásokat, a tárca válaszait.

Szavazás a határozati javaslat elfogadásáról
Tisztelettel kérdezem az Egészségügyi bizottság tagjait – nem olvasom fel újra –, ki fogadja el

a Házszabály szerinti állásfoglalást, határozati javaslatot? (Szavazás. – Mindenki jelez.)
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, és meg fogjuk küldeni a tárcának. Köszönöm
szépen.

Tájékoztató a mentés-betegszállítás, illetve a gyermekmentés helyzetéről

Áttérünk a harmadik napirendi pont tárgyalására, tájékoztató a mentés-betegszállítás,
illetve a gyermekmentés helyzetéről.

Tisztelettel köszöntöm újra a helyettes államtitkár urat, aki ehhez a napirendi ponthoz
is vállalta a tárca képviseletét. Tisztelettel köszöntöm a meghívottaink között dr. Pintér
Sándor professzor urat, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány alapítóját, és
nézem, itt van-e az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, de nem látom Mártai István urat.
(Dr. Puskás Tivadar: Találkoztam vele.) Találkoztál vele, csak nem itt, az ülésteremben.
(Dr. Mártai István belép az ülésterembe.) Köszöntöm Mártai Istvánt, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatóját. Kérem, a helyettes államtitkár úr mellett foglaljon helyet.

Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy az írott anyaghoz, amelyet valamennyien
megkaptunk és tanulmányoztunk, óhajt-e kiegészítést, értelmezést tenni?

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgy és Urak! Hadd tegyem meg azt, hogy röviden
átadjam Mártai főigazgató úrnak a szót, hiszen ez az első lehetőség, hogy a bizottság előtt
ennek a jelentős területnek a képviseletében beszélhessen arról, hogy mi történt az elmúlt
hetekben, hogyan látja ezt a kérdést, és milyen távlatokat lát, ami a jelentésben is szerepel, és
ha esetleg szükséges, én ahhoz tennék kiegészítést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértek. Mielőtt a főigazgató urat meghallgatjuk,
kérdezem a tisztelt bizottságot, ad-e lehetőséget arra, hogy ugyancsak 3 percben Pintér Sándor
professzor urat is meghallgassuk? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen.

Kérem Mártai Istvánt, az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját.

Dr. Mártai István f őigazgató (Országos Mentőszolgálat) tájékoztatója
DR. MÁRTAI ISTVÁN főigazgató (Országos Mentőszolgálat): Tisztelettel köszöntök

mindenkit, köszönöm szépen a lehetőséget. A megadott sorrendben mennék végig a megadott
pontokon, először a gyermekmentés, azután a koraszülött mentés.

A gyermekmentés terén, úgy gondolom, Magyarországon és Európában is úttörők
voltunk azon tekintetben, hogy olyan speciális mentőegységeket kezdtünk működtetni,
amelyek egyrészt bizonyították a létjogosultságukat, másrészt pedig azt bizonyítják, hogy
érdemes gondolkodni ezen a területen.
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A gyermekmentés úgy működik hazánkban, hogy teljes mértékben a
mentőszolgálathoz van integrálva, tehát a dolgozók a mi alkalmazottaink, és támogató
alapítványok vannak mögötte, amelyek jármű-, illetőleg eszközbeszerzésben vettek részt.
Ennek segítségével tovább tudunk fejlődni. Teljesen OMSZ-irányítás alatt működnek. Az
utóbbi időszakban fejlesztések is voltak, mivel Győrben, illetőleg Debrecenben megjelent egy
gyermek-mentőorvosi kocsi. A gyermek-mentőorvosi kocsiról, illetve egyáltalán a
mentőorvosi kocsiról annyit kell tudni, hogy itt egy szakorvos, jelen esetben gyermek
szakorvos, illetőleg egy ápolói ismerettel is rendelkező gépkocsivezető van, akik lényegében
egy gyors beavatkozó egységként tudnak részt venni, s egy ilyen randevú szisztémával
mentőkocsit küldünk párhuzamosan a helyszínre, tehát ha a beteg elszállítása indokolt, akkor
az orvos átül, és végig orvosi felügyelet mellett történik mindez.

Először Budapesten indultunk, Budapesten egyértelműen bizonyította a
létjogosultságát a gyermek rohamkocsi. Ezen kívül primer mentési feladatokat végez, az
intézmények közötti szállításokat vagy diagnosztikai vizsgálatokra történő szállításokat is
végez a súlyos állapotú gyermekek esetén, és mind a győri, mind pedig az debreceni
tapasztalataink abszolút pozitívak, úgyhogy le is írtuk az anyagban, hogy mi ennek a további
fejlesztésében gondolkodunk, legalább az egyetemi centrumok környékén. Ennek
egyértelműen az az oka, hogy a gyermek szakorvos  humánerőforrás döntően az egyetemi
centrumok környékén van meg első körben, és itt csatlakozni tudunk a klinikai háttérhez ez
ügyben. Egyértelműen elmondhatom, hogy ezen a területen az intézményekkel való
kapcsolatunk is abszolút megfelelő és előremutató. Elgondolkodtató, hogy az egyéb
szakterületeken is el kell érnünk, és fejlesztenünk kell ugyanezt a kapcsolatot, nemcsak a
gyermekmentés terén.

A koraszülött mentés területén más a helyzet. A koraszülött mentésben lényegében
egy megöröklött helyzetet kaptunk 2008-ban, átvettük az addig működő rendszert.
Egyértelműen abban látjuk a megoldást, hogy valamiféle egységes megítélés legyen. Úgy
gondoljuk, az utóbbi időszakban elmaradt egy olyan fajta közös egyeztetés, hogyan és merre
tovább. Működési rendjében eltér – ezt az anyag is mutatja – a fővárosi, illetőleg a vidéki
helyzet. A táblázatokból egyértelműen kiderül, hogy heterogének a feladatok. Ehhez
hozzákapcsolódik az is, hogy melyik koraszülött mentéssel foglalkozó egység környezetében
jelennek meg a prenatális intenzív centrumok. Úgy gondolom, a jövőképet ezzel a két
tényezővel közösen kell majd meghatározni. Azt gondolom, értelemszerűen a professzor úr is
erről fog beszélni.

A legfontosabb tényező ennek a tevékenységnek a finanszírozása. 2010-től egy
rendeletmódosítás következtében nem a Mentőszolgálaton keresztül kapják a finanszírozást,
illetőleg már évek óta felmerült, hogy ez közbeszereztetendő vagy pedig feladatkiosztással
működő tevékenység legyen-e. Úgy gondolom, ez egészségpolitikai döntést, nem pedig
tartalmi döntést igényel, de a hogyan továbbra belátható időn belül sort kell keríteni.

