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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
Az egészségügyben szükséges bérrendezés első, bevezetendő lépéséről szóló
határozati javaslat (H/1939. szám, új/átdolgozott változat a H/1930. szám helyett)
(Pősze Lajos (Jobbik) és dr. Gyenes Géza (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

2. Beszámoló a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára
országjáró körútjának tapasztalatairól

3. Tájékoztató az európai uniós elnökségből származó feladatokról és programokról

4. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/2489. szám)
(Lázár János, dr. Kovács József (Fidesz), dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Heintz
Tamás (Fidesz), Hoffman Pál (KDNP), Jánosiné dr. Bene Ildikó, prof. Iván László,
dr. Selmeczi Gabriella, Szalay Ferenc, dr. Mátrai Márta, Kara Ákos, Czunyiné dr.
Bertalan Judit, Koszorús László, Rónaszékiné Keresztes Monika és Bartos Mónika
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a parlament Egészségügyi bizottságának 2011. március 9-ei
soros ülésén. Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, aki jelenlétével
megtisztelte bizottsági ülésünket, a bizottság tagjait, Pősze Lajos urat, aki az első napirendi
pontunk egyik előadója. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Sélleiné Márki Máriát, az
OEP főigazgatóját, Paller Judit országos tiszti főorvos asszonyt. A tárca képviselői egy kevés
késéssel jelezték érkezésüket a mai napon.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az ülést ezennel megnyitom, és
szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e napirend előtti bejelentése. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor én élnék ezzel a napirend előtti bejelentéssel. Nevezetesen azzal,
hogy a bizottság ülésezésének időpontja az utóbbi hetekben részben és elég nagy mértékben
változott. Ezek persze némi parlamenti munkával kapcsolatos kényszer hatására is
bekövetkeztek. Próbáltuk a hétfői bizottsági ülés időpontjának kereteit kidolgozni,
megállapítani. A parlamenti bizottságok elnökeinek ülésén az Országgyűlés elnökének és
alelnökeinek javaslatára azt a kérést kaptuk a bizottság irányába, hogy a bizottság ülésének
időpontját, amennyiben halaszthatatlan teendőnk nincs a hétfői napon, más időpontra
próbáljuk tenni. Eddig éveken át a szerdai időpont volt a parlamenti bizottság ülésezésének
napja. A keddi nap valamelyik időpontjának ütemezése is szóba jött, tudniillik az utóbbi
időben a hétfői és a keddi nap is majdnem minden esetben részben plenáris, részben
szavazásokkal járó parlamenti nap volt.

Tehát ezt a kérdést azért vetettem fel az elején, hogy az egyebekben, a bizottsági ülés
végén erre térjünk vissza és próbáljunk valamilyen javaslatot tenni, hogy a parlamenti munka,
a képviselői munka, a bizottsági munka lehetőleg a legnagyobb harmóniában történjen. Azért
vetettem fel az elején ezt a kérdést, hogy a végén erre vissza tudjunk térni.

Határozatképesek vagyunk. A kiküldött meghívó szerint a mai napon öt napirendünk
van az egyebekkel együtt. Az első napirendünk az önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről
szól az egészségügyben szükséges bérrendezés első bevezetendő lépéséről, amely H/1939.
számon, új átdolgozott kiadásban lett benyújtva a korábbi H/1930. szám helyett. Az
előterjesztés Pősze Lajos és Gyenes Géza jobbikos képviselők önálló indítványa. Pősze
képviselő úr időközben független képviselője lett a parlamentnek, de a benyújtás időpontjában
a Jobbik részéről történt a benyújtás. A második napirend: beszámoló a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára országjáró körútjának tapasztalatairól, a
harmadik az európai uniós elnökségből származó feladatokról és programokról szóló
beszámoló. A negyedik a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának szabályairól szóló 1999. évi LII. törvény módosítása T/2489. számon, itt a
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, az ötödik pedig az egyebek.

Aki az előterjesztett napirenddel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze!
(Szavazás.)

Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
Az egészségügyben szükséges bérrendezés első, bevezetendő lépéséről szóló H/1939.
számú határozati javaslat

Elkezdenénk a munkát. Az első napirendre térnénk, amelyet már ismertettem.
Kérdezném a képviselő urakat, hogy ki kívánja ismertetni, vagy megosztott időkeretben adják
elő? (Dr. Gyenes Géza: Megosztva.)
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Akkor először Gyenes Géza alelnök úrnak adom meg a szót, mert a szakmai és a
gazdasági rész vonatkozásában külön ismertetés lesz. Alelnök úr, parancsoljon!

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) szóbeli kiegészítése

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Mint hallották, ez már egy módosított beadvány. Az első beadványban elég
határozottan, a költségvetési vita tájékán bejelentettük körülbelül azt az összegigényt, amivel
az első lépcsőt szeretnénk megalapozni, hogy az egészségügyben dolgozó szakdolgozók,
orvosok és egyáltalán az egészségügy által foglalkoztatott emberek számára elinduljon egy
bérrendezési folyamat. Erre, akkor is szükség lenne, ha nem állnánk olyan csehül, azaz nem
mennének el az orvosaink és szakdolgozóink Nyugat-Európába dolgozni, nem lenne ekkora
szakemberhiány, akkor is szükséges lenne ezt a pályát rendezni, hiszen ennek a pályának a
jövője, az utánpótlás helyzete is meglehetősen aggasztó, mind szervezési, mind pedig anyagi
és egyéb szempontból sem nagyon vonzó manapság már az egészségügyi pálya.

A mai helyzetben, amikor nem akarom unásig elmondani, mindenki tudja, hogy
hogyan állunk és milyen perspektívátlan a kollégák, az egészségügyi dolgozók, orvosok
helyzete, ezért nagyon sokan választják a külföldre menetelt vagy elhagyják a pályát, és
nagyon sokan nem választják a pályát, vagy ha választják, már előre eldönti nagy százalékuk,
hogy nem Magyarországon fogja kamatoztatni a tudását. Ez természetesen a magyar adófizető

állampolgárok számára is sérelmes, hiszen ők úgy érzik, hogy itt az ő pénzükből kiképzett
szakembereket engednek el. De én végképp nem hibáztatnám ezeket a szakembereket,
mindenféleképpen a mindenkori állam, illetve a mindenkori kormányzat felelőssége az, hogy
ezeket a szakembereket ne csak kiképeztesse, hanem igyekezzen meg is tartani, kellően
megbecsülve őket.

Az első indítványunk túl konkrét volt. Mikola elnök úrral annak idején megbeszéltük,
hogy az indítványban bizonyos fajta engedményeket téve, nem jelöljük meg az összeget.
Semmi mást nem kérünk a parlamenttől ebben a határozattervezetben, minthogy utasítsa a
kormányt a parlament, hogy ebben az évben egy bizonyos időhatárig dolgozza ki az
egészségügyi dolgozók lépcsőzetes bérrendezésének a tervét. Határozza meg ő és ne mi azt a
lépcsőt, hogy időben mikor kezdi, összegben mikor kezdi, de azt hiszem, hogy ha ezt nem
tesszük meg, ez gyakorlatilag politikailag is egy borzasztó nagy hiba, és gyakorlatilag akkor
semmit nem tesz a politika, a politikum, hogy ennek a szakmának az adott problémáin, az
előbb elmondott problémáin egy fikarcnyit is segítsen. Márpedig ha ezt nem teszi meg, akkor
ez gyakorlatilag olyan helyzetté alakulhat, a tegnapi interpellációm is részben egy ilyennel
foglalkozott, hogy egyszerűen nem lesz megfelelő mértékű és számú szakemberünk, és kor-
és szakmai összetételben sem lesz megfelelő szakemberünk.

Egy picit félő, hogy ha most a politikai szándék meglenne és még a pénz is, akkor sem
biztos, hogy már ezzel el lehet érni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy egy szakorvosnak, egy
szakdolgozónak a kiképzése, plusz az a gyakorlat, hogy ő ezt megszerezze, hogy ezt kellően
tudja a gyógyításban hasznosítani, elég hosszú idő, 10-15 éves időszakra tehető. Éppen ezért
félő, hogy bármilyen intézkedést hozunk, már az is egy kicsit elkésett lesz, de az, hogy erre
hivatkozva semmit ne tegyünk, ez egyszerűen bűn lenne.

Ezért tettük ezt a javaslatot, tisztelt képviselőtársaim olvashatják, és nagyon kérem,
hogy ha átlátják ennek a problémának a súlyosságát, feltétlenül támogassák, hogy a Ház
foglalkozzon ezzel a témával, és a Ház döntsön akár így, akár úgy. Legyen a Ház felelőssége
az, hogy ebben a kérdésben mit gondol.

Számomra nagyon örömteli volt, amikor a pedagógusok tekintetében a kormány ezt a
szándékát kifejtette, sőt úgy tudom, egyfajta bérezési életpályamodellt ki is dolgoztak, és
olvasható, látható volt. Hogy ez az egészségügyben miért maradt el, ezt igazán nem tudom,
nem tudjuk. Ezért gondolom, hogy fontos lenne, hogy az egészségügyi kormányzat, aminek
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természetesen nagyon-nagyon sok problémával kell küszködnie és megoldania, de azt vesszük
észre, hogy ennek a problémának a megoldása irányába nem történt semmi, és az idei
költségvetés számait nézve, gyakorlatilag igencsak kérdéses.

Ezért kértem Pősze képviselő kollégámat arra, hogy ennek a fedezhetőségét, hogy ez
realizálható legyen, ő ezt a részét fejtse ki jobban és mélyebben, ha lehet. Egyelőre elnök úr,
köszönöm szépen, aztán ha lesz kérdés, akkor válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Pősze képviselő úr, parancsoljon!

Pősze Lajos (független) szóbeli kiegészítése

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy kifejthetem röviden a véleményemet erről a
beadványról, és ennek kapcsán az egészségügyben dolgozók helyzetéről.

Pontokba foglalva szeretném elmondani a mondanivalóm lényegét. Először is
szeretném hangsúlyozni, hogy a társadalom többségének a megítélése szerint - hogy ezek
miért kérdések, miért tények - az egészségügyben dolgozók végzettségükhöz és munkájukhoz
képest méltatlan bérezésben részesülnek. Tehát ez a társadalom többségi véleménye.

Szeretném azt is elmondani, hogy a társadalom többsége azzal is tisztában van, hogy
bármilyen mostani, például az eredeti beadvány mértékét elérő béremelés egyáltalán nem
oldaná meg a hálapénz kérdését, csak egy szükséges azonnali lépés lenne. Ezzel is tisztában
van, társadalmi vita nélkül a társadalom többsége.

Szeretnék emlékeztetni rá, hogy túl azokon a jelenségeken, hogy elvándorlás, stb., az
50 százalékos pályaelhagyás, nem megyek bele, mert ezt önök sokkal jobban tudják, mint én,
emlékeztetnék, hogy most érnek be a Ratkó-korszak gyermekei is, ha szabad így
fogalmaznom, exponenciálisan meg fog ugrani a pályaelhagyás, új jelenségek fognak
megjelenni a pályaelhagyás hátterében, motivációiban. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy
biztosan nem fog teljesen simán a Semmelweis-terv társadalmi vitája sem lemenni, pláne
összekombinálva egy olyan gyógyszertámogatás, gyógyszerárképzés tervével, amit itt
kilátásba helyezett a kormány. Tehát politikailag is látszik, hogy az egészségügyben ebben az
évben számos kérdést kell külön kiemelten kezelni. Ez jó jel arra, hogy ezt így kell csinálni,
az a pár érdekvédelmi és szervezkedő megmozdulás, amiben az egészségügyi dolgozók már
most benne vannak, és teljesen jogosan készülődnek.

Emlékeztetnék arra, hogy tízezer orvos hiányzik Németországban az állami
szektorból. Az államiból, nem az egészből, hanem az államiból. Öt év múlva charter-járatok
fognak a hétvégén Budapest és Frankfurt között ingázni és hozzák-viszik a magyar orvosokat,
mert megéri nekik. Ezt fogják csinálni, és egy szót nem szólhatunk a magyar orvosokra, ha ők
ebben partnerek lesznek.

Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy azok a hangok, azok a megoldások, amelyek
például a Rezidens Szövetség részéről az elmúlt fél évben, egy évben felerősödtek, azok
természetesen mindnyájunk szerint nagyon is érthető felvetések, de az egy mellékvágány.
Teljes mellékvágány, hogy azt gondoljuk, hogy majd a rezidensek másodállással, éjszakai,
napi 24 órás munkával egészítsék ki a pénzüket. Nagyon kérem, hogy ezt felejtsük el egyszer
s mindenkorra. Sehol a világon ilyen nincsen, olyan van, hogy mellékállást lehet vállalni, de
mindenütt a világon 6-8 órára állapítják meg az orvosok bérezését, és ilyen idő- és
munkakeretek között próbálják a tisztességes bért megadni. Nincs szükségünk arra, hogy 35
éves korára teljesen leamortizálódott, legszebb és legfogékonyabb éveiben továbbfejlesztésre
nem képes orvosokat kapjon a társadalom.

Tehát a rezidensek egyéb felvetéseivel igenis, egyet lehet érteni, de önmagában azzal,
hogy a másodállások területére toljuk ki a bérezés megoldását, nem lehet egyetérteni.
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Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy minden tiszteletem az életpályamodellé, biztosan
szükség van rá, biztosan sok mindent megold egy életpályamodell és egy keretbe összefoglal,
de amit itt meg kell oldani az egészségügy területén, az nem életpályamodell kérdése. Itt
bérről van szó, megélhetésről, mondjuk ki világosan, expressis verbis: ma Magyarországon
nem lehet megélni az egészségügyi fizetésekből. Gyakorlatilag maga a rendszer a felelős
azért, hogy kitermeli és életben tartja a hálapénzrendszert.