A légi mentés, a Magyar Légi Mentő Kft. 100 százalékosan OMSZ-tulajdonú kft. Az
elmúlt időszakban, ebben az elmúlt néhány hónapban, amióta a főigazgatói tisztséget
betöltöm, úgy látom, hogy a Mentőszolgálat nem mindig élt sem a tulajdonosi lehetőségeivel,
sem a tulajdonosi jogaival, illetőleg a tulajdonosi felelősségével sem. Tehát egyértelműen egy
kicsit szorosabbra kívánjuk fűzni a légi mentést és a Mentőszolgálatot, ami sajátos
megfogalmazás, hiszen még egyszer mondom, 100 százalékos OMSZ-tulajdonú kft.-ről van
szó. Nekünk az a szakmai elképzelésünk, hogy a légi mentésnek a Mentőszolgálat szoros
szervezeti egységének kell lennie. Vannak európai példák, ahol a földi mentésen kívül külön
légi mentés történik. Én úgy gondolom, ezt hazánkban nem célszerű teljesen külön kezelni,
hanem a mentésirányítás eleve közös, a feladatellátás közös. Tehát nem azért kell helikoptert
indítani, mert van, hanem azért kell indítani, mert az esethez az szükséges, és ennek az
egészséget arányait kell megtalálnunk. Egyértelműen pozitívabb kommunikáció indult el a
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Légi Mentő Kft. vezetője és a Mentőszolgálat vezetése között. Úgy gondolom, ezt abszolút
szorosabbra kell fűzni, és mind az OMSZ általi szakmai irányítás, mind a külső
kommunikáció, mind pedig a feladatellátás területén e felé kell haladnunk.

A rendezvények egészségügyi biztosítása eléggé heterogén jelenség Magyarországon.
Az elmúlt most már 20 évben számos vállalkozó megjelent a piacon, ez egy piaci
tevékenység. Az 6/2006. számú rendelet szabályozza a rendezvények egészségügyi
biztosítását, amelynek az a sajátossága, hogy ez a rendelet azokról szól, akik a mentési
tevékenységre jogosultak, de nem szól például a rendezvényszervezőről. Tehát amikor egy
rendezvény szervezése zajlik,  úgy gondolom, hogy az egészségügyi ellátás legalább olyan
fontos, mint az élelmezés vagy az illemhelyek és minden egyéb biztosítása. Tehát azt
gondolom, az a megoldás, hogy ennek az ellenőrzése és a szabályozott működése biztosan
szorosabb keretek között kell, hogy működjön. A Mentőszolgálat szemüvegén keresztül pedig
úgy látom, hogy mentési engedélyt lehet kapni, az ÁNTSZ kiadja a mentési engedélyt,
amennyiben valaki bármilyen vállalkozási formában rendelkezik a személyi és a tárgyi
feltételekkel, ennek meg lehet felelni, ez abszolút törvényszerű, jogos és üdvözítő.

Mi azt véljük, azt gondoljuk, hogy a Mentőszolgálatnak meg kell találnia a helyét
ebben a szegmensben, és abszolút fontosnak tartjuk azt, ami október 23-a környékén is
felmerült, hogy például az állami rendezvényeknek véleményünk szerint az állami
Mentőszolgálat legyen a felelőse, és kell, hogy a felelőse legyen, illetőleg célszerű
meghatározni azon nagyobb volumenű rendezvényeket, amelyeket a Mentőszolgálatnak kell
ellátnia. A mentési rendelet módosítási tervében már meg is jelent, meg is fogalmazódik ez,
ami most kerül majd egyeztetésre. Egyértelműen a Mentőszolgálat rendelkezik azon háttérrel,
ami egy nagyobb rendezvény esetlegesen még nagyobb következményeit el tudja látni. Itt van
is egy anomália, és ezért mondtam, hogy ennek a rendeletnek az első pontja nem szabályozza
a szervező feladatát és felelősségét, hiszen amennyiben jelenleg a rendezvény egészségügyi
biztosítását végző szervezet kapacitását meghaladó esemény következik be, akár a sérültek
vagy a betegek elszállítása, akár nagyobb egészségkárosodás vonatkozásában, akkor
óhatatlanul az Országos Mentőszolgálat az a szakmai szervezet, az a háttér, amely ilyenkor
riasztásra kerül, és a riasztás alapján a helyszínre vonul. A rendelet melléklete ugyan
rendelkezik arról, hogy az ilyenkor felmerülő többletköltségeket a Mentőszolgálat
kimutathatja, de a háttérmunka eléggé gyengén szabályozott módon történik. Tehát úgy
gondolom, mind az ilyen rendezvények előzetes bejelentése, mind pedig a nagyobb volumenű

rendezvények mentési tervének megfelelősége vonatkozásában meg kell találni a módját,
hogy az ellenőrzése az ÁNTSZ, a szakfelügyelet vagy a Mentőszolgálat – lényegében
mindegy – keretében szabályozottabb körülmények között zajlódjon.

A mentés és betegszállítás szétválasztásával kapcsolatban az utóbbi napokban lehetett
híreket hallani arról, hogy felmerült a betegszállítás környékén valamiféle mozgás. Az
egészségpolitikai szándék megfogalmazódott, és azt tartalmazza, hogy a betegszállítás
irányítása egységes legyen, egységes kézbe kerüljön. Mi úgy látjuk, ez per pillanat eléggé
heterogén. Ez úgy zajlik, hogy lényegében mindegyik betegszállítással foglalkozó
magánvállalkozás fogad betegszállítási igényeket, ez azt jelenti, hogy több mint 80 kisebb-
nagyobb ilyen vállalkozás működik az országban, van megye, ahol csak egy, kettő, van
megye, ahol nagyon sok. Ha a betegszempontokat és a megfelelő logisztikai utakat nézem,
akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen valamiféle közös irányítás szükségeltetik. Most is
van a rendszerben a betegszállítóknál megyei szintű koordinátor, illetőleg van országos
központ is. Ezt lényegében a nagyobb cégek végzik, úgy, hogy a kisebbeket is ők irányítják.
Ennek vannak anomáliái, ezek felszínre is kerültek, és tapasztalataink szerint léggé hosszúak
a betegutak.