Szeretnék arra is kitérni, hogy nem lehet visszamutogatni most már az előző
kormányokra az egészségügy területén a bérezés vonatkozásában, nyolc évvel ezelőtt lépett az
előző kormány, most ennek a kormánynak kell meglépni azt a problémát, ami felmerült.
Emlékeztetnék arra, hogy a politikában mindig azzal kell foglalkozni, ami valóban probléma,
ami valóban megfogható és konkrét ügy, és nem kitalált, mesterkélt dolog. Ez valóban egy
megfogható, mindenki által elismert problémája a társadalomnak, akkor miért nem ezzel
foglalkozunk, miért találunk ki más, számos egyéb problémát?

És egy befejező mondat a forrás vonatkozásában. Az eredeti javaslatunk 100 milliárd
forint nettó éves kiadást jelentett volna, ami egy nagyon nagyvonalú és elegáns megoldás lett
volna, hiszen 100 ezer forint nettó és 50-60 ezer forint nettó pénzt adott volna a felsőfokú
végzettségűeknek, illetve a középfokú végzettségűeknek. Ennél természetesen kisebb mértékű

béremelést is el lehet képzelni. Amikor arról beszélünk, hogy 600-900 milliárd forint között
változik naponta, hogy milyen megszorító csomagot alkalmazzon vagy vezessen be a
kormány, vagy amikor arról beszélünk, hogy a 2600 milliárd forint magánnyugdíj-pénztári
pénzből most 1500 vagy 1700 milliárd menjen államadósság visszafizetésére, és 2-3-400
milliárd menjen esetleg folyó kiadásokra, akkor felismerve ennek a problémának a nagyságát,
és az egész társadalomra, az egész politikumra, a politikai közérzetre gyakorolt hatását, azt
gondolom, hogy a 100 milliárd forint léte vagy nem léte önmagában nem lehet kérdés, inkább
a politikai elszántság az, ami hiányzik vagy ami szükséges volna.

Nem tudom, hogy két hónap múlva milyen színben leszek és milyen képviselő, de
mindaddig elő fogom ezt állandóan terjeszteni, amíg ezt a kérdést meg nem oldja ez a
kormány, mert nyolc éve húzódik ez a következő lépés. Nem egy bonyolult ügyről van szó,
viszonylag egyszerű politikai döntésről van szó, a kivitelezés is egyszerű, és forrás is volna rá.
Mikor, ha nem most? Köszönöm a meghallgatást.

Kérdések, hozzászólások, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Indítványoznám, hogy egykörös hozzászólásokra legyen
lehetőség, majd rövid előterjesztői reflexió és utána szavazás. Kérdezem, ki kíván
hozzászólni. Először alelnök asszony, majd Iván professzor úr.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnézést, elnök úr, ügyrendileg szeretnék szólni.

ELNÖK: Kovács képviselő úr ügyrendben!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Meglehetősen furcsa, hogy nincs jelen a kormány, hiszen
minden ilyen javaslat tárgyalása úgy kezdődik a bizottságban, hogy nyilatkozik a kormány,
hogy támogatja-e az indítványt vagy nem támogatja. Majd később meghallgatjuk a kormányt?

ELNÖK: Képviselő úr, mennénk tovább. Alelnök asszony következik.

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Szeretnék rögtön reagálni Pősze képviselőtársam utolsó gondolataira, hogy
ne mutogassunk vissza az elmúlt nyolc évre, mert mi vagyunk most körülbelül 9-10 hónapja
kormányon. Úgy gondolom, hogy azért az elmúlt nyolc évre kénytelenek vagyunk
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visszamutatni, mert abban a nyolc évben, ami az egészségügyben történt, hiszen aktív
részeseként ezt azért átéltem, úgy gondolom, hogy az a fajta anyagi és erkölcsi
ellehetetlenülés, amely ebben a nyolc évben zajlott és az a fajta rendszer, amit át kellett hogy
éljünk, az úgy gondolom, hogy azt az erkölcsi és anyagi mélypontot, amit mi elértünk, azt
azért megalapozta. Arra is szeretnék visszautalni, hogy azért Mikola miniszter úr
minisztersége alatt elindult a praxisjog kidolgozása, és ha lett volna idő – tehát ez a háziorvosi
rendszerre vonatkozott -, akkor a következő lépések is megtörténtek volna, ami egyébként a
szakorvosi, szakdolgozói rétegre vonatkozott.

Tehát úgy gondolom, hogy ezt azért le kell hogy szögezzük akkor, amikor erről a
kérdésről tárgyalunk. Azt hiszem, hogy abban mindnyájan egyetértünk, és nincs olyan
egészségügyben dolgozó ember, aki azt nem érezné, hogy micsoda nehézségekkel küzdenek a
benne élők és dolgozók. Azzal is egyetértünk, hogy a humánerőforrás-krízis, amely jelen
pillanatban az egészségügyet érinti, már-már a létét és már-már a működését veszélyezteti.

Tehát úgy gondolom, hogy ennek a problémának a súlyát mindnyájan értjük és
érezzük, és minden tevékenységünknek arról kell szólnia, hogy ebben valóban megoldást
találjunk.

De én mégis azt azért szeretném mondani, hogy az, hogy ebből kilépjünk és
továbblépjünk, ennek egy sarkalatos pontja a bérrendezés és egy másik sarkalatos pontja
egyébként az egészségügyben élőknek, dolgozóknak, egyáltalán azoknak a
munkakörülményeknek az együttes alakítása, amiben jelenleg működünk és dolgozunk. Tehát
a forráskivonások és a finanszírozások következtében egyszerűen gyakorlatilag a működés
lehetetlenül el, és a fiatalok, ha megkérdezzük őket, és én nagyon sok rezidenssel beszéltem
és nagyon sok fiatallal beszéltem, nemcsak azért mennek el egyébként, természetesen az
anyagi eszközök és az anyagi juttatások ebben szerepet játszanak, azért mennek el, mert a
szakmai fejlődésüket sem látják biztosítva. Ezek a gyerekek, ezek a rezidensek még rendkívül
lelkesek, ők még nagyon sokat tudnak teljesíteni, ők nagyon sokat szeretnének tanulni, ők
képesek arra, hogy az első időszakban, pontosan azért, hogy a szakmai tudást megszerezzék,
többet vállaljanak fel. De ez Nyugat-Európában is így van, mert ezek a gyerekek az első

időszakban, a rezidensképzésben nagyon komoly és nagyon sok időt igénybe vevő és nagyon
komoly bentléteket igénylő szakmai képzésben vesznek részt.

Tehát úgy gondolom, hogy önmagában a bértábla emelése egy fontos lépés, de nem az
egyetlen lépés. Az, hogy az egészségügyben egy szerkezetátalakítás zajlik, egy
struktúraátalakítás zajlik, ennek együttes részeként kell kezelnünk a humánerőforrás-helyzetet
és a béreket, az anyagi, erkölcsi, szakmai színvonal emelkedését, és úgy gondolom, hogy
egységesen és globálisan kell ezt szemlélni. Az, hogy a kormányzatnak megvannak a lépések
vagy megvoltak az első lépései, akár a rezidensekkel kapcsolatban, akár a háziorvosi
rendszerrel kapcsolatban, ez való igaz, ez nem elegendő, hiszen ott van még a kétharmad,
amely egyébként a kórházakban dolgozik, a szakdolgozók, az orvosok. Tehát úgy gondolom,
hogy a kérdés valóban súlyos, tehát ezzel nekünk foglalkoznunk kell, ebben nekünk
döntéseket kell hoznunk, ebben nekünk előre kell lépnünk, és az is biztos, hogy minden olyan
forrást, amit megtakarítunk mondjuk a szerkezetátalakítással vagy pluszforrásként a
rendszerbe kerül, azt mindenképpen vissza kell szabályozottan juttatni az egészségügyi
dolgozókhoz.

Tehát úgy gondolom, hogy ebben közöttünk nézeteltérés, illetve egyáltalán semmiféle
eltérés nincsen. Mégis azt mondom, hogy ezt egy komplex, kiegyensúlyozott, és bizony, erre
az életpályamodellre lehet azt mondani, hogy erre nincs szükség, de nagyon nagy szükség van
rá, mert egyébként, ha nincs egy kiszámított szakmai és anyagi jövő, akkor ebből az
egészségügyből és ebből a súlyos erkölcsi és anyagi mélypontból nem fogunk tudni
előrelépni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A szó továbbadását megelőzően egy másodperc türelmet
kérek. Úgy gondolom, hogy amikor bizottsági ülésen vagyunk, akkor a napirendet mindig el
kell olvasni. Ennek az első napirendnek a címe: döntés képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba-vételéről. A Házszabály szerint kifogásolni lehet természetesen ügyrendi
felvetésben, de a kormány részvételére a Házszabály nem kötelezi a bizottsági ülésen a
kormányt, ezért nincsenek itt ebben a pillanatban. Természetesen mindent el fogunk juttatni
és nyilvánvalóan a kellő időben ott lesznek, és itt lesznek, mindenütt, ahol kell. Iván
professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Meg kell mondanom, hogy mindjárt
az elején azzal kezdem, hogy a tárgysorozatba-vételt mindenképpen támogatom. Ez egy
nagyon fontos téma, mindannyian érezzük, tudjuk. Én nem olyan régen, 60 éve léptem be az
orvosi egyetemre, 54 éve változatlanul tanítok és praktizálok is tulajdonképpen az egyetemen,
tehát némi tapasztalatom van az oktatásból, képzésből. Ezért minimum 54 orvostanhallgatói
generációval vagy szakorvosképzésben részt vevőkkel volt tapasztalatom, és van még most is
kapcsolatom megállás nélkül. Azt kell mondanom, hogy alapvető kérdésünk volt, van, lesz.
Annak idején én drasztikus módon vezettem be az osztályomon, a neurológiai és pszichiátriai
klinikán, ahol hosszú éveken keresztül, 25 évig dolgoztam, azt vezettem, mégpedig azt, hogy
kiírtam és megbeszéltem a stábommal, hogy márpedig mi hálapénzt nem fogadunk el. Annál
kegyetlenebb vádakat és annál kegyetlenebb oldalpillantásokat azt hiszem, senkinek se
kívánnék. Mindenki meg volt rendülve, hogy hogyan jön ehhez! De akkor még ifjú titánként
azt mondtam, hogy ez menni fog. Tulajdonképpen máshol sehol sem fogadták el, az
osztályomon viszont ez ment.

Másrészt hogy a hálapénz hogyan alakult ki, az alacsony bérezés, stb. miatt, rengeteg
tanulmány, rengeteg vélemény, rengeteg tapasztalás állt rendelkezésre. De az alapvető kérdés,
hogy az utóbbi időben, annak idején a három „T” megszabta a lehetőséget, emlékeztek,
emlékeznek rá, a tiltott, tűrt vagy támogatott csoportok mesterségesen fenntartott kategóriái,
amit Aczél elvtárs és Kádár elvtárs vagy a többiek is megnéztek, hogy akkor melyikbe
sorolják az embereket. Ezek közé tartozott a hálapénzes és egyáltalán az orvosi praxis,
ugyanúgy, mint minden más borravaló a szállodában, a taxiban stb. Ez egy megtűrt dolog
volt, éppen azért, hogy ne kelljen béreket emelni, ne kelljen méltó béreket emelni, ne kelljen
méltó bérekkel kvázi motiválni az embereket.

A második kérdés viszont abban a pillanatban felvetődik, hogy mi a motiváló hatása
az orvosi egyetemeinknek, és az orvoslásunkban mi a motiválás. Milyen a motiválás krízise,
milyen a válsága? Ebben következett be, az utóbbi évtizedben különösen, de előtte is elindult
ez az erodáció, igenis, kialakult az, hogy a megfelelő motiválás attól kezdve, hogy az orvosi
esküt mindenki leteszi, az orvosi eskün kívül más motivációs trendek mellett a gyakorlatban,
a praxisban, az oktatásban, képzésben, továbbképzésben igazából nem jelenik meg. Nem
beszélve arról, hogy kétfelé mentek mindig ezek a dolgok: az egyik a tudományos kutatások
irányába, a másik a praxis, a klinikum, az orvoslás irányába, és nem utolsósorban aztán a
klinikumokon belül, az egyetemeken belül mind a kettő összekapaszkodott. A régebbi időben
még ráadásul volt egy harmadik, hogy milyen az illető egyén társadalmon belüli ideológiai
elkötelezettsége, és ez bizony, pártideológia és pártpraxis alapján történt, az elosztás, a
leosztás stb.

Egy kérdés: meg tudjuk most fogalmazni, hogy az elmúlt évek orvostanhallgatói
részére milyen motivációt biztosítanak az egyetemek? Hogy mi lesz velük, merre menjenek,
mit preferáljanak? Nem beszélve arról, hogy sajnos, a tapasztalatom mutatja, hogy annak a
bizonyos dualitásnak egy bizonyos formája az egyetemeken, hogy mennyi a gyakorlatban
részt vevő része az orvostanhallgató orvossá válási időszakának, és mennyi az, ami az
elmélet. Ebben nagyon változó dolgok mellett is sajnos, magának a gyakorlati munkának a
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rezidenskorszakban kellene bekövetkeznie. Régen az volt, a két világháború között, és még
azelőtt is, hogy volt az úgynevezett négy év alapoktatás és utána két év cselédkönyvezés. A
két év cselédkönyvezés volt az, amiben már az illető egyén megfelelő vezetés mellett tudta
biztosítani a munkáját.

Ez nálunk nem megy jól végbe, és ezt őszintén mondom, hogy ebben óriási
deficitjeink vannak, még akkor is, ha kiváló embereink vannak itthon, kiváló szakembereink
vannak odakint, kiváló tudósaink, kiváló klinikusaink, de ez nem megy végbe harmonikusan.
Ott csellengenek nem egyszer, vagy pedig olyan munkát kapnak a rezidensek is, amikor
végeztek az egyetemen és bekerülnek a rezidenscsoportba, ami egy ilyen pótlék ahhoz, hogy
nincs megfelelő orvos ügyeletben és egyébként, de a vezetésnek, a sorvezetésnek… tehát itt
orvosi egyetemi oktatási, képzési alapvető feladatokat nem lehet kikapcsolni ebben a
kérdésben, hogy miért mennek és hogyan, a motivációról is szóltam. Vajon, a motiváció a
megélhetés? Vajon, a motiváció a hivatás? Vajon, az életpályamodell és egyáltalán az élet
ahhoz tesz és ad lehetőséget, hogy a megélhetés mellett a hivatás érvényesülhessen, vagy a
kettő együtt hogyan? Ennek nincs meg az úgynevezett motivált, áttekinthető és hivatással
egybekötött életpálya lehetősége.

A következő megjegyzésem, és nem akarom sokáig húzni az időt, mi tartja meg, mi
tarthatja meg az orvosláson belül, az egészségügyön belül a szakemberek ittmaradását vagy
visszajövetelét: Alapvető kérdés az is, hogy mennyi jelenleg az az alapszükséglete a magyar
egészségügynek szakemberekben, az alapellátástól kezdve egészen a differenciált ellátásig,
klinikumig, mi a jelenlegi szükséglet? Vannak normatívák, vannak úgynevezett előírások,
vannak szabályozók, mi a jelenlegi szükséglet? Emellett már nem is merek arról szólni, hogy
mi az igénye a magyar egészségügynek ahhoz, hogy egyáltalán talpon maradva, tovább tudjon
lépni minden szempontból, az orvosok, az asszisztensek, a paramedikális személyzet, a
gazdasági szakemberek vonatkozásában egyaránt.

Ezt a bizonyos tételt mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy jelenleg most van-e
olyan mutatónk, amely azt mutatja, hogy Magyarországon az egészségügyben az orvosi és
szakorvosi szükséglet mennyi, és ez hogyan oszlik el az országban? Nem arról van szó, hogy
ezt most megoldjuk, de azért ez egy nagyon fontos része és feladata annak, amiről beszélünk
itt a döntéshozatalunk előtt, a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatosan.

Nem utolsósorban még egy, számomra legalábbis nagyon izgalmas kérdés: az
orvosaink, az orvostanhallgatóink már önmagukban a hat év alatt, de amikor végeztek, a
rezidensi korszakban rendkívül differenciáltak. Tehát nagyon nehéz azt feltételezni, hogy egy
egységesen hozott, általánosan fűnyíróelv szerint működő besorolással bármilyen
vonatkozásban alapvető dolgokat tudunk megoldani. Tehát rendkívül differenciáltan,
funkciókra, lehetőségekre bonthatóvá kell tenni azokat a törvényeinket, módosításainkat,
amelyeket hozni fogunk és amelyeket nagyon fontos is, hogy meghozzunk.

Azt hiszem, hogy ezzel a pár gondolattal szerettem volna felvillantani, hogy a mostani
első napirendi pontunkhoz a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatosan mit gondolok, és én
mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezt tárgysorozatba véve, igenis, tárgyaljuk, a parlament
elé vigyük és részleteiben is vitassuk meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék kérni, hogy elég sok napirendünk van,
nekem pedig le kell vezetnem a mai ülést, én időben kérnék némi, professzor úr, ugye nem
haragszol, hogy ezt mondom, a következő hozzászólásokban egy kis időbeli korlátot
mindenki részéről.

Nagy Kálmán kabinetvezető úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném elmondani,
hogy egy újabb bértáblának a kialakítását, amely gondolatilag benne van ebben a határozati
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javaslatban, én nem tudom támogatni. Önmagában a célt, a beterjesztők személye miatt is azt
kell mondanom, hogy mélységesen tisztességesnek érzem, szerintem a megoldás rossz.

Véleményem szerint az orvostársadalom jelenlegi helyzetét nem lehet globálisan
kezelni. Nem lehet globálisan kezelni az egészségügyi dolgozók helyzetét sem.

A bértáblával való variálást évek óta átélem. Tehát ez azt jelenti, hogy a bértáblába
hirtelen besorolnak dolgokat, amelyek előzőleg nem voltak benne a bértáblában, és egy
olyanfajta átrendeződést hajtanak végre, hogy végeredményben nem kap több pénzt a
dolgozó, mint amit eredetileg kapott. Én sajnos, csak egyféleképpen tudom elképzelni, és a
magam részéről csak azt tudom támogatni, amikor a különböző élethelyzetű dolgozóknak az
egészségügyön belüli bérrendezését részekre bontjuk. Nem tudom másképp elképzelni.

Nem azonos a helyzete egy rezidensnek, nem azonos a helyzete egy középidős
szakorvosnak, nem azonos a helyzete egy osztályvezető főorvosnak vagy egy egyetemi
tanárnak. Tehát ilyen jellegű bérrendezési formát én a leghatározottabban ellenzek. Én azt
tudom egyértelműen kinyilvánítani és nagyon le akarom rövidíteni, hogy az ápolók, az
asszisztensek, az orvosok bérrendezését részekre szedve, különböző formában, hozzáigazítva
a költségvetés lehetőségeihez, de külön-külön kell megoldani. Az egységes bértáblarendszert,
akár ezt a formát, ahogy így ebből megjelenne, ezt nem tudom támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs képviselő úr!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Rövid leszek, mert az
előterjesztő képviselőtársaimmal teljes mértékben egyetértek, és a Jobbik-frakció támogatni
fogja ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét.

Vészhelyzet van, és ha ebben most nem lépünk, nem fogalmazunk meg megoldást,
akkor a jövőben sokkal nagyobb árat fogunk fizetni azért, mint amennyibe ennek a
javaslatnak a megvalósítása kerülne. Tehát a Jobbik-frakció támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Csak egy megjegyzést arra, amit az
ügyrendi javaslatommal kapcsolatban mondott. Elég régi motorosok vagyunk már ahhoz,
hogy tudjuk, hogy ha ilyenkor nincs itt a kormány, akkor az azt jelenti, hogy vagy nem tudnak
vagy nem akarnak a témához mondani semmit sem. Persze, lehet mindent mondani, a
Házszabályra hivatkozni, de a dolog lényege az, hogy azért nincsenek itt, mert nem akarnak
mondani semmit sem.

Bár a következő napirendi pontnál azért erre a témára is rá lehet kérdezni, hiszen
amikor majd beszámolnak erről az országos körútról, akkor majd rákérdezünk erre a témára is
nyilvánvalóan.

Egyébként pedig alelnök asszonynak mondanám, hogy persze, komplex
megoldásokban lehet gondolkodni, de megint csak azt mondanám, hogy elég régi tapasztalat,
hogy a komplex megoldás azt jelenti, hogy biztos, hogy nem fog történni semmi a következő
években. És ha már visszafelé mutogatunk, lehet visszafelé mutogatni, bár egy idő után
baromira unalmas lesz, hogy állandóan, mindig visszafelé mutogatnak, hogy mindenről az
előző kormányzat tehet, még az 50 százalékos béremelésről is, amit annak idején végrehajtott
a kormány. De visszafelé mutogatva mondhatnám én is azt, hogy persze, a másik oldal,
amikor az akkori kormányzat az egészségügy problémáinak kezelésében voltak
kezdeményezései, akkor mindent a világon opponáltak, egészen az 1 eurós vizitdíjjal
bezárólag. Pedig ma már látható a világon mindenütt, hogy az állam egyedül és egymaga az
egészségügyi finanszírozást, az egészségügy problémáit nem fogja tudni és nem tudja
megoldani. Ezt lehetetlenítették el azzal az akciójukkal, ami a népszavazás eredményéhez
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vezetett nyilvánvalóan. Most itt van a probléma, tessék megoldani azt a problémát, amit
opponáltak itt nyolc éven keresztül az elmúlt ciklusokban.

Tehát úgy gondolom én is, hogy teljesen igaz az a megállapítás, hogy teljesen
méltatlan helyzetben van az egészségügy teljes vertikuma a jövedelmek és a fizetések
tekintetében. Különösen igaz ez azokra az orvosokra, akik kívül vannak a paraszolvencia
hatáskörén. Vannak ilyen felmérések, hogy kiket érint a paraszolvencia, az orvosok 20-30
százaléka zsebeli be a paraszolvencia 95 százalékát, az összes többinek gyakorlatilag a
fizetéséből kellene megélnie. Most tessék szíves lenni kiszámítani, itt van az OEP vezetője is,
hogy egy falusi vagy kisvárosi vagy városi háziorvos, akinek van 1600 kártyája, az mennyi
finanszírozást kap havonta, abból mit kell fenntartania, hány asszisztenst kell fizetnie, a saját
költségeit kell fizetnie, és mennyi marad neki belőle. Tessék kiszámítani, és akkor
megmondani itt, a publikum előtt, hogy akkor egy háziorvos tud-e magának 150 ezer forintot
bruttóban havonta fizetésként elszámolni.

Ilyen tételekről kellene beszélni, és ideje lenne, ha egy ilyen javaslat a Ház elé
kerülne, mert legalább a parlament nyilvánossága előtt tudnánk, és remélem, nem fél kettőkor
éjszaka, hanem nappal, amikor a közvélemény is hallja, ami elhangzik a parlamentben,
beszélni ezekről a témákról. Mi fogjuk támogatni a javaslat tárgysorozatba-vételét és az
általános vitára való alkalmasságát is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondatban idézem: a kormány nem köteles a
tárgysorozatba-vételről való döntésnél nyilatkozni. Szilágyi képviselő úr következik. (Kovács
Tibor: Tudomásul vettem, csak elmondtam a véleményemet!)

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Én még
nem vagyok olyan öreg motoros, mint Kovács képviselő úr, de én magam is úgy gondolom,
hogy a kormány eddig minden lehetséges fórumon és minden fontos dokumentumban
elismerte, hogy gyakorlatilag az első számú problémájáról van szó az egészségügynek. Ezzel
együtt még nem állt elő semmiféle megoldási javaslattal, és ezt már nagyon várnánk. Lehet,
hogy éppen akkor fog előállni, ha ez a jóindulatú javaslat tárgysorozatba kerül, és lesz végre
alkalmunk érdemben beszélni róla a plenáris ülésen is, és az ezt követő társadalmi vitában is.
Tehát mindenképpen támogatnánk ezt a javaslatot.

Azt gondolom, hogy nincsen olyan egészségügyi fórum, ahol azonnal elő ne kerülne
ez a probléma, úgyhogy mindenképpen első számú ügyről van szó, ami az egészségügyben
megoldásra vár. Ha visszaemlékeznek, az LMP a költségvetési vitában is előállt olyan típusú
javaslatokkal, amelyek a bérrendezés felé mutattak volna, és ennek a forrását is megjelöltük
annak idején, úgyhogy számunkra mindenképpen alapvető kérdésről van szó.

Teljesen igaza van Nagy Kálmán professzor úrnak abban, hogy differenciált módon
kell kezelni ezt a bérrendezést. Hiszen nyilván a pályakezdőkre, a szakdolgozókra, és azokra a
térségekre kell koncentrálni, ahol az elszegényedés egyre komolyabb méreteket ölt, és ahol az
ellátórendszerhez való hozzáférés bizony, kívánnivalót hagy maga után, és ahol alapvetően és
kiemelkedően rosszak a népegészségügyi mutatók, ott nyilvánvalóan az alapellátásban a
bérrendezést sokkal kiemeltebben kell kezelni, mint egyéb helyeken.

Mindenképpen fontos megjegyezni azt is, hogy egy több évre belátható béremelési
pályával kellene előállnia a kormánynak, hogy legyen valamiféle perspektívája az ágazati
dolgozóknak, és természetesen figyelembe kell venni a költségvetés mindenkori mozgásterét,
hiszen egyáltalán nem állunk jól ilyen szempontból. Nyilván senki számára nem fogadható el
mondjuk egy ilyen 2002-es Medgyessy Péter-féle béremelés, hiszen ez alapvetően bedöntötte
akkor a költségvetést, és évekre meghatározta aztán a makrogazdasági pályát, úgyhogy sokkal
óvatosabban lehet ehhez nyilván hozzányúlni, de hogy hozzá kell, az számomra teljesen
kézenfekvő. Köszönöm szépen a figyelmet.



- 15 -

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács és Szilágyi képviselő urak mintegy
előirányozták, hogy a második napirendi pontban lesz szó azokról a kérdésekről hitem szerint,
amelyekről itt részben szó esett. Horváth Zsolt képviselő urat illeti a szó.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Alapvetően egyetértek
azokkal, akik előttem is elmondták, hogy az egészségügy egyik fő problémája a bérezése,
ugyanakkor engedjék meg, hogy újfent nyomatékkal megismételjem és felhívjam a figyelmet
arra, hogy önmagában a béremelés vagy valamilyen másfajta, akár új vagy a régi bértábla
megemelése nem fogja megoldani az egészségügyi ágazatban lévő krónikus munkaerőhiányt,
és nem fogja megoldani az elvándorlás problémáját sem, és önmagában nem fogja megoldani
a rezidensek problémáját sem.