Ami az Országos Mentőszolgálatot érinti – én ebben vagyok hivatott nyilatkozni –
egyértelműen azt tapasztaljuk, hogy a mi mentőszállítási feladataink száma is növekszik,
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ennek részben az az oka, egyértelműen úgy látjuk, hogy bizonyos betegek mentőszállítással a
helyszínről történő vagy az intézmények közötti elszállíttatása még mindig egyszerűbb és
praktikusabb a megrendelő orvosok számára. Tehát a megoldás egyrészt a szállítási feladatok
indokoltságának az ellenőrzése, ami megoldás a betegszállítások tartalmának az elemzése,
illetőleg a mentés és betegszállítás két különböző terület, és az nem szerencsés, ha mondjuk a
mentési kapacitást terhel a betegszállítási kapacitás. Nekünk nincs jogunk és nincs
lehetőségünk arra, hogy ennek az indokoltságát a helyszínen véleményezzük, mert a
számunkra adódó feladatot el kell végeznünk, bár utólag élhetünk jelzéssel. Tehát lényegében
itt is a kontroll bevezetése és szorosabbá válása az, ami szükségszerű.

Felmerült a betegszállítás felvételének a Mentőszolgálathoz történő kapcsolása. Ennek
az előkészületei zajlanak, utoljára a tegnapi napon folytattunk tárgyalásokat a kabinetfőnök
úr, illetve a betegszállítók képviselője és a mi jelenlétünkben. Elindultak az egyeztetések. Úgy
gondolom, ez megfelelő megoldást fog adni a jövőre nézve.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kinek van
megjegyzése, kérdése. Horváth Zsolt képviselő úré a szó.

Kérdések és vélemények
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez utóbbihoz szeretnék

egy mondat erejéig hozzászólni.
Annak idején, amikor az előző kormányzat szétválasztotta a betegszállítást a

mentéstől, többször elmondtuk fideszes és kereszténydemokrata képviselők, hogy ebből maga
a mentésügy profitálhat, hiszen letisztul a feladat, ugyanakkor arra is felhívtuk a figyelmet,
hogy a szétválasztás valószínűleg nem egy olcsóbb rendszert fog eredményezni,
természetesen ennek a költsége magasabb lesz. Én magam, ha jól emlékszem, még a
parlamentben is elmondtam, hivatkoztam azokra a nemzetközi példákra, ahol az irányítás
viszont megmaradt egységesnek, országos szintűnek. Ez ellen persze sokan, főleg a
magánszolgáltatók berzenkednek, hogyan tudnak ők vállalkozni, ha más irányítja őket,
ugyanakkor ezért ennek nemzetbiztonsági szempontból is jelentősége van, hiszen ezekkel a
betegszállító járművekkel akár mentési feladatokban is segédjárművekként rendelkezhet az
országos irányító, másfelől – finoman fogalmazom, hogy senki ne értse félre – a pontos
elszámolás minden baráti kapcsolat alapja és minden üzleti kapcsolat alapja, és bizony, a
központi irányítás a pontos elszámolhatóságot nagyon nagy mértékben segíti. Jelen
pillanatban azért ebben látunk anomáliákat a betegszállítások elszámolásánál.

Veszélyeket is rejt egyébként magában. Az egyik ilyen veszély – és ez lesz a kérdésem
–, amikor a meglévő szükséges kapacitásokat meghaladó szállítási igény lép fel, és ezt a
központi irányító hogyan és milyen módon fogja rendezni. Rémtörténeteket hallunk arról,
hogy egyes területeken milyen hosszú ideig kell a betegeknek várakozniuk, illetve esetenként
talán az is előfordul, nyilván a kényszer szüli, hogy nem a megfelelő módon szállítják őket,
hiszen nem lehetséges azon a szinten a szállítás elvégzése, és még egy alacsonyabb
komfortfokozat, egy nem megfelelő szállítás is jobb, mintha nem történne meg. Tehát a
kérdés az, hogyan készülnek fel az ilyen esetekre? Milyen lehetőségei vannak ilyenkor ennek
a központi irányító rendszernek?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás Tivadar képviselő úr, utána Gyenes Géza alelnök
úr, majd Heintz Tamás képviselő úr következik hozzászólásra.

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésem
lenne.
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A Légi Mentő Kht., azt hiszem,  ha egyszer 100 százalékos OMSZ-tulajdon, akkor a
működést is úgy kellene végezni. Mikor várható ez? Tudnak-e időpontot mondani, amikor
ismételten integrálódik a mentőszolgálatba a légi mentés?

A rendezvények egészségügyi biztosítása: hol, merre szükséges a jogi környezeten
változtatni ahhoz, hogy versenyképes legyen az Országos Mentőszolgálat ezen a piacon?
Pillanatnyilag, úgy gondolom, nem vagyunk versenyképesek. Mit változtassunk? Hol tudunk
esetleg ebben segíteni?

A központi állami rendezvények köre: mi lenne, amit egyértelműen az Országos
Mentőszolgálat biztosít ezután? Várható-e az, hogy a mozgóőrségeknél – szakmai körökben
így hívjuk – az ellenőrzés fokozódik? Tudom, hogy az ÁNTSZ szakfelügyelő főorvosok
feladata lenne, részben a személyi, részben pedig a tárgyi feltételei sem adottak annak, hogy
ezt megtegyék. Lehet-e itt valamit tenni? Tudunk-e ebben segíteni? Van-e esetleg tudomásuk
arról, hány esetben, milyen volumenben fordult elő az, amikor az Országos
Mentőszolgálatnak kellett elszállítania a mozgóőrség helyszínéről a beteget? Ezt
visszajelezték-e, illetve valamiféle pénzbevétele volt-e a mentőszolgálatnak?

A mentés és betegszállítás szétválasztásával kapcsolatban való igaz, elmondtuk itt jó
néhányszor, hogy drágább lesz a rendszer. Azt mondták, nem baj, jobb lesz, ez számtalanszor
elhangzott. Van-e valamiféle betegelégedettségi, orvos-, intézményelégedettségi vizsgálat
erről, hogy valóban jobb lett-e a rendszer? Meggyőződésem, hogy rosszabb lett, de az biztos,
hogy drágább lett. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Amikor 2006-ban
szétválasztották a mentést és a betegszállítást… (Közbeszólás: 2008-ban.) Én 2006-ra
emlékszem, de nem veszünk össze rajta.  Gyakorlatilag már akkor is furcsa volt – persze
mindig a politika mondja meg, hogy milyenek a főirányok –, nekem az volt a furcsa, hogy az
egyik legnagyobb magánszállító és szolgáltató vezetője ült be az OMSZ főigazgatói székébe,
hogy utána levezényelje azt a folyamatot, amely kapcsán szétválasztották a mentést és a
betegszállítást, hogy szakszerűen fogalmazzak.