Csúnya szó, én legalábbis nem szeretem, humánerőforrás-stratégiának hívják azt,
amivel egyáltalán ezt a helyzetet kezelni lehet, ráadásul nem egyik napról a másikra, hanem
ez egy folyamat, amelyiknek a forrásai akár jóval meg is haladhatják azt az összeget, amit
Pősze úr mondott. Ennek az előteremtése pedig nem egy egyszerű feladat, és ez
párhuzamosan kell hogy történjen az egészségügy strukturális átalakulásával.

Azt gondolom, hogy most senkinek nem mondtam újat, aki itt ül a teremben, ezt
mindenki pontosan tudja. Önmagában nem tartom problémának, hogy egy ilyen javaslat
bekerül, és hogy erről beszéljünk és vitatkozzunk, de az is teljesen nyilvánvaló, hogy
évtizedek alatt felhalmozott hátrányt egyetlen béremeléssel nem lehet rendezni, nem lehet
megoldani. Első lépés lehet. Lehet egy lépés, de egészen bizonyos vagyok abban, hogy ezt
kormányzati szinten lehet kezelni, méghozzá az egészségügy strukturális átalakításával
párhuzamosan. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További képviselői reflexió? Kiss Sándor képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A bizottság tagjaihoz szeretnék szólni, ahol
egészségügyi szakemberek vannak. Én úgy érzem, óvakodjunk attól, hogy ne támogassuk ezt
a javaslatot, mert nagyon rossz üzenete lenne az egészségügyben dolgozók felé. Most az,
hogy ebből a 100 milliárd forintból – ennyiről volt szó – megvalósul-e valami, 100 milliárd
vagy kevesebb, vagy nem tudom, mennyi, az egy más kérdés. Lényegi kérdés, de mégis –
még egyszer mondom – óva intem magunkat attól, hogy az egészségügyi dolgozók felé egy
ilyen üzenetet továbbítsunk, hogy mi, mint egészségügyi szakemberek a bizottságban így
foglalkozzunk velük. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Visszamutogatnék én is, mert úgy néz ki, hogy ez nem maradhat el. Egyrészt teljes mértékben
egyetértek Iván professzor úrral, hogy az egészségügy egy olyan csodálatos pálya és hivatás,
ahol a motiváció, az emberi és szakmai motiváció annyira bonyolult, hogy számtalan dolgot
kell figyelembe venni ahhoz, hogy ez az ágazat, az ott dolgozók sikeresen, elégedetten és
hatékonyan tudjanak dolgozni. Ugyanakkor Zsolt, a te megjegyzéseddel is teljes mértékben
egyetértek, amikor úgy fogalmaztál, hogy az egyik első lépés az a fajta vészhelyzetben lévő

béremelés, ami ha nem történik meg, akkor egy olyan tragédia részeseivé válhatunk az
orvoselvándorlással, az egészségügyi szolgáltatások színvonalának a csökkenésével, ami
megakadályozhatja azokat a további humánerő-politikai lépéseket, amelyeket nyilvánvalóan
professzor úr nem mondott el, mert az elnök úr az időhatárokra figyelmeztetett bennünket.
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Valamikor ott, Heintz Tamás helyén ültem annak idején, egy pár évvel ezelőtt, és most
jön a visszamutogatás, hogy éppen egy sunyi törvényjavaslatot próbált a kormány
beterjeszteni, hogy a kórházakkal a kötelező szerződéskötés ne legyen meg, a kisebb városi
kórházakkal, és emlékszel rá, akkor éppen félbe kellett szakítani az ülést, mert elkezdtem ott
handabandázni. Ha nem figyelek oda, akkor ti könnyebb helyzetben vagytok, mert akkor már
nincsen annyi finanszírozandó egészségügyi intézmény. Ezt csak azért mondtam, hogy tudom,
hogy a helyzetünk időnként változó és amikor én ott a politikai nyomás miatt szakmai és
emberi oldalról néha kellemetlenül éreztem magam, elképzelhető, hogy ti is így vagytok,
ugyanakkor azt el kellene mondanom, hogy azért tavaly márciusban Kövér László úgy
nyilatkozott az MTI-nek, hogy azonnali kórházkonszolidációra van szükség 140 milliárd
forint értékben. Ezt valószínűleg nem véletlenül mondta. Ha ő mondta, akkor megemelem a
kalapomat a szakmai tudása előtt, ha a szakértőitek, akkor pedig ezek szerint van egy szakmai
háttér, aki ezt kiszámolta. Nyilvánvalóan egy kicsit túlzónak tűnik.

Ugyanakkor valóban eltelt már egy bizonyos idő, és emlékeztetném
képviselőtársaimat arra a plakátra, hogy mentsük meg az egészségügyet. Most nagyon nagy
helyzet van, vagy most nagyon kellene menteni az egészségügyi dolgozókat ezzel az
előterjesztéssel, és nyilvánvalóan támogatni fogjuk, de nem haladunk. Akkor oda kellett volna
írni apró betűkkel, hogy 2058-ban, mert A) variáció, tudjuk a gazdaság helyzetét és nem
tudunk mit csinálni, B) variáció: eltitkolták előlünk a gazdaság helyzetét, ezért nem tudunk
mit csinálni. De nem volt odaírva! Mi volt? Azonnali radikális adócsökkentés, és így tovább,
egyéb dolgokat bevállaltatok a választási kampányban, most pedig egy jelentős visszakozás
van. Sajnos. Erre ezt mondom.

A végén: az összefogás. Úgy látom, hogy a kormánypárti képviselőtársaim, önök is, ti
is támogatjátok ezt a javaslatot, hogy ez napirendre kerüljön, mert egyrészt ha ebből lesz
valami rövid távon és a vészhelyzetet meg tudjuk oldani, akkor azt mondom, hogy hú, de
örülnék neki. Ha valamilyen oknál fogva ez nem történik meg, akkor is rengeteg probléma
van az országban, és akkor azt mondom, hogy jó, kérem, ennek van oka, tavaly, tavalyelőtt,
azelőtt, stb., tehát itt a parlamentben mindenki lobbizik, az önkormányzati lobbi, az oktatási
lobbi, és így tovább, nekik ez a dolguk. Tehát ha mi most tisztességesen és szakszerűen ezt a
javaslatot bevisszük a parlament elé, a nyilvánosság, a szakmai nyilvánosság elé, a média
nyilvánossága elé, ez a fajta lobbizás lehet, hogy hatékonyabb lesz. Én azt mondom, hogy
támogassuk és azt a fajta mentalitást, ami időnként itt úgy gondolom, hogy mind a két
oldalról pozitívan tükröződik, ha ezt bevisszük a parlament elé, lehet, hogy gyors, rövid távú
eredményt is el tudunk érni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem Gyenes Géza kollégám és
Pősze Lajos képviselő úr indítványát, kollégáim nevében is, hiszen valóban szükség van
mindarra, amiről ma szó esik, szükség van arra, hogy ez egy pillanatra se kerüljön le a
napirendről. Ugyanakkor engedjék meg, amit én nyilván nem szeretek a szakbizottságban
megtenni, de hadd emlékeztessem azért a korábbi kormánypárti képviselőtársamat és
kollégámat, hogy a választási kampányban elhangzottakkal maradéktalanul egyetértünk és
szándékaink valósak voltak. Egy dolgot kevesen ismernek és tudnak, bár többször elmondtuk,
hogy 2010 nyarára derült ki az, hogy megismételte a kormányzat ugyanazt, amit 2006-ban
művelt. Megismételte, azok a különadók, egyebek, amelyeket ki kellett vetni, éppen arról volt
szó, hogy az a hiánycél rég elszállt, amire szükség lett volna ahhoz, hogy amit az előző
kormány vállalt, teljesíteni tudjuk. Ez nyilvánvaló.



- 17 -

A folytatás. Mindannyian, akik orvosként dolgoztunk, kezdtünk, végigmentünk azon
az úton, ahol most a rezidenseink járnak, még a cselédkönyves doktor vagy orvos kifejezés is
arra utal, hogy valóban a rangsornak a legalján vannak azok a doktorok, akik kezdik a
szakmát. Bár ma már a cselédkönyves kifejezést nem használjuk. Mi ugyanúgy
megszenvedtük annak idején, kezdő orvosként a hűbérbirtoknak tekintett osztályokon a
főorvosok uralkodását, akik nem tanítványokat kerestek, hanem csak alattvalókat az ő saját
munkájuk elvégzéséhez és megkönnyítéséhez.

Annyiban változott a helyzet, hogy mi a ’70-es, ’80-as években nem tudtunk hová
menni, néhányunknak útlevele sem volt, ezért tűrtük azt, amit el kellett tűrnünk. Ma a helyzet
egészen más, nyilvánvalóan egy fiatal kolléga, megtapasztalván azt, amit mi is
megtapasztaltunk, elhagyja a szakmát. Tehát azt kell mondanom, hogy nem biztos, hogy
kizárólagosan anyagi motiváció, hanem egyéb olyan, a szakmájukban – és ezt elmondják a
kezdő orvosok – ért olyan gátoltság juttatja őket oda, hogy elmenjenek, ami a szakmai
előmenetelt is fékezi sok esetben, például a sebészeti szakmában kampózni jó a kezdő orvos,
de neki nem kampóz a szakorvos, mert nem ér rá megtanítani őt a szakmára. Ezt ne felejtsük
el! Erről keveset beszélnek a kollégák, mert kiütik őket a nyeregből, és nyilvánvalóan ezeket a
súlyos szavakat egy magyar osztályon dolgozó fiatal kolléga nem meri elmondani.

Ebből az is következik, hogy ha itthon szeretnénk őket tartani, akkor nem csupán akár
Medgyessy Péter által, akár bármely más módon kiszórt alamizsnára van szükség, hanem
valóban át kellene a rendszert gondolni. Ugyanakkor kész tény, hogy leginkább a fiatal, kezdő

orvosok és a szakdolgozók azok, akik rettentő nagy bajban vannak, és tényleg méltatlan
körülmények között dolgoznak, de a lelki hátteret se vegyük el, és azt se vegyük el, hogy
nagyon sokszor negatív hírek tömkelegével a szakmának a presztízse, illetve egyfajta
társadalmi megítélése is súlyosan károsodik, mert volt, van és lesz bizony, hiba, de amikor
csak a hibát hajlandó megírni egy média és a szépet, a jót nem, akkor mindenki, orvosként is
húzhatja a fülét, farkát, hogy mi ilyenek vagyunk. Ez hál’ istennek nem így van, régen is a
doktorok közel 100 százaléka tisztességgel, becsülettel dolgozott, nyilván a hír, a bulvármédia
a 0,1 százalékkal törődik. Jó lenne, ha a szépet és a jót is hallhatnák, láthatnák az emberek,
mert szükség lenne rá.

Tehát a fentiekből az következik, hogy igenis, szükség lenne egy életpályamodellre,
ahol meg vannak szabva a rezidensnek is a jogai. Gondolok arra, hogy milyen műtéteket kell
neki elvégeznie, és igenis, ebben támogatnia kell annak, aki úgy gondolja, hogy ő már
mestere a szakmának és neki tanítványai vannak, nem alattvalói és nem szolgái. Mélységes
hódolatom és tiszteletem a kivételnek, de azt kell mondanom, hogy az elvándorlásban komoly
szerepet játszik a szakmai megbecsülés hiánya, és ez nem pénzkérdés elsősorban.

Ugyanakkor a kérdés felvetése – már az elején említettem – nagyszerű és fontos dolog.
Ugyanakkor felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy Nagy Kálmán professzor úr,
képviselőtársam nyújtott már be egy indítványt a tisztelt Ház elé. Ez már ott van a honlapon,
megtekinthető, amely egy más irányból közelíti meg a kezdő orvosok, a rezidensek
bérrendezésének az elindítását, és amely úgy tűnik, hogy kevésbé látványosan, amolyan
belgyógyászként, belgyógyász szemmel, fejjel, fokozatosan, forradalom nélkül, de lassan
viszi be a rendszerbe a segítséget, de az azonnali segítséget, úgyhogy ez is egy nagyon
nagyszerű ötlet és mindenképpen azt jelzi, hogy a problémáról beszélni és mielőbb cselekedni
kell.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a szabad foglalkozású orvos intézménye is itt van
valahol a lehetőségek között, amely szintén egy komoly önállóságot, függetlenséget jelentene
azoknak az embereknek a számára, akik mire elvégezték az egyetemet, azért egy komoly
egyetem és egy hivatás állapotában vannak, ahol helye lenne valóban az ilyen fokú
megbecsülésnek is, és helye is van a jövőben.
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Én még egyszer köszönöm az előterjesztőknek a javaslatot, és támogatom a
tárgysorozatba-vételt. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután több jelentkezőt nem látok, valóban Heintz
képviselő úrhoz kapcsolódva egy mondatban kapcsolódnék, én is úgy értettem, hogy Nagy
képviselő úr nem ellene, hanem a megoldási javaslatok tekintetében gondolt egyebet. Az
előterjesztői viszontválaszokra Gyenes és Pősze képviselő úrnak adom meg a szót, röviden.

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) válaszai a vitában elhangzottakra

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Nagyon szépen köszönöm a támogató szavakat, és természetesen a fenntartásokat és a
kritikákat is. A konkrét felvetéseken gyorsan végig kell hogy fussunk, hiszen reagálnunk kell.