Kétségtelen, azóta létrejöttek, voltak is meg jöttek is újabb, a mentőszállítással
foglalkozó kis-, közép-, talán van egy-két nagyvállalkozás is, ezek létező magyar
vállalkozások, természetesen működnek, és látom, a kormányzatnak sincs olyan terve, hogy a
szállítást eleve visszateszi a Mentőszolgálat kebelére, de látok itt olyan intézkedéseket, mint
az egységes irányító rendszer, és van itt egy érdekes okfejtés: a költségvetési vita kapcsán a
betegszállítással foglalkozó vállalkozások bizony felszólaltak, hogy ahhoz, hogy körülbelül a
tavalyi szintet tudják tartani, nekik  0,5 milliárd forint kellett volna, annyival csökkentek a
bevételeik. Itt van egy megfogalmazás, hogy az egységes irányító rendszerrel maguk a
betegszállító vállalkozások plusz bevételhez jutnak. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy
vannak-e erre vonatkozó kalkulációk, számítások? Elvben megértem, ha irányítva van egy
magánszállító, akkor kevesebb a futáskilométer, hiszen nem kell össze-vissza rohangálnia,
mert megmondják, ha most éppen itt vagy, akkor menj oda, nem kell hazamenned, ezzel is
lehet spórolni, de viszont a betegszállítással foglalkozó vállalkozók tudomásom szerint ez
ellen a koncepció ellen tiltakoztak. Talán annyit megérdemelhetnének, hogy azt mondják,
ezzel körülbelül mit lehet spórolni, a ti lehetőségeitek hogyan javulnak. Ez az egyik
kérdésem.

A másik pedig: kicsit visszamennék a koraszülött betegszállítás kérdéséhez. Itt
jelezték a tényfeltáró részben az anyag készítői  - úgy tudom, a szakma eléggé összefogott
ennek az anyagnak az összeállításában, nagyon sok ezzel foglalkozó szakember is részt vett
az összeállításban –, panaszolták, hogy a koraszülött mentőautók elérik 10 éves életkort,
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amikor kivonásra kerülnek és a többi, itt le is írják az anyagban, hogy legalább 0,5 milliárdos
teher lesz, de ilyen témájú beruházás, illetve kormányzati és pályázati tervek nincsenek ennek
a pótlására. Kérdezem a tárcát: ebben a kérdéskörben milyen elképzeléseik vannak, hogy ezt a
problémát a koraszülött-szállításban esetleg át tudják valamilyen módon hidalni, mert
valószínűleg itt van már ez a 10 éves időszak, és várható, hogy komoly problémák lesznek, és
a koraszülött-mentésnél és a gyermekmentésnél elég sok problémát jelez ez a tanulmány, ez
az előkészítő anyag. Sok a különbség Budapest és a vidék között, a különböző alapítványok
által üzemeltetett szolgálatok között személyzetben, felszereltségben. Tehát azt gondolom, itt
is kellene valamit tenni, hogy egyforma színvonalon tudjanak ellátni, még ha látható is, hogy
bizonyos tájegységeken a felmért igények is nyilván nagyobbak ebben a témakörben. Ott,
ahol több gyerek születik, több ilyen eset fordul elő, de vannak olyan területek, ahol szinte
alig van demográfiai szaporodás, tehát ott a koraszülött-szállítás lehet, hogy kevesebb, vagy
lehet, hogy azért, mert kevés van, és olyan viszonyok vannak, talán még több, nem tudom,
ezek nyilván olyan kérdések, amelyeket a statisztikák alapján majd feldolgoznak.

Egyelőre ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz Tamás képviselő úré a szó.

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Főigazgató Úr! Mielőtt kérdeznék,

engedjék meg, hogy az önök által készített anyagból három sort felolvassak. A kérdésem a
légi mentéssel kapcsolatos. „Az ország területének csaknem teljes lefedettségét hét légi bázis,
Budaörs, Miskolc, Debrecen, Szentes, Pécs, Sármellék és Balatonfüred látja el. Ezek közül
Balatonfüreden a mentőállomással közös épületben lévő, Szentesen és Budaörsön pedig
újonnan épült, korszerű légi bázis van. A többi bázis egyelőre szükségkörülmények között
dolgozik.”

Az első kérdésem: mit jelent ez a „szükségkörülmények”? A másik pedig: ha
megengedik, rákattintanék a hálóra, és a világháló légi mentők oldalán pedig két térképet
látok. (Mutatja a laptop monitorát.) Nyilván ott nem látszik, de ezt önök nyilván jobban
tudják, mint én, itt tehát két Magyarország térkép van, az egyik a jelenlegi, a másik pedig a
tervezett állomásokkal kapcsolatos. A helyzet a következő. Ezen az ábrán az látszik világosan,
hogy részint Észak-Magyarország, tehát Északnyugat-Magyarország, Győr környéke, illetve
Győr-Sopron megye egy része nem érhető el 15 perc alatt, hiszen a bázis, ahonnan fel lehet
szállni, az Budapest vagy Sármellék, a másik pedig, ezen a rajzon érdekes módon nem
pontosan strukturált, ez pedig a jelenlegi kérdésem, az én területemet, a választókörzetemet,
illetve Somogy megye területét érinti, ahol a jelenlegi Pécs-Sármellék viszonylat miatt a
délnyugati országrész csücske, Barcs, Csurgó és ez a terület is kimarad a 15 perces
elérhetőségből.

A kérdésem tehát még egyszer: a szükséghelyekre vonatkozik, hogy milyenek a
szükségkörülmények, ahol dolgozik az említett két vagy három bázison és a többi
munkahelyen a megfelelő személyzet? Itt a tervezett légi bázisok között látható egy olyan,
hogy egy épül Pápán a meglévő repülőtéren, a másik pedig az, hogy Pécsről elkerülne,
Somogy megyétől még északnyugatabbra, Szekszárdra a légi bázis. Ez van a tervben, ez bárki
számára hozzáférhető. A kérdésem tehát nyilván arról szól, van-e arra realitás, terv, esély,
hogy a Kaposvárott, illetve a Taszáron már megépült, de ezer más okból működésképtelen
repülőtéren felépült polgári terminál használatával Taszárra helyezzék ezt a sem Pécsre, sem
Szekszárdra kerülő légi bázist, így nem tudnák-e jobban lefedni ezt az általam korábban
említett délnyugati országrészt? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Dr. Hollósi Antal Gábor kíván szólni.
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DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Két megjegyzésem,
egy kérdésem van.

A megjegyzésem: valóban, a mentés és a szállítás szétválasztása a mentés számára
előnyt jelent, de meggyőződésem, adott esetben a mentés számára ennek a visszaszervezése
előnyt jelentene, mert ebben bizonyos esetekben nem első vonalbeliként, hanem második
vonalbeliként a most még csak szállítást végző vállalkozások is részt vehetnének,
természetesen koordináltan, irányítottan. Azt gondolom, ez eléggé praktikusnak tűnik.

A másik: elhangzott, különböző előérzetek voltak a szállítás leválasztásával
kapcsolatban. Tapasztalatból mondom, nyilván Budapestről van szó – tehát nem vitatkozom a
megyei vagy a vidéki viszonyokról –, azt kell mondanom, javult a színvonal. Mi végzünk erre
vonatkozóan elégedettségi vizsgálatokat, és azt tapasztaljuk, hogy valamelyest javult. Nem
kétséges, ennek az oka a nagy konkurencia. Tapasztalatból mondom azt is, hogy egymás alá
ígérő cégek jelennek meg most már a piacon, engem is többen megkerestek már, hogy ők még
olcsóbban elvégeznék a szállítást, tehát anomáliák bőven vannak.

A harmadik dolog: visszaélve azzal, hogy egyszer a főigazgató úrral egy más körben
már találkoztam, ott ezt kifejtettem, a sürgősségi esemény kapcsán a különböző szervezetek, a
rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a katasztrófa-elhárítás helyszínre érkezésének valamiféle
egységesítésére van-e akár a tárcának, akár a mentőszakmának javaslata, észrevétele?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán képviselő úré a szó.

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Nagyon röviden csak annyit szeretnék elmondani,
illetve két dologról szeretnék beszélni.

Az egyik: bennem mindig folyamatosan felmerült, és úgy emlékszem, már korábban is
hangot adtam annak, hogy szerintem a betegszállítást a legjobban a kórházak tudnák
elvégezni, a legegyszerűbb, a leggyorsabb, a leghatékonyabb és a legjobb megoldási forma
lenne. A mostani rendszerben kódolva van a bizonytalanság. Elhiszem, hogy budapesti
viszonylatban, ahogyan képviselőtársam elmondtam, lényegesen és előnyére változott a
helyzet, de vidéken nem ezt tapasztaljuk. Azt gondoljuk, hogy a kórházak hatékonyabban
tudnák ellátni ezt a feladatot.

A másik dolog, amit el kell mondanom, az, hogy az elmúlt időszakban több
gyermekmentő szolgálat vezetőjével beszéltem. Ezeknek a hasznossága nem vitatható, de
ezek közül ki kell emelni a koraszülött, újszülött mentést, mert gyakorlatilag ezekben az
esetekben, szinte minden esetben a legsürgősebb ellátási formáról van szó, ami a
mentőszolgáltatást illeti.

Azt szeretném megkérdezni a főigazgató úrtól: stabilak-e a gazdasági alapok? Erről
különböző információkat kaptam. Az egyik az volt, hogy ezek az alapok stabilak, de nagyon
sok bennük a bizonytalanság, mert részben alapítványokra épülnek. Ezek az alapítványok
általában nem magas összegekből gazdálkodnak, és egy-egy gépkocsi meghibásodása vagy az
esetleges gépkocsicsere a mentőszolgálaton keresztül, illetve a különböző területekhez tartozó
koraszülötteket szállító mentőcsoportok egymással való kooperációján alapul. Hála Istennek,
nagyon sok helyen, nálunk is nagyon jó a viszony a mentőszolgálattal, a működés kielégítő.
Azt kell azonban mondanom, ebben az esetben is Budapestet egy kicsit túlfejlettnek érzem,
ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb pénzeszközzel gazdálkodik, mint az ilyen célt ellátó
vidéki rendszerek. A másik pedig az, hogy az indulási állapota is sokkal jobb volt, mint a
vidéki rendszereknek, de a gyerekek bizony vidéken messzebb vannak az ellátó központtól, és
az ebből adódó problémák bizonyos értelemben sokszor súlyosabbak is, mert nagyobb a
távolságra kell szállítani. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Jánosiné dr. Bene Ildikó képviselő asszonyé a szó.

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Én is csak üdvözölni tudom a betegszállítás irányításának az egységesítését. Jász-

Nagykun-Szolnok megyében jó néhány betegszállító működik. Én úgy gondolom, ez nem
normális állapot, ha 8-9 betegszállítóval az egészségügyi szolgáltatóknak külön-külön
egyenként egyeztetni a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően egy-egy beteg
hazaszállításáról vagy elszállításáról, mert erre mindenképpen nagyon nagy szükség van.

Viszont egy kérdésem lenne. Azok a betegek, akik krónikus kezelésben, például
dialízis kezelésben részesülnek, úgy gondolom, mivel időre szállítások történnek, mert
tervezett folyamatos kezelésben vesznek részt mondjuk a dialízis központokban, nem volna-e
lehetséges az, hogy amikor a kezelés megtörténik, esetleg egy szállító végezné az egész
megyében ezeknek a betegeknek a szállítását, tekintettel arra, hogy itt szintén nagyon komoly
problémák vannak?

Még egy kérdésem van a légi mentéssel kapcsolatban. Gyakran előfordul, és nem
tudom, erre igazán van-e ráhatásuk, hogy abban az esetben, ha főleg politraumatizált beteg
esetében az adott területet ellátó progresszivitásnak megfelelő szintű kórházak azt az utasítást
adják a mentőnek, hogy nem fogadják a beteget, és két-három kórház után mondjuk a
harmadik az, amelyik akár nem is területileg, de a szükséges utasításnak megfelelően fogadja
a beteget, aki nagyon komoly ellátási igénnyel bír, és nagy terhet ró a kórházra. Mivel tudom,
hogy szigorú szabályok vannak, hogyan nem fogadhat ilyen típusú beteget egy kórház, de a
gyakorlatban mégis egyre gyakrabban tapasztaljuk, van-e erről tudomásuk, lehetséges-e itt az
egységes álláspont kialakítása? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony.
Több jelentkezőt nem látok. Kérem szépen Pintér Sándor professzor urat, foglaljon

helyet a mikrofonnál. Pintér Sándor professzor úr az alapítója a Magyar Koraszülött és
Újszülött Mentő Alapítványnak, de egyben dr. Gárdos László elnök urat is képviseli, aki nem
tudott jelen lenni, egy levelet írt a bizottságban, amelyben felhatalmazta Pintér Sándor
professzor urat, hogy az ő nevében is szóljon.

PROF. DER. PINTÉR SÁNDOR, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő
Alapítvány alapítója: Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Elsőként szeretném megköszönni a
lehetőséget, hogy néhány mondatot mondhatok a munkánkról, illetve néhány szót ejthetek
arról, hogy milyen gondjaink vannak.