Nyilvánvalóan itt többen felvetették, Iván professzor úr és Horváth Zsolt képviselő úr
is, hogy jó lenne, ha pontosan tudnánk, ha fel lenne mérve, hogy az egészségügyi
szükségletek kielégítésére valójában legyen megtervezve a humán erőforrás, tehát amit Zsolt
is mondott, humánerőforrás-stratégia.

Ha jól emlékeznek kedves képviselőtársaim, aki ott volt tegnap, pont ezt feszegettem
az interpellációmban, és megkérdeztem az államtitkár úrtól, hogy mondja már meg nekünk,
hogy körülbelül hol van az az orvoslétszám, aki itt marad Magyarországon, amikor
elkezdenek lépéseket tenni. Ugyanis az az érzése az embernek, hogy ha a kormány pontosan
tudná, hogy hány orvossal és egészségügyi dolgozóval akar egy új szerkezetben dolgozni,
akkor gyakorlatilag lehet, hogy azért ilyen nyugodt és azért nem történik semmi, mert azt
mondja, hogy még nyugodtan elmehet a fele, mert a másik feléből mi ezt meg tudjuk csinálni.

Ez félő, hogy nem így van, de nyilván ebből ezt lehet logikusan kikövetkeztetni. Tehát
én egyetértek, igen, pontosan kellene egy olyan egészségpolitika, egy olyan stratégia, amely
az alapelvekre építve, a megfelelő szükségleteket felmérve, kidolgoz egy megoldási
javaslatot, lépcsőt, aminek csak egy része lesz, hogy a feltételek biztosításában milyen
humánerőforrás-stratégiára lenne szüksége a kormányzatnak, illetve az országnak ahhoz, hogy
ezt a problémát meg lehessen oldani.

Tehát itt valójában nyitott kapukat döngettek, én teljes mértékben ezekkel a
kifogásokkal egyetértek. De jelzem Horváth Zsolt képviselő úrnak is, hogy itt egy folyamatról
gondolkodtunk mi is, tehát nem egy darab béremelésről, hanem egy lépcsőzetes folyamatról.
Viszont azért mondanék neki ellent, mert ő azt mondta, hogy először találjuk ki a
humánerőforrás-stratégiát, találjuk ki a szerkezetet, hogy hová akarunk embereket állítani, és
majd csak utána foglalkozzunk vele.

Azt kell mondanom, hogy most olyan a helyzet, hogy az egészségpolitikában a
kormányzat bármilyen szerkezetet kialakíthat, akkor is orvosokkal és egészségügyi
dolgozókkal kell ezt ellátatni. Tehát a bérrendezés első lépcsőjének és a szerkezet
kialakításának nincsen feltétlenül közös halmaza, tehát ez a kettő egymástól függetlenül is
lehet. Tehát mindenképpen el kellene indítani.

Nagy Kálmán képviselőtársam felvetésében természetesen van egy félreértés: dehogy,
én nem bértáblát szeretnék, ez egy átlagolt összeg, aminek a szétosztásában valóban lehet
differenciálni, csak én nem bértábláról beszéltem. Melyik bértáblába? Én azt se mondtam,
hogy a közalkalmazottiba tegyük, hiszen az orvosaink és szakdolgozóink nagy része most már
az Mt. hatálya alatt dolgozik vagy teljesen más jogviszonyban, tehát nincs ennek értelme. Mi
is úgy gondoltuk, hogy ez egy átlagolt pénz. Nyilván valamilyen módon homogén csoportokat
kell képezni. Egyébként államtitkár úr is, amikor az életpályamodell kialakítását elkezdték, és
elkezdték a tárgyalásokat a különböző érdekképviseletekkel, kamarákkal, ő is homogén
csoportokat keresett. Egy kicsit csodálkoztunk rajta, mert az egészségügyi dolgozókat persze,
fel lehet bontani homogén csoportokra, például férfi, nő, ilyen szakorvos, olyan szakorvos,
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ügyel, nem ügyel. Szóval ebben a buliban mindenki részt vesz, mindenki szív, mint a torkos
borz, hogy egy kicsit lazábban fogalmazzak. Én egyetértek azzal, hogy képezzünk homogén
csoportokat, még arra is fel lehet bontani, hogy paraszolvenciás szakmában dolgozik, nem
paraszolvenciás szakmában dolgozik. Tehát biztos, hogy meg kell különböztetni, és hogy
ezen utóbbi példánál maradjak, azt mondhatnám – persze, csúnya dolog feltételezni és nem is
szoktam ilyet tenni -, hogy aki paraszolvenciás szakmában dolgozik és realizálhatja is a
paraszolvenciát, annak ne adjunk, hanem adjunk annak, aki nem ilyen szakmában dolgozik.
De ez egy nagyon sántító példa volt.

Csak azt akartam jelezni, hogy mi sem bértáblában gondolkodunk. Az, hogy Heintz
képviselő úrral egyetértve, legyen-e később egy életpályamodell, amiben egyetértek alelnök
asszonnyal is, természetesen nemcsak a bérkérdéseket kell beletenni, hanem minden más
olyan kérdést, ami a kedves, jó pályára készülő kollégáinknak a közérzetét, szakmai
előmenetelét befolyásolja, és sok minden mást javasolnék.

Nagy Kálmán képviselő úr előterjesztését magam is olvastam, nagyon szellemesnek
találtam, de jelzem ebből a székből, hogy rögtön lesz módosító indítványom, ugyanis én az
adókedvezményeket eléggé el nem ítélhető módon nemcsak a rezidensekre, hanem az összes
egészségügyi dolgozóra kiterjeszteném, azaz ne adózzon az egészségügyi dolgozó, ha már
nem kap fizetést, elnézést. Lehet, hogy viccesnek tűnik, de úgy gondolom, hogy ezen el
kellene gondolkodni, mert úgy látom, hogy fontos része a rezidens a rendszernek, és e nélkül
nincs jövő. De én azért nem mondanám, hogy az egész bérfelzárkóztatást csak a rezidensekkel
kezdjük és ott is fejezzük be.

Felmerült az orvosi hivatás kérdése. Én egyszer itt, egy felszólalásban meg is kaptam
alelnök asszonytól – akkor még nem volt alelnök – a fejemre, hogy miért mondok én ilyet,
hogy az orvosi, egészségügyi munka a rabszolgamunkához kezd hasonlítani, ez egy hivatás.
Nem az a fontos, hogy én orvosként hivatásnak tartsam az orvoslást, hanem a politika tartsa
hivatásnak, és akkor semmi baj nem lesz, legalábbis remélem.

A tartalékoknak milyen forrásoldala legyen. Őszintén szólva, ha komolyan vesszük
államtitkár úrnak azt a kijelentését is, többször kijelentette, és az anyagok is tartalmazták,
hogy az egészségügyben még vannak tartalékok, ezt fel kell szabadítani, lehet, hogy a Széll
Kálmán tervnek az az elképzelése, hogy a gyógyszerkasszából kiveszünk 120 milliárdot, nem
erre gondolt, de ha annak tartanánk, akkor ezt rögtön át lehetne emelni az egészségügybe. Ha
pedig nem annak tartjuk, akkor sajnos, ha kiveszik onnan, ez eléggé kellemetlen lesz megint
az egészségügyre.

Én attól félek, hogy ha erről a 120 milliárdról elfeledkezünk, ami a
gyógyszerkasszából már előre meghatározottan ki lesz emelve, bizonyára megvannak a
háttérszámítások, a hatástanulmányok, minden, ezt nem is feltételezem, hogy nincs meg, ha
kiveszik ezt az összeget és ezt máshová fogják fordítani, akkor kérdés, hogy a tartalékot miből
lehet képezni olyan mértékben, amit valóban bérre lehet fordítani. Félek attól, hogy mivel az
egészségügy működtetése, és mivel itt a bizottságban is sok kórházvezető, igazgató is van,
pontosan tudják, hogy millió más hiány is van, és mindig általában azért, és ezt nem
bántásként mondom, de ez a gyakorlat, a legutolsó a dolgozók úgynevezett bérhelyzetének a
rendezése, vagy a béradósságok megfizetése, mert higgyék el nekem, amikor konszolidációról
beszéltünk, önök elsősorban a beszállítóknak történő tartozásról beszélnek. Holott én
pontosan tudom, hogy orvosok, szakdolgozók felé is vannak tartozások, például azon ügyelő

orvosok és szakdolgozók irányába, akiknél bíróságon bizonyosodik be, hogy kevesebbet
kapnak, mint ami törvényesen megilleti őket. Tehát úgy gondolom, hogy a konszolidációba
bizonyos fajta bérkonszolidáció is beleszámít.

Tehát egyelőre attól félek, hogy ha az úgynevezett tartalékokból oldjuk meg a
béremelést vagy az első lépcsőjét ebből fogjuk tudni megcsinálni, nagyon örülnék, ha akkor a
kormány mondaná meg.
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Kovács képviselő úrnak egyetlenegyet mondanék más megközelítésből, hogy miért
nincs itt a kormány. Bocsánat, én úgy tudom, hogy a parlamentnek van kormánya és nem a
kormánynak parlamentje. Tehát úgy gondolom, hogy én is boldog lennék, ha itt ülne a
kormány, mert akkor talán elmondaná a véleményét. De engem most hidegen hagy, hogy itt
van-e a kormány vagy nem, mert úgy gondolom, hogy a parlament az, ami meghatároz
bizonyos dolgokat, hiszen a határozat is azt célozta, hogy a kormány hajtson végre egy olyan
határozatot, amit persze nem mi, az Egészségügyi bizottság, hanem a parlament hoz.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Pősze képviselő úr, és utána szavazás következik.

Pősze Lajos (független) válaszai a vitában elhangzottakra

PŐSZE LAJOS (független): Csak nagyon röviden. Szeretném megköszönni
mindenkinek azt, hogy fontosnak tartotta ennek a kérdésnek a további megtárgyalását. Hogy a
konkrét megoldás mi legyen, és a közeljövőben vagy egy kicsit eltolva, egy vagy több
lépcsőben, én ezt nem akarom megmondani. Én nem vagyok orvos, én csak egy egyszerű
független képviselő vagyok. Az önök többsége orvos, és önök egy óriási, erős kormánynak a
tagjai, támogatói. Önök meg fogják tudni oldani ezt a kérdést, csak foglalkozni kell vele. Ez
legyen a következő lépés, amin továbbmegyünk. Kezdjünk el ezzel foglalkozni.

Itt elhangzott az is, hogy differenciáltan és milyen struktúrákban kell esetleg
megoldani a kérdést. Ez teljesen így van, nyilvánvaló. Egy dologról ne feledkezzünk meg. Az
orvostársadalom 90 százalékának kialakult egy közös tulajdonsága, attól függetlenül, hogy a
rendszer melyik szintjén és melyik besorolásában van, hogy az egész 90 százaléknak
lesüllyedt a társadalmi átlaghoz képest az életszínvonala, a megbecsülése. Nem fogják
elhinni, de éhezés is van az orvostársadalomban. El kell dönteni reggel, hogy bemehet-e
kocsival Budapesten egy kórházi orvos. Ezen a szinten állunk, még akkor is, ha nem
beszélünk erről minden nap. De ezt önök nagyon jól tudják.

Szeretném elmondani, hogy ebből én például nem kívánok politikai tőkét csinálni,
nem erről van szó, nagyon jól tudjuk, legalábbis higgyük el egymásnak. Kérem,
kapcsolódjanak ezerfajta módosító javaslattal a későbbiekben erre a témára, vigyék tovább az
ügyet, önöknél van a lehetőség, csak történjen valami. Ne kelljen megvárni azt, mint
Csehországban vagy Romániában, hogy ultimátumot adnak a kormánynak, mert akkor a
kormány nehezebb tárgyalási helyzetben van. Ne felejtsük el, hogy ez egy piaci, üzleti kérdés
is, az egész régiót érinti. Megnyílt egy olyan európai piac, ahol olyan pénzekről van szó,
amelyekről mi álmodozni sem merünk itt, Magyarországon. Akkor legalább apró gesztusokat
próbáljunk tenni, mert évek alatt, pillanatokon belül elszippantják innen az orvosokat.
Köszönöm szépen a meghallgatást.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen a széles körű reflexiót mindenki részéről. Minden
résztvevőnek, aki a parlamenti üléseken nem szokott részt venni, szeretném elmondani, hogy
bár egy parlamenti bizottsági ülés egyik napirendjeként, de a plenáris vitával felérő
színvonalon történt ennek a napirendnek a megtárgyalása.

Ezt követően szavazásra tenném fel az első napirendet, amely az egészségügyben
szükséges bérrendezés első bevezetendő lépéséről szóló határozati javaslat H/1939. számon,
új változatban a H/1930. szám helyett. A benyújtók Pősze Lajos és Gyenes Géza képviselő

urak. Aki a tárgysorozatba-vételét támogatja, kérem, ezt kézfelemeléssel erősítse meg!
(Szavazás.) 19 igen. Ki szavazott ellene? (Nincs jelzés.) Ellenszavazat nincs. Tartózkodás?
(Szavazás.) 1 tartózkodás.

Tehát megállapítom, hogy 19 igennel és 1 tartózkodás mellett tárgysorozatba vettük.
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Köszönöm szépen. Kovács képviselő úr ügyrendben.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ügyrendi javaslat. Semmilyen akadálya nincs annak,
elnök úr, hogy a bizottság most az általános vitára való alkalmasságról is döntsön. Ugyanis
az, hogy tárgysorozatba vettük, ez a világon semmit nem jelent. Addig nem kerül a Ház elé a
plenáris ülésre, amíg az általános vitáról nem döntött a bizottság.