Az első, amit talán szeretnék kihangsúlyozni, hogy mekkora igény van
Magyarországon a koraszülött mentésre. Hihetetlenül nagy, ugyanis évente több mint 7000-
7300 koraszülött mentés, illetve riasztás van. Hét év óta van nagyon pontos statisztikánk, ez
azt jelenti, hogy több mint 50 000 mentésünk volt. A feladatunk elsősorban az alacsony
súllyal születettek, a koraszülöttek mentése, ez adja az összmentettek 55 százalékát, a
45 százalékát pedig a nagy súlyúak mentése. Sajnos, Magyarországon ez még mindig
nemcsak koraszülött probléma, hanem a nagy súlyú újszülött ellátásproblémája is. Viszonylag
sok a méhen belüli szepszis, tehát akik sokkállapotban születnek meg, Európa fejlett
országaihoz viszonyítva sajnos, még mindig több a hypoxiás újszülötteink száma, hozzátéve,
hogy javulás van ezen a vonalon is. Nagyon magas a koraszülési szám, ezenkívül nagyon sok
a fejlődési rendellenesség, a congenitális vitium, az oesophagus atresia, vagy akinek a hasfala
nincs kifejlődve, és minden belső része kívül van, ezeket nekünk azonnal a végleges ellátó
helyre kell vinnünk. Az a kulcskérdés az egészben, hogy nem mindegy, hogy a születés
helyétől az ellátó helyig mi történik velük, mert ha ott öt-tíz percnél tovább például
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oxigénhiányban szenvednek, akkor elsősorban az idegrendszer, az agy megy tönkre. Erről
nagyon komoly hazai felmérés van.

Amíg Magyarországon egyáltalán nem volt koraszülött mentés, addig 150-nel több
újszülött halt meg évente, és ami talán még nagyobb tragédia, hogy 250-nel több maradt
testileg és szellemileg súlyosan károsodott. Amikor ezt felmértük, engem megdöbbentett,
hogy az átlagéletkoruk 30 év. Van, aki meghal a születés után néhány órával, néhány nappal,
de van, aki megéri a 70 évet. Talán önök tudják, ha ma egy gyereket intézetbe adnak, ott kell
ápolni, az évi ápolási költsége 7 millió forint, ebben minden benne van. Ha évente – elnézést
– 250 ilyen sérült gyerek termelődik a rossz ellátás eredményeként, és 30 évet élnek átlagban,
az tulajdonképpen az államnak, szinte nem lehet kimondani, 15 milliárd forintjába kerül.
Tessék utánaszámolni! Én utánamentem ennek, hogy hol vannak ezek a gyerekek.
Magyarországon – ez teljesen friss adat, néhány napja hívtam fel a szegedi gyerekotthon
vezetőjét –, az államtitkár-helyettes úr tudja, több mint 30 ilyen intézet van, ahol ezeket a
gyerekeket kezelik, és ha megnézik, hogy kikből áll ez a csapat, a nagy részük sajnos a
hypoxiás, nem megfelelő ellátásban részesültekből adódik. Szerencsére a szülések ma már jól
mennek, az anyagcsere-szűrésekkel nincsen gond.

Tehát végső fokon azon a néhány percen, amikor a születés után nem megfelelő
ellátást kap a beteg, magyarul, nincs ott a szolgálat, akármilyen jó állapotban szüleszti meg a
szülész, akármilyen extra ellátó egység van, ha az az egy óra vagy fél óra kiesik, akkor végső

fokon – lehet, hogy ez csúnya az én számból ilyet mondani, én gyerekgyógyász vagyok –
jobb, ha elpihen, minthogy egy családnak arra kell felkelnie, arra kell lefeküdnie 30 éven
keresztül, hogy egy ágyban fekvő, nem beszélő, állandóan szondázni kell, tisztába kell tenni,
ilyen gyerekkel kell számolnia.

Nos, itt felmerült az, hogy a mentéssel kapcsolatosan esetleg gondok vannak. Egyet
hadd mondjak, erről ritkán beszélünk. Talán a legöregebb ilyen mentésben részt vevő vagyok
az országban. Én még egy héten egyszer beülök a rohammentőbe, tudom, mi van a területen
is. Amióta visszaemlékszem, a koraszülött mentéssel, az újszülött mentéssel kapcsolatban
semmiféle, sem etikai, sem pedig jogi feljelentés nem volt. Én nem merem azt mondani, hogy
ez csak véletlen lenne tizenegynéhány év óta. Azt gondolom, azért ez a szolgálat, viszonylag a
gondjaink ellenére is elfogadhatóan végzi a munkáját, de amennyiben másnak más
elképzelése van, én nagyon szívesen vagy válaszolok rá, vagy pedig megszívleljük, és
javítunk rajta.

Az egész országot 9 mentőegység látja el, ebből egy Budapesten van, azután
Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Debrecenben, Zalaegerszegen és
Veszprémben vannak. Az összmentés számának 40 százalékát a budapesti, a Cerny látja el, a
60 százalékot viszont a nyolc vidéken működő központ. Itt elhangzott, hogy nem egyformák a
feltételek. Igen. Amikor meghatároztuk, hogy 100 kilométernél nagyobb területen ne lehessen
mennie a mentőnek, nekünk figyelembe kellett venni, hogy Zalaegerszegen mások a
viszonyok, mint egy alföldi területen vagy Pécsen is, tehát azért van kisebb terület vagy
kisebb mentési számú, de végső fokon megvan, és igen nagy az igény, mert évi 7000-nél több
mentést kell végezni.

Hogyan állnak az eszközeink? Itt a gépkocsikról már szó volt. Sajnos, eléggé
megviseltek, de ez nem teljesen igaz, ugyanis az elmúlt két évben már két új gépkocsit
kaptunk, és hadd mondjam örömmel, hogy a Mentőszolgálat jóvoltából most két új gépkocsi
lesz átadva. Erről szintén beszéltem a kollégákkal, hadd köszönjem meg önnek, amiért olyan
jó hozzáállása volt a tárgyaláson a koraszülött mentéshez. Ez nekünk szokatlan, és
tulajdonképpen a jövőre nézve nagyon bíztató, hogyha oda leszünk csatolva önökhöz, ha ez
lesz a minisztérium döntése, semmi akadálya, mert úgy hisszük, jó helyen vagyunk, és segítik
a későbbi munkánkat.
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Tehát visszatérve: két mentő gépkocsit kapunk, és négy gépkocsink olyan, amelyik
nagyon megviselt, mindenképpen le kellene cserélni. Talán nem mondok titkot, elárulhatom:
ha a minisztériumtól az Országos Mentőszolgálat kap egy kis jelzést, hogy a mentő

gépkocsikra adott 1,7 milliárdos összegből négyet a koraszülött mentésre lehessen fordítani,
akkor úgy néz ki, hogy a következő néhány, öt, hat vagy hét évben a mentődolgaink rendben
vannak.