Úgy gondolom, hogy itt egy őszinte szándék nyilvánult meg a bizottság részéről, hogy
ezzel foglalkozni akarunk, nemcsak elméleti síkon akarunk a dologról tárgyalni, mert még
egyszer hangsúlyoznám: tárgysorozatba került, de ez nem jelenti azt, hogy a plenáris ülésen
napirendre tűzi a Ház, mindaddig, amíg az általános vitára való alkalmasságról a bizottság,
mint első helyen kijelölt bizottság ne döntött volna.

Tehát kérem, hogy szavazzon most róla a bizottság, hogy általános vitára alkalmasnak
tartjuk a javaslatot.

ELNÖK: Ez egy ügyrendi javaslat volt, a napirendben ez nem szerepelt. Ez ennél egy
kicsit bonyolultabb, ezt Kovács képviselő úr is ugyanúgy tudja. A napirendre-vételről a
bizottságnak külön kell szavaznia.

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról

Úgy gondolom, hogy miután ügyrendi javaslatról van szó, a napirendre-vételről külön
kell szavazni, ezért megkérdezem a bizottságot, hogy a jelenlévők közül ki támogatja azt,
hogy a javaslatot napirendre vegyük. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg!
(Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem.

Köszönöm. Nem vettük napirendre.
Folytatnánk a bizottság munkáját. Mai napirendünk második pontja következik:

beszámoló a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára országjáró
körútjának tapasztalatairól.

Beszámoló a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára
országjáró körútjának tapasztalatairól

Nagy tisztelettel köszöntöm Szócska Miklós államtitkár urat, az egészségügyi tárca
vezetőjét, és megkérem, hogy a második napirendi pont tartalmát ismertesse velünk.

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
ismertetője

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az országjárás egy munkafolyamat része volt. Ha
visszagondolnak a múlt évi munkánkra, ott láthatták, hogy elkezdtük a rendszer
feltérképezését az adósságállomány felmérésével. Tehát korábban volt egy rendkívül laza,
önkéntes lista, 120 intézmény jelentett, nagy intézmények még csak válaszra se méltatták a
felmérést. Mi öt szakmai szervezettel leülve, kidolgoztunk egy módszertant, és azóta az
intézmények 100 százaléka jelent. Tehát van egy adósságfigyelő rendszer, ami jelenleg
működik az országban, tehát próbáljuk a rendszer működőképességének, állapotának a
paramétereit követni, figyelni.

A Semmelweis-tervet vitairatként ismertettük, szándékosan azért, mert az elmúlt
időszakban az országban tilos volt a vita. Általában ilyen erőszakos direktívaként, azt lehet
mondani, hogy kapacitástervezési boszorkánykonyhában, politikai alkuk mentén alakították
az ellátórendszert, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt meg kell haladni azzal, hogy lehessen egy
szakmai vita.
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Tehát az országjárás egyik célja az volt, hogy mivel én nem várom el senkitől, hogy
elolvassa ezt a Semmelweis-tervet, nem várom el, hogy megértse annak minden részletét,
tehát hajlandó vagyok ismertetni, hajlandó vagyok elmagyarázni, hajlandó vagyok megvitatni,
nem kívánom azt, hogy egyetértsen ezzel mindenki. Tehát én készséggel vitatkoztam végig az
országban ezt, ugyanakkor pedig szerettem volna meggyőzni azokat a helyi képviselőket, a
helyi vezetőket, az intézményfenntartó önkormányzatok vezetőit és az intézményvezetőket,
hogy itt az ideje egy céltudatos változtatásnak az egészségügyben.

A tapasztalatok többrétűek, és mivel az országjárás egy munkafolyamat része volt, az
országjárás során be is jelentettük, hogy jön a következő munkafázis. Egy elég részletes
kérdőív mentén felmérjük az egészségügyi rendszer különböző paramétereit. Ennek a
kitöltése most zajlik, vannak olyan nagy intézmények, amelyek a március 16-ai határidőt túl
rövidnek tartották, tehát jelezték, hogy nekik kellene egy hét haladék. De nagyon rövid
határidővel szeretnénk megérteni, hogy milyen állapotok uralkodnak az egészségügyben,
szeretnénk megérteni a különböző intézmények paramétereit, szeretnénk látni, hogy hány
ember hiányzik az intézmények fenntarthatóságához. Tehát a munka folyamatban van.

Beszéljünk először a gazdasági állapotokról. Tehát az látszik, hogy az egészségügyi
ellátórendszer a fenntarthatóság peremén mozog. Nincsen olyan égető állapot, mint mondjuk
a múlt év során, hiszen a konszolidációval enyhültek a tartozások tulajdonképpen, de egy
nagyon nehéz gazdasági helyzet van. De az a feltételezésünk, hogy a rendszer szintjén még
vannak tartalékok. Ez jó közelítéssel beigazolódott.

Volt olyan megyei tárgyalás, ahol az egyik megye járóbeteg-intézményének vezetője
jelezte, hogy ő az elmúlt két év során 50 százalékkal csökkentette az energiaköltségeit.
Ránéztem egy másik intézményvezetőre, hogy és ők hogyan állnak, ő visszanézett a
járóbeteg-intézmény vezetőjére, hogy „hát ezt hogy csináltad?” Azt tudom mondani, hogy ha
még ilyen tartalékok vannak, hogy a jó menedzsment-gyakorlatból még tudnak merítkezni az
intézményvezetők, akkor a nagytérségi együttműködésben ott vannak ezek a tartalékok,
igazolva látjuk ezt a hipotézist az országjárás tapasztalatai alapján, és ösztönözzük arra, én
magam az országos intézeteinket is ösztönzöm arra, és az egyetemeket is ösztönözzük arra,
hogy egy méretgazdaságossági előnyöket kihasználó beszerzési folyamatot vigyenek végig.
Tehát ezt elvárjuk a rendszer szereplőitől. Láttunk tartalékokat, amelyeket vissza kellene
forgatni a bérbe, a munkaerő megtartásába.

A másik az emberierőforrás-krízishelyzet. Tehát egy nagyon mély depresszió jellemzi
az egészségügyben dolgozó kollégákat. Egy nagyon nehéz időszakon vannak túl, ahol a
gazdasági válság társadalmi terhei az egészségügyön csapódtak le. Tehát egy nagyon kemény
és nagyon realisztikus képet láttam. A szakdolgozói utánpótlás már a megyei kórházaknál is
elapadt, holott a megyei kórház az egyik legstabilabb térségi foglalkoztató volt. Tehát itt egy
nagyon komoly krízishelyzetről tudok beszámolni. Az orvosi ügyeletek számában is
megmutatkozik az, hogy hiányzik az a több mint 10 százaléknyi orvos, aki az uniós
csatlakozásunk óta elhagyta az országot.

Tehát ezt meg tudom erősíteni, hogy az emberi erőforrás krízishelyzet az egészségügy
fenntarthatóságának sorsfordító kérdése.

Minden gond ellenére, minden fenntarthatósági és emberierőforrás-krízis, probléma
ellenére ugyanakkor azt látom, hogy egyáltalán az a tény, hogy partnernek tekintettük a
fenntartókat és az intézményvezetőket, ez egy olyan pozitív fogadtatásra talált, hogy nyugodt
szívvel jelenthetem azt, hogy az intézményvezetők és a fenntartók hajlandóak egy ésszerű

elmozdulásra az ellátórendszer megújítása során. Tehát partnerekre találtam az országban,
akik felfogták azt az egészségpolitikai szándékot, hogy itt most nem őket ütve-verve, nagyon
nehéz kérdésekről kell majd döntenünk a felmérések tapasztalata, a rendszer újragondolása
során, de elfogadták azt, hogy a józan ész mentén meg kell tennünk a rendszer kiigazítását.
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Tehát ez volt a legpozitívabb tapasztalata ennek az országjárásnak, hogy változtatásra
kész partnereket találtam az egész országban.

Kihasználtam ezt az alkalmat arra is, hogy a népegészségügyi állapotokról
tájékozódjam. Értelemszerűen elmondták a különböző megyékben, hogy náluk a lakosság
szociális helyzete milyen speciális problémákat rejt magában, vagy náluk a térség demográfiai
összetétele milyen problémákat rejt magában. Vettem két olyan indikátort, és itt, ha már a
héten volt nőnap, a lányokra, asszonyokra koncentráltunk leginkább, és megnéztük minden
megyében az emlőszűrésen való részvételi arányt és a méhnyakszűrésen való részvételi
arányt.

Az emlőszűrésen csak 11 megye volt, amelyik meghaladta az 50 százalékot. Tiszti
főorvos asszonnyal átbeszéltük a szűrési programok helyzetét, többek között az országjárás
tapasztalatai alapján. Húsvét utánra állapodtunk meg abban, hogy egy áttekintést tudunk erről
adni. Azt már most el tudjuk mondani, hogy a jelenlegi emlőszűrési kapacitások nem fedik le
a rizikócsoport méretét. Tehát jelenleg nem rendelkezik az ország olyan kapacitásokkal, hogy
minden lányt, minden asszonyt emlőszűrésre tudjunk utalni az országban.

Hogy lett megtervezve ez a rendszer korábban? – teszem fel ezt a kérdést. Tehát az
országjárás kiprovokálta a szűrőprogramokkal való foglalkozást is.

Nézzük csak meg a méhnyakszűrést. Kilenc megye haladta meg az 5 százalékot, a
többi 5 százalék alatt volt. Egy megye volt, amelyik a 10 százalékot meghaladta. Csoda az,
hogy nálunk több száz lány, asszony hal meg olyan betegségben, amivel egy finn európai
polgártársunk nem is találkozik? Csoda az, hogy ha ilyen állapotokat találunk? Tehát az
országjárásban igazából provokálni akartam a helyi gondolkodást a tekintetben is, hogy mi az
intézményeink, akár a romkórházaink fenntartásának totembűvöletében, politikai kényszer
bűvöletében élünk, és közben pedig kihagyjuk azt a lehetőséget, hogy egy gondoskodó helyi
vezetés legyen, aki odafigyel a lányaira, asszonyaira, aztán a férfiak prosztatájáról,
vastagbeléről, mint legkomolyabb kockázati tényező nem is beszélek. Tehát az az igazság,
hogy ki akartuk használni az országjárást arra is, hogy a helyi vezetők, a helyi
intézményvezetők gondolkodását is csiszoljuk, hogy a népegészségügyi gondoskodásban
nagyon komoly egészségügyi tartalékok rejlenek.

Tehát végül, de nem utolsósorban nekem a törésvonalakat is látnom kellett. A rendszer
átszervezésén gondolkodunk. Néztük a természetes betegutakat. Látjuk, hogy egy megyéből
melyik másik megyei központ felé mennek, a nagytérségben milyen természetes
betegáramlások vannak, amit nagyon sokszor a finanszírozási rendszer korlátai megtagadnak.
Látjuk azt, hogy hol vannak a töréspontok, hol vitatkozik egymással nagy kórház, kis kórház,
hol vetélkedik egy régión vagy egy megyén belül két kórház egymással. Őszintén beszéltünk
ezekről a törésvonalakról, és jeleztük, hogy most ezeknek a problémáknak a megválaszolása
elől már nem lehet elfutni.

Én magam is tanultam a rendszert, és én magam is meg szerettem volna merítkezni a
hétköznapi tapasztalatokban, hogy a rendszerátalakító munka megfelelő irányba menjen
tovább. Tehát számomra is egy komoly tanulási élmény volt, és be kell vallanom, hogy a
budapesti és a központi régióban ez az 1,6 százalékos méhnyakszűrési részvétel az az igazság,
hogy egy nagyon komoly stimuláció arra, hogy ez megváltozzon, még akkor is, ha tudom,
hogy nagy valószínűséggel itt Budapesten a magánellátásban ennél jóval többen igénybe
vették. De az, hogy ne tudjuk követni, hogy egy szűrési eseménynek a következtében mi
történik, ez egy nagyon komoly népegészségügyi korlát. Tehát egy nagyon komoly stimulust
kaptam arra, hogy nincs más hátra, mint előre. Köszönöm szépen, én összefoglalóként ennyit
szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Páva Hanna helyettes államtitkár
asszonyt, államtitkár úr kíséretében.
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A képviselői kérdések feltételére kerül sor. Iván professzor úr!

Kérdések, észrevételek

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Rendkívül fontosnak érzem a mai,
eddigi beszélgetéseket, illetve ismertetéseket, és külön köszönet Szócska Miklós úrnak. Meg
kell mondanom, hogy rengeteg problémát vet fel az országjárásból leszűrt tapasztalat is, és
annak külön örülök, hogy részesedett a mindennapi élet gyakorlati dolgaiból is.

A következő gondolataim, illetve kérdéseim lennének, nagyon röviden mondom, nem
húzom az időt. Tisztázzuk, és tudom, hogy megvannak ezeknek a fogalmaknak a klasszikus
leírásai, elfogadottsága, de mit értünk most az egészségügy alatt? Tehát ebbe mi minden
tartozik bele? Egy pár dologról hallottam, hallottunk, mit értünk egészségügy alatt, mert ez
egy nagy fogalom.

A másik, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve mennyire tartjuk ezt
elfogadhatónak, hogy a különböző, az elmúlt időkben rendkívül sokféle módon torzított,
alakított, preferált, támogatott intézményeink összehasonlíthatósága jelenleg hogy áll? Van-e
erre valamiféle elfogadott módszerünk az összehasonlítási szempontokon túl?

A harmadik kérdésem, hogy volt-e hatékonyságelemzés ezen az úton? Tehát ilyen
nagyon egyszerű, primitív dologra gondolok, hogy azért abban a rendszerben a népességen
belüli átlagokhoz viszonyítottan milyen a halálozás, milyen a kimenet, tehát a kielégítő
gyógyulás, a visszaesés? Ezek elkerülhetetlenek ahhoz, hogy valamiféle minősítő, ha globális
keretet is, de tudjunk arra az intézményre, vagy a körzetére vagy a területére vonatkozóan
felállítani.

A következő kérdésem – most már nagyon rövid leszek –: a szűrések eredményeinek
értékelése a következő lépésekhez vezet, mert azt mindannyian tudjuk, hogy szűrésekre
szükség van, mindenütt lényegesen jobb feltételek között, nagyon komolyan szervezett
szűrési lehetőségek vannak. Örökké visszatérő kérdés, legalábbis eddigi életünkben, hogy
szűrjünk, és akkor mi lesz a szűrésből kiesettekkel, illetve akik nem mentek el, illetve akik
bent vannak és találtunk valamit. Annak idején mindig a kapacitás kérdése volt, hogy
kiszűrjük a lipid anyagcsere-zavart, kiszűrjük a hypertóniát, kiszűrjük a cukorbetegséget, stb.,
aztán mi lesz utána? Tehát van-e kapacitásunk ahhoz, hogy a betegutakon túl, a betegutakon
felül vagy azzal együtt meg tudjuk-e teremteni, megvannak-e azok a lehetőségek, hogy akkor
a szűrés egy nagyon fontos dolog, de akik aztán megjelennek, azokkal a kiszűrtekkel mi
történik? Ezeket felszólítjuk, biztosítjuk a háziorvosokkal, a szakorvosokkal, a kórházakkal, a
klinikákkal?

És egy utolsó kérdésem, hogy mentálhigiénés szűrésre gondoltak-e? Látja az ember
nap mint nap, én már sok évtizede látom, hogy vannak becslések, vannak ilyen kisebb területi
vizsgálataink, sőt országosan extrapoláris megállapítások, hogy a magyar népesség
depressziós, hogy ilyen meg olyan. Én ezeket nem tudom elfogadni, mert ezek extrapolációk,
hanem ezekben a szűrési programokban vagy ehhez hasonlóan a mentálhigiénés szűrés is
fontos, hogy kijelenthetjük azt, hogy az első helyen szerepel a depresszió a következő

időszakban, és azt is megállapítjuk, hogy Magyarország mentálhigiénéje rendkívül súlyos.
Volt-e erre egy kitekintési lehetőség, ha nem, akkor terveztek-e egy ilyen módszert vagy ilyen
további lépést? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én a
magam részéről rendkívül sajnálom, hogy az előző napirendi pont tárgyalásánál nem volt itt a
kormány képviseletében senki. ha ön esetleg halaszthatatlan közfeladat miatt nem tudott itt
lenni, esetleg szerencsés lett volna. Hiszen ön is azt említette, hogy a humánerőforrás-
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probléma az egyik legnagyobb problémája már az egészségügynek, és az előző napirendben
egy képviselői önálló indítványt tárgyalt a bizottság, ami éppen a bérrendezéssel volt
kapcsolatos, és szerencsés lett volna, ha megismerjük a kormány álláspontját, hogy mit
kívánnak tenni ennek a problémának az orvoslására az elkövetkező rövid időben.
Nyilvánvalóan az országjárás tapasztalatai e tekintetben valamiféle ötletet is adtak esetleg a
kormánynak, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a problémát.

Bár itt megkérdezném, félig-meddig ilyen outsiderként, bár képviselőként, de nem
egészségügyi dolgozóként, hogy ha most mérik fel az intézmények állapotát, és egyáltalán a
helyzetét, akkor, ha egy külsős megkérdezi, mi alapján finanszírozzák az egész
intézményrendszert, ha ennek az állapota nem ismert, a tartalma nem ismert?

Gondolom, hogy nem most kezdődik a történet, tehát nem most indul el az egész
egészségügy rendszere, de ha most kell felmérni ezt a helyzetet, akkor eddig mi alapján
működött a finanszírozás? Erre tényleg kíváncsi lennék outsiderként.

Aztán nyilvánvalóan emlékeztetném államtitkár urat, és inkább óvatosságra inteném a
tekintetben, hogy az előző kormánynak is voltak kezdeményezései, amiben az egész
ellátórendszer átalakítására és korszerűsítésére kívánt lépéseket tenni, és amikor elindult a
folyamat, akkor minden esetben elméleti síkon természetesen mindenki rettenetesen
támogatta ezt, ugyanúgy, ahogy ön is említette, hogy az intézményvezetők partnerek.
Kezdetben. Amikor aztán a konkrét lépésekre kerül a sor és esetleg az a lépés érinti a saját
intézményét, akkor majd szembetalálkoznak azzal a problémával, ami egyrészt a szakmai
ellenállás, másrészt a politikai ellenállás. Nem csak az ellenzék oldaláról, a saját képviselőik
oldaláról is majd fognak találkozni vele, mint ahogy az előző ciklusban ez számtalan
alkalommal bekövetkezett. Tehát ez egy elég érdekes problémakör. Kezdetben mindig így
indul, hogy mindenki nagyon egyetért, és mindenki nagyon támogatja a dolgot.

A szűrőprogramokkal kapcsolatban tényeket állapított meg államtitkár úr, és
szeretném, ha beszélne néhány gondolat erejéig az okokról, hogy ezek miért történtek így,
vagy mit tártak fel, hogy ezek a szűrőprogramok miért nem működtek, mi volt az alapvető ok,
és mit lehet, kellene változtatni rajta, hogy ez hatékonyabb és jobb legyen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bábiné képviselő asszony!

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Államtitkár úrnak
pedig köszönöm ezt a kimerítő beszámolót és a több évtizedes szakmai múltam és
tapasztalatom mondatja azt velem, hogy a prevenció elsődlegességét nem kell különösebben
hangsúlyozni, hiszen ezzel kapcsolatban teljesen közös nevezőn vagyunk. Viszont én is
nagyon megdöbbentem a különböző szűrővizsgálatok igénybevételén. Itt engedje meg,
államtitkár úr, hogy a figyelmébe ajánljam a védőnői szolgálatot, ami tudjuk jól, hogy
gyakorlatilag a világon egyedülálló magyar különlegesség, és egy nagyon jól működő
rendszer. Ezt érdemes továbbgondolni.

Kovács képviselő úr legutolsó szavaira visszagondolva, hogy miért vesznek részt ilyen
kevesen a szűrőprogramokban, a szűrővizsgálatokban, azt hiszem, hogy itt egy átfogó
szemléletváltásra van szükség úgy az egészségügy, mint a társadalom tekintetében.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Államtitkár úr, én is
mindenhol ezt a mély depressziót tapasztalom, ahová eljutok a magam szerény eszközeivel, és
engedje meg, hogy egy rövid idézetet hadd mondjak, egy pályakezdő orvos írta nekem, hogy
egy fiatal orvost három dolog motivál a munkájában. Egy: az anyagiak, kettő: a szakmai



- 26 -

motiváció, az önállóan elvégzett kreatív és gyógyító munka öröme, három: az emberi oldal, a
kollegalitás, a társaság, a hangulat, stb., és hozzáteszi, hogy jelen pillanatban egyik sincs meg.
Nyilván a harmadikon kormányzati eszközökkel nem sokat lehet segíteni, ez nem is az önök
dolga, az első kettőn nyilván nagyon sokat lehetne segíteni. És ahogy itt sorsfordító kérdésnek
aposztrofálja az anyagiakat úgymond, most már tényleg az a nagy kérdés, hogy hogyan lesz
ez a sors megfordítva, tehát most már ideje lenne mondani valamit, hiszen akár a
Semmelweis-terv, akár más dokumentum mindenképpen azt leszögezi, hogy itt egy óriási
problémáról van szó, de megoldási javaslatot egyik sem mond.

A múlt héten vagy talán előtte elmentem egy szakmai konferenciára, a nagytérségi
ellátórendszerekről volt szó, és a szakmai előadások után gyakorlatilag egy ilyen nyílt színi
veszekedés alakult ki különböző ellátók, megyei és térségi kórházak képviselői között,
nyilván arról, hogy ki lesz az erősebb kutya.

Az a nagy kérdés, hogy hogyan fog ebben az állam rendet csinálni, és milyen módon
fogja meghozni a döntést és mikor, hogy ezek a nagytérségi ellátó kapacitások hogyan
lesznek leosztva. Nem tudom, hogy ez a strukturális reform pontosan micsoda, ami készül, de
nyilván ez az egyik eleme neki, és az egyik megkerülhetetlen sarokpontja.

Még egy megjegyzés, ami talán ellenzéki képviselőként furcsán hangzik a számból, de
számomra ez a nemzeti együttműködés rendszere mindig is egy politikai lózung volt, de
mintha ön lenne a kormány egyetlen tagja, aki valóban egyeztet az ágazati szereplőkkel, és ezt
mindenképpen szeretném elismerni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Önnek volt egy országjárása, és erről az országjárásról Mátyás király jutott az
eszembe, aki szintén járta, csak álruhában az országot. Önön nem volt álruha, ez kétségtelen,
pedig ha lett volna, akkor el tudott volna vegyülni a nép közé, és egy kicsit szélesebb körben
tudta volna az információkat összeszedni, mert jelezte, hogy a partnerek, akikkel sikerült
tárgyalni, általában azok a megyékben az intézmények vezetői; hogy szakmai értelemben
vagy politikai értelemben, ez sem egészen világos, de világos.

Örülök, hogy ezeket a vezetőket már partnernek megnyerte, most már csak két
apróságot kell partnerként megnyerni és akkor teljesen jó lesz: egyrészt az egészségügyben
dolgozókat, másrészt a betegeket. Ha ezt megnyeri, akkor tényleg volt értelme.

Azt hiszem, hogy azért némi kis kritikát is gyakoroljak, úgy látom, hogy egy kis
fáziseltolódásról van szó, mert ha jelen pillanatban tényleg még csak ott tartunk, hogy
szeretnénk a problémákat feltárni egy ilyen látogatás kapcsán, és a látogatás nagyszerű

eredménye volt, hogy ki lehetett mutatni, hogy krízis van a humánerő-kérdésben, ezt az
információt nyilván mindenhol lehetett hallani, a csapból is ez folyik. Ezt azért meg lehetett
volna állapítani természetesen, jobban örültem volna, ha ebben a fázisban, a kormányzás eme
időszakában, mivel közeledünk az egy évhez, már ennek a megoldásával kapcsolatos dolgok
merültek volna fel, és nemcsak annyira, hogy megállapítsuk, hogy van probléma. Kétségtelen,
hogy vannak még problémák, mint ahogy ez volt az egész út tapasztalata minden területen,
hogy most a szűrés területén, a humánerő-kérdés területén vagy minden másban, amit
egészségügynek hívunk, egy kicsit bajnak tartom, hogy a felmérések már nem korábban
történtek meg.

Vannak olyan témák, amit ön felmért most az országjárás kapcsán, aminél egyszerűbb
lett volna mondjuk az illetékes hatóságoktól megkérni az adatokat, mert az, hogy hogyan
állunk szűréssel, ezzel, azzal, ezt be lehet kérni vagy meg lehet nézni azokat a statisztikákat,
hiszen az előző átkos nyolc évben is, ott is működött kórház, akkor is voltak statisztikák,
egészségügyi statisztikák. Tehát ezeknek a statisztikáknak a feldolgozását – természetesen
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hogy jövök én ahhoz, önök kormányoznak – én másképp tettem volna, én úgy készültem
volna a kormányzásra, hogy ezeket már feldolgozom, és a kormányzás elején már sokkal több
gyakorlati megoldást tudtam volna javasolni. Persze, a jó munkához idő kell, ezt nagyon jól
tudjuk.

Tényleg annak is örülök, hogy a partnerek gondolkodását lehetett csiszolni. Megint a
magam példáját mondom, ha én lettem volna az ön helyében, én nem csiszolgatnám a
partnerek gondolkodását, hanem rendeletileg irányítanám őket, méghozzá nagyon
„kegyetlenül” és nagyon célratörően. Tehát egy picit úgy érzem, hogy ez az országjáró körút
nyilván az ön lelkének is kellett, mert végül is reakciókat akart látni, de egy picit óvatos volt,
olyan körökből válogatta össze a közönséget, amibe bizonyos szakmai szervezetek azért
mégse fértek bele. Itt azért a kamarát ki kell ebből emelnem, ami a meghívottak listáján nem
nagyon szerepelt, kifejezetten az Orvosi Kamara, de más szakmai kamarák sem dicsekedtek
azzal, hogy ezeken a rendezvényeken részt tudtak venni, hacsak nem valamilyen módon
egyszerű hallgatóként tudták magukat becsempészni ezekre a szeánszokra.

Szóval úgy látom, hogy ez mindenképpen egy fontos lépés volt, csak mondom: fel
lehetett volna ezt a dolgot gyorsítani, egy csomó olyan tényről más módon, gyorsabban,
hatékonyabban és pontos adatokkal lehetett volna tudomást szerezni, amihez végtére is nem
lett volna szükséges egy ilyen országjárás. Azt mondta, hogy az országjárásnak a
Semmelweis-terv megvitatása is a célja volt. A résztvevők, akik részt vettek ezen, ők inkább
azt jelezték vissza, hogy az államtitkár úr inkább azután érdeklődött, hogy ők milyen
kérdéseket látnak, milyen problémákat látnak, és ők milyen megoldási javaslatokkal élnének.
Én úgy gondolom, hogy ez is egy fáziselkésést jelent, mert itt már inkább azt kellett volna
elmondani véleményem szerint – persze, kérdés, hogy hol tart a munka, amihez mint
mondtam, jó munkához idő kell -, hogy hogyan csináljuk és hogyan tájékoztatom az
embereket, a lakosságot, a szakmát.