A következő a műszerek. A műszerek elhasználódási százaléka olyan 60 százalék,
tehát nagyon kellene pótolni a műszereinket. Azt szeretnénk, hogy amit össze tudunk gyűjteni
az adományokból, azokat eszközökre tudjuk a későbbiekben felhasználni, ugyanis
pillanatnyilag az üzemeltetésre, benzinre kell felhasználni azt, amit az 1 százalékból, az
adományokból kapunk. Én Szegeden vagyok érintett. Nem egyszer már ki kellett állnom, mert
nem volt pénzünk, hogy másnap benzint tegyünk a kocsiba. Nekem havonta 2,5 milliót kell
hozzápótolni ahhoz, amit az államtól kapunk. Ez évente 27-28 millió forint, egészen pontosan
kiszámoltuk. Tehát valahol az lenne a kérésünk, és ez nemcsak az én kérésem, hogyha lehet,
azt az összeget, amit elvontak tőlünk, ugyanis amikor Mikola miniszter úr miniszterként
funkcionált, megadta az egész összeget, 500 millió forintot a koraszülött mentésre, ebből
70 millió volt biztosítva egyszeri eszközbeszerzésre és 430 millió pedig üzemeltetésre.
Ahogyan át kellett adnia a székét, azonnal elvettek belőle 100 milliót, utána megint, a végén
az 500 millióból 270 millió lett. Egymást egy forintért már majdnem megölte a
900 alapítvány. Ezen valami korrekció történt.

Az lenne a kérésünk, ha lehet, tudjuk, nagyon kevés a pénz, hogy viszonylag
elfogadhatóan tudjunk működni, 200 millió pótlást szeretnénk kérni, és ha a gépkocsit ezen a
módon meg lehet oldani, amint már említettem, akkor arra különösebben semmiféle újabb
összeget nem kérnénk. Esetleg még inkubátor pótlásra, ha nem elég az 1 százalékunk, akkor
szintén kérnénk 100 millió forintot, tehát összesen 300 milliót kérnénk, és akkor úgy tűnik,
rendbe van téve a koraszülött mentés. Most, ha két gépkocsit kapunk a mentőktől, azokat az
1 százalékból fel tudjuk szerelni, azt vállalja az alapítvány. Tehát ilyen gondjaink vannak. És
még egyet hadd mondjak: ha ezeket a gyerekeket megoperálják, vagy rendbe teszi a szolgálat,
már nem mi, hanem a PIC Központ, akkor 70 hasznos évet élnek. Tessék végiggondolni:
150 halott, 250 nyomorult – elnézést – ez 300, egy kis falu! Tehát itt olyan mértékben
bölcstelen lenne a vezetés, ha ebben nem segít. Akik mentenek, azok kivétel nélkül mind
koraszülött osztályon dolgozók, perinatális intenzív centrumban orvosok és kollégák, abszolút
profi módon látják el a feladatukat. Kiszámoltam: a mentőseink 500 forint órabérért
dolgoznak, a nővérek 550 forintért, a doktorok pedig 900 forintért. Ebben karácsony,
szilveszter, minden benne van. Azt gondolom, ez nem egy túldotált helyzet, és mi talán még a
jobbak között vagyunk a 9 centrum közül. Tehát ezeket az embereket a hivatás viszi, és az,
hogy tudják, ha nincs ellátás, akkor másnap ott látja a nyomorult gyereket félig holtan vagy
sokkal súlyosabb állapotban.

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönjük szépen, professzor úr. Köszönöm a bizottság tagjainak és
mindenkinek, hogy három percnél tovább egy kicsivel túlnyúlt a professzor úr, de a szavait
meghallgatva nagy életművet alkotott Pintér professzor úr ennek az alapítványnak az életre
hívásával. Bár ő személy szerint inkább a sziámi ikrek szétválasztását végző bravúros
orvoscsoport vezetésével híresült el, de azt gondolom, legalább ekkora érték ennek az
alapítványnak a megszervezése és a máig történő, nem könnyű körülmények között való
működtetése.

Kérem a tárca képviselőjét és a főigazgató urat, hogy röviden próbáljanak meg
válaszolni a felmerült kérdésekre. Államtitkár úré a szó.
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Válaszadás
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):

Horváth képviselő úr kérdésére: a központi irányítással – ez más kérdésekkel is összefügg –, a
betegszállítással kapcsolatos tárgyalások folynak, és ahogyan a főigazgató úr is említette,
valóban két nagyobb szabály, miniszteri rendelet módosítása előkészületben van.
Gyakorlatilag a betegszállítási rendelet már a közigazgatási egyeztetés felé tart, a mentési
rendelet a héten kerül a tárcán belül egyeztetésre. Figyelemmel a kérelmekre, például az új
transzplantációs mentő bevezetésének a biztosítása is megtörtént. A jövőben négy ilyen
eszköz, plusz egy személyautó fogja a transzplantációs tevékenységet fejleszteni. Ezen belül a
betegszállítás kérdéskörében a legizgalmasabb kérdés valóban a központi irányítás, az ezzel
összefüggő szakmai és gazdasági hatékonyság növelésének a lehetősége.

Itt a tárca tulajdonképpen arra a legveszélyesebb sorra támaszkodik, amit még a tavasz
folyamán a Betegszállítók Egyesületének elnöke nyújtott be, ahol – idézem – „a GPS-alapú
teljesítményjelentés bevezetése várhatóan 10-15 százalékkal megnövelheti a teljesítménydíjat,
amely a jelenlegi alulfinanszírozottság miatt így megközelítheti a szolgáltatás tényleges
költségeit.” Nyilván nem akarunk visszaélni ezzel a mondattal, de számunkra ez mégis csak
egy támpont arra nézve, hogyha a probléma mögé nézünk, én magam is egy éve, mint
klinikumban gyakorló orvos, a Rehabilitációs Intézetből dialízisre küldendő vidéki betegek
problematikája kapcsán nap mint nap szembe kerültem ezekkel a problémákkal és szervezési
nehézségekkel, de nagyon sokszor korrekt segítséget is kaptunk. A kérdés tényleg az, és a
tárca jelenleg azt szervezi és jelentős forrással segíti, hogy az összes betegszállító
mentőegység alkalmas legyen arra, hogy bekapcsolódjon ebbe a központi irányításba. A
kérdés jelenleg még ennek a mikéntje, a szervezési módja. Ha jól tudom,  az egyeztetésen
most az a helyzet, hogy amikor majd az anyag a karácsony időszakában és utána megjelenik a
közigazgatási egyeztetésen, ezt nem fogjuk elkapkodni, hanem újra leülünk, és ezt a kérdést
még egyszer átbeszéljük. Teljesen nyitottak vagyunk arra, hogy ezt az említett, számunkra
szakmai, a résztvevők számára nyilván nem mellékesen költséghatékonysági elem mentén
partnerek legyünk, Ehhez a tárca ebben a pillanatban konkrétan forrást is hozzá tud és akar is
tenni, ezzel is segítve ezt a kérdést. Remélhetőleg a  főigazgató úr ezzel egyetért.

ELNÖK: Köszönöm. A főigazgató úré a szó.

DR. MÁRTAI ISTVÁN főigazgató (Országos Mentőszolgálat): Köszönöm. Azt, hogy
hogyan fogja kezelni a feladatot az új rendszer, vagy ha összetorlódnának a feladatok, úgy
gondolom, a problémát egy másik aspektusból is meg kell vizsgálni. Egyrészt a betegszállítási
feladatok indokoltsága, indokolatlansága, amelynek önmagában egy feladatcsökkentő

tényezőnek kell lennie, például az egyéb lehetőségek elemzése, mint mondjuk a közlekedési
hozzájárulás, illetőleg egyáltalában el kellene kezdeni felmérni, hogy mekkora kapacitás is
szükséges.

Jelenleg van egy adott helyzet, most egy picit egyszerre történik minden átalakítás, ez
tény, de úgy gondolom, egyrészt heterogén az egyes betegszállítási kapacitások eloszlása az
országban, tehát lehetséges lenne pusztán egy újrarajzolás vagy egy módosítás, ami
önmagában segíthet, legalább is részlegesen ebben a kérdésben, de még nincs teljesen
kimondva az, hogy ma Magyarországon hány betegszállító egység szükséges. Természetesen
ehhez az kell, hogy mi is a betegszállítás, legyen egyértelműen megrajzolva, hogy a
betegszállítási igényhez és annak az előírásához mi szükséges, illetőleg figyelembe kell venni
a földrajzi adottságokat, figyelembe kell venni a kórházi struktúrát, figyelembe kell venni a
településszerkezetet. Ezek mind olyan tényezők, amelyek ehhez szükségesek.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Annyit hadd szabadjon hozzátenni: az elmúlt időszakban, a fél évünk alatt lassan a harmadik
árvíznél tartunk, ezt messze ki kell emelni, és ez úton is meg kell köszönnünk a
Mentőszolgálatnak, mert azt mindenki kiemelte, hogy a leghatékonyabban, a
legmozgósíthatóbban a vörösiszap-katasztrófa és az észak-magyarországi árvíz kapcsán is a
Mentőszolgálat volt hadra fogható. Az árvíz kapcsán máig emlékszem arra az éjszakára,
amikor Bátaszék kiürítése felmerült, és több tucat mentőautót kellett percek alatt, órák alatt
koncentrálni. Hála Istennek, nem került rá a sor, de megismétlem, minden elismerésem és
elismerésünk az igen rossz állapotú járművekkel a Mentőszolgálat hősiesen kitartó
dolgozóinak, hogy itt helyt álltak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tudomásul vette az előterjesztést, más
feladatunk ezzel kapcsolatban nincs. A harmadik napirendi pontot is lezártam.

Egyebek

Kérdezem: van-e valakinek napirend utáni megjegyzése? Nagy Kálmán képviselő úré
a szó.

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Egy rendkívüli megjegyzésem van.
Mindannyian tudjuk, a bizottságunk elnöke, dr. Mikola István, egyrészt fájlaljuk,

másrészt megértjük, hogy egy olyan jellegű feladatot kapott az élettől és a kormánytól,
amelynek az ellátása embert próbáló, újabb nehézségek elé állítja.

  Egész bizottsági munkájában a humánum, a tiszta erkölcsösség és a szakmaiság
érvényesült, és új feladatát is legalább ilyen szinten fogja ellátni, éppen ezért pártállástól
függetlenül a bizottság minden tagja nevében megköszönjük Mikola István elnök úr
munkáját. Kívánunk erőt, egészséget új feladatának az ellátásához.

Én márciusban egy hétre szakmai okokból Párizsba utazom, meg fogom látogatni,
meg fogom nézni, hogy mit csinál (Derültség.), és jelentést teszek a bizottságnak. (Átadja a
bizottság búcsúajándékát. – Taps.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, nem számítottam rá.
Köszönöm a bizottság munkáját, a velem kapcsolatos jóindulatát. Ha egy valamire

büszke vagyok, és örömmel fogok visszagondolni, akkor természetesen arra, hogy az
egészségügyi bizottság továbbra is szakmai, szakmapolitikai bizottságként működött.
Köszönöm a kormánypártiaknak, az ellenzékieknek is az együttműködést, mert a vitáink
mindig szakmai keretek között zajlottak.

Engem most valóban elszólít az élet, a parlamenti mandátumom is megszűnik ebben
az esztendőben, de vigyázó szemeimet itt fogom tartani a bizottság munkája felett
(Derültség.). Egy személyes megjegyzés: ha Párizsban jártok, járnak, akkor nagy szeretettel
várom kávéra vagy bármire – nem tudom, mi van abban a nagy intézményben – a bizottság
tagjait.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok, de a jövő hét hétfőjén
és szerdáján a parlamentben találkozni fogunk.

A helyettes államtitkár úré a szó.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem beszéltünk össze a képviselő úrral, de én is készültem a mai napra. (Derültség.)

Hadd fejezzem ki én is a tárcavezetés nevében a köszönetünket, hiszen mi sok
szempontból pályakezdők vagyunk ezen a területen úgy a politika, mint az egészségpolitika
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területén, és mindig azt éreztük, hogy az elnök úr nagyon kézben tartotta azt az
együttműködést, ami nekünk nagyon kellett. Ez úton ezt hadd köszönjem meg.

Én egy olyan személyes könyvet hoztam magammal, amelyben Manninger Jenő
professzor úr a combnyaktörés kezelésével kapcsolatosan az életpályáját foglalta össze.
Remélem, hogy az elnök urat ez csak messziről érinti, semmiképpen sem személyesen, de
talán Manninger professzor úr neve és személyisége olyan súlyú, amit itt sem fölösleges és
szükségtelen jelezni. Még egyszer köszönjük az elnök úr munkáját. (Átadja a könyvet. –
Taps.)

ELNÖK: Hatvanhárom év fölött mindenre számíthatunk. (Taps.) Köszönöm szépen,
az év utolsó bizottsági ülését bezártam.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 04 perc)

Dr. Mikola István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