Mivel jeleztem, hogy én értettem, hogy itt már csak azt a két réteget kellene
támogatni, nagyon remélem, hogy amikor a Semmelweis-tervről bármilyen néven
kormányrendelet szintű jogszabály lesz, akkor már sokkal konkrétabb dolgokról lehet végül is
már tájékoztatni az embereket. Nemcsak azért, hogy tájékoztassuk őket, megnyerjük őket,
hanem ahogy ön mondta, most már nemcsak csiszolni kell az elméjüket és a
gondolkodásukat, hanem egyszerűen egy jól átgondolt, jó konstrukció, jó koncepció mentén
most már végrehajtani, mert az egészségügy megmentése, mint nagyon szép cél, csak ilyen
konkrét dolgoktól, lépésektől várható. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kupper képviselő úr!

DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Remélem, majd egy sor kérdésemre a másoknak adott válaszából én is megkapom a
válaszomat. Én egyetlenegy kérdéssel terhelném a bizottságot és államtitkár urat, hogy
örülünk annak, hogy felállt egy ilyen adósságfigyelő rendszer. A kérdés az, hogy van-e
sorbanállás-figyelő rendszer? Sok esetben úgy tűnik, hogy azok a kórházak, amelyek egy
kicsit jobban gazdálkodnak a forrásaikkal, a pénzügyi adósságot szolgáltatásbeli, ellátásbeli
adóssággá konvertálják. Tehát van-e összefüggés az adósság és a sorban állás között, és ezt is
figyelik-e egyúttal? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdést nem látok. Államtitkár úr válaszadása
következik.
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Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai az
elhangzottakra

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy lehetőségük
van az egészségügyért felelős államtitkárt kérdezni arról, hogy mik az Országgyűlés
tapasztalatai. Tehát a kritikus véleményeknek annyit szeretnék mondani, hogy én még ezzel is
ideállok önök elé, nem pedig egy rejtett szeánszon hozzuk a döntéseket.

Tehát ennek az országjárásnak az is célja volt, hogy a változtatásban érintettekkel
közösen próbáljuk meg formálni ezeket az elképzeléseket. Tehát itt egy más hozzáállást
láthatnak, úgyhogy ezt szeretném kiemelni.

Hadd kezdjem egy kicsit hátulról. Gyenes alelnök úr kérte, hogy a konkrétumokról is
szó legyen. Az a szerencse, hogy én úgy élem az életemet, hogy megnyitom akár a sajtónak is
a vezetői konzultációkat, de egyébként a teljes egészségügyi szakmai közvélemény előtt a
győri színházteremben folytatott fórum látogatását is megnyitom. Tehát bárki eljöhetett
ezekre, és a sajtó még a vezetőkkel folytatott konzultációkra is bejöhetett. Igaz, hogy
körülbelül három esetben történt ilyen, de ott én ismertettem többek között a progresszív
ellátórendszerrel kapcsolatos elképzeléseket. Tehát konkrétumok is elhangzottak.

Az, hogy nyitott vagyok a javaslatokra vagy mondjuk egy fórum keretében, ami azért
fizikailag is egy eléggé igénybevevő dolog három megyét meglátogatni és utána még egy
fórumot megtartani, akkor a negyedik alkalommal úgy indítottam, hogy szabadon
kérdezhetett bárki a fórumon még a bérekről is, és jelezni akartam, hogy nem futok el ezek
elől a nehéz kérdések elől sem.

Tehát a fórumon az volt a módszertan, hogy a feltett kérdések mentén ismertettem
mondjuk az alapellátással vagy a progresszív ellátórendszerrel kapcsolatos elképzeléseket.
Tehát itt nagyon konkrét dolgok is elhangzottak ezeken a beszélgetéseken is.

Általánosságban hadd mondjam, hogy a szűrőprogramokra visszatérünk, és a bizottság
ügyrendjében szerintem vagy ott van, vagy ha még nincs ott, akkor javasoljuk majd elnök
úrnak, hogy amikor elkészülünk az áttekintéssel, akkor visszahozzuk a szűrőprogramok
kérdését, tehát a részletekbe hadd ne menjek bele, ezeket jelezni akartam, hogy egy ilyen
népegészségügyi jellegű kérdés volt. Szeretném jelezni, hogy bár ismertük ezeket az adatokat
korábban is, most aktuálisan az illetékes hatóságoktól bekérve, a felkészülési anyagomban
voltak benne a teljesítményadatok, a népegészségügyi adatok. Tehát ez nem úgy ment, hogy
én megkérdeztem, hogy nálatok hányan mennek el, nálatok vannak-e állatok, tehát nem egy
ilyen gyermekdal módján indítottam én ezt a beszélgetést, hanem nagyon részletes
egészségügyi, gazdasági, teljesítmény- és népegészségügyi felkészítő anyag tapasztalatairól
volt szó, de ezt egyből összekötöttem a helyiekkel.

A hatékonyságelemzések. Magyarország rendkívül gazdag az egészségügyi adatokból.
Az egyik feladata volt az országjárásnak, hogy megismertessem a helyi intézményvezetőkkel
a Katéter-Mónika rendszert, erről azt hiszem, itt már beszéltem, a kapacitás, térkép, tervezés,
monitoring, kutató alkalmazás, ahol azt próbáljuk meg elérni, hogy ne csak több napos vagy
több hetes adatgyűjtéssel, adatelemzéssel álljanak rendelkezésünkre teljesítmény- vagy
betegmigrációs adatok, hanem ezek online módon lekérdezhetőek legyenek.

Ezzel együtt, az országjáró munkával együtt a Tisztifőorvosi Hivatalban elektronikus
térképen történő lekérdezésre alkalmassá tettük a fekvőbeteg területi ellátási kötelezettség
térképét. Tehát itt zajlik egy olyan munka, hogy egy intelligens döntéstámogató rendszer
álljon a rendelkezésünkre. Tehát bizonyítékok alapján tudjunk vitatkozni olyan kérdésekről,
hogy Balaton-tengely vagy Balaton-tengely, a Balaton összeköti Somogy és Veszprém
ellátását vagy elválasztja Somogy és Veszprém ellátását. Tehát látnunk kell a dunántúli
régiónak a természetes betegmozgási adatait, látnunk kell a történelmileg kialakult
betegutakat, látnunk kell ezen belül a finanszírozási rendszer torzító hatását ezekre a
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betegutakra, amely az utóbbi néhány évben volt jellemző. Tehát igen, így van, evidenciákra
próbáljuk építeni a döntéshozatalt. Gigászi munka.

Kovács képviselő úrnak mondanám, hogy mi alapján tervezzük. Az alapján, amit
nekünk önök itt hagytak. Tehát mi alapján kötöttek le 280 milliárdot a 400 milliárdos uniós
fejlesztési forrásokból? Mi alapján döntöttek, hogy ide vagy odapottyantunk a térképen egy
póluskórházat? Mi alapján határozták meg egy póluskórház feladatait?

Jelzem, hogy a progresszív ellátórendszer definícióján dolgozunk, az országjáráson ez
volt az egyik dolog, ami ismertetésre került, hogy hány szintű intézményrendszerben
gondolkodunk. Tehát most hosszú idő óta először, és ez volt az, amit a legpozitívabban
fogadtak az intézményvezetők, hogy végre definiáljuk azt, hogy egy nagytérségi
ellátóhelynek mi a feladata, egy megyeinek mi a feladata, igen, ezt a munkát most kell
beletennünk a szakmával közösen a rendszerbe.

Tehát hogy mi alapján finanszírozunk? Egy olyan gazdasági helyzet, hadigazdálkodási
finanszírozási módszertan alapján, amit megörököltünk. Iszonyatosan nehéz gazdasági
helyzetben, úgy, hogy az egészségügyi közkiadásokat 5,5 százalékról 4,3 százalékra vitték le,
konvergencia alapon. És mi milyen béreket fizetünk? Olyan béreket, amelyeket az elmúlt
években beállítottak, és azokból a forrásokból, amelyet az ország lerobbantott gazdasági
helyzete lehetővé tesz. Egyébként pedig az ezzel kapcsolatos véleményükről tárgysorozatba
kerül a Semmelweis-terv, benne van a közigazgatási csatornában, és ennek kapcsán az
életpályáról is beszélünk.

Tehát nekem nem rossz a memóriám. 2003-ban én kezdtem el a rezidensek
migrációjával kapcsolatos kutatásokat, már akkor azzal a szándékkal, hogy az uniós
csatlakozás milyen hatással lesz az akkor már alakuló emberierőforrás-krízishelyzetre. Tehát
én azt 2003 óta követtem, egyfelől azt, hogy mi az a motivációs erőtér, amiben kivándorolnak
az orvosaink, ez a személyes beszámoló teljesen megegyezik a kutatások tapasztalataival, az
anyagiak, a szakmai lehetőségek, a megbecsülés, közösség, csapatmunka. Tehát ezek azok a
tételek.

Ha most megnézzük azt az oldalát, hogy megbecsülés, szakmai lehetőségek, tehát
igazából az országjárás alatt elmondtuk azt is, hogy az osztályvezetőnek felelőssége van
abban, hogy milyen motiváló környezetet teremt abban, hogy itt maradjanak, és a helyi
vezetőnek pedig, aki lakással tudja támogatni az egészségügyi dolgozók letelepedését,
megvannak a helyi eszközei ahhoz – és nagyon sok helyen ezt gyakorolják is -, hogy
eljuttassa egy olyan kritikus, mondjuk így, gazdasági szempontból egy fedezeti pontig
eljuttassa azt, aki dönt arról, hogy marad vagy megy. Az a baj, hogy a gazdasági helyzet miatt
ez egy iszonyatos erőfeszítést kíván meg.

Tehát én itt látom a krízis nagyságát, de a helyi vezetés, a szakmai vezetők, a szakmai
kultúra alakítása nagyban befolyásolja a rendszerben dolgozók döntését. Tehát voltunk olyan
kórházban, amelyik az év kórháza volt, nagyon motivált, jó csapat dolgozik ott, és azt lehet
mondani, hogy látok intézmény és intézmény között különbséget, ahol jó közösség, jó
szakmai vezetők dolgoznak, és látok válságkórházakat is, ahol valamilyen módon, pont egy
ellentétes folyamat, egy önrontó kör indult be.

A szűrőprogramokra visszatérünk, a mentálhigiénére, vissza fogunk térni ezekre a
kérdésekre. Kovács képviselő úr jelzését, hogy igen, eleinte mindenki együttműködő, igen,
ennek van egy nagyon kemény módszertani folyamata, és egy nagyon kockázatos folyamat az
egészségügyi reformokat, az egészségügyi rendszer átalakítását menedzselni. Ezzel én
tökéletesen tisztában vagyok. Azzal is tisztában vagyok, hogy az útnak az elején járunk, és
azzal is tisztában vagyok, hogy egy ilyen nehéz helyzetben könnyű politikai kommunikációs
előnyöket teremteni ebből a beavatkozásból. Erre egy tökéletes esettanulmány volt az elmúlt
négy év. Pontosan tisztában vagyok ezzel a helyzettel. Tehát a nehéz helyzet és a reform
menedzsmentjének kockázatai ismeretében tiszta tudattal vállalkoztam erre a feladatra,
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ugyanakkor szeretném jelezni, hogy olyan helyzetet örököltünk meg, és az ország olyan
helyzetben van, hogy a nehéz válaszok elől elfutni nem lehet, se Budapesten, se sehol.

A védőnői szolgálat. Igen, az alapellátás szereplőire komoly feladatok várnak a
következő időszakban.

A nagytérségi veszekedés. A rendszer, amiben gondolkodunk, ez egy progresszív,
degresszív rendszer. Tehát az ellátórendszerben lesz egy erőforrás-koncentráció, a kevés
esetszámmal, a magas szintű ellátást igénylő betegségek vagy ellátási formák esetében egy
erőforrás-koncentráció, de a helyi szükségletekre épül a tervezés. Tehát ez egy ilyen kettős
szemlélet.

Ki lesz az erősebb kutya? Úgy gondoljuk, hogy Lovasberényt korrigálni nem lehet.
Tehát a mi gondolkodásunk egy új rendszer felállításában van, arra koncentrál, hogy hogyan
lehet egy fenntartható rendszert összetenni.

Alapvető filozófiai gyógyhely nem szűnik meg, de funkciót válthat, ezt mindenütt
elmondtuk, és voltak olyan kvázi önkéntes jelentkezők, akik keresik a kitörés lehetőségét, és
elmondják, hogy ők korábban is így gondolták, és most ez alapján is, amit végigbeszéltünk,
úgy gondolják, hogy elképzelhető, hogy az ő kistérségüknek inkább egy jól működő
rendelőre, szűrőközpontra, összevont alapellátási központra volna szüksége, mint egy
romkórházra. Tehát vannak ilyenek, akik az országjárás során megkerestek minket, és
hajlandóak lennének funkciót váltani.

Volt olyan megye, ahol hallottuk, hogy a nagy egészséggyár mellett néhány
kilométerre négysávos úton, 6 percnyi járásra ott van egy másik kórház. Felteszi az ember a
kérdést, hogy vajon, pontosan annak az ellátási formának kell-e ott lennie, és az az igazság,
hogy most a változtatásban érintett fenntartókkal, a szakmával közösen meg kell határoznunk,
hogy hol, milyen ellátás lesz.

Kovács képviselő úr, azt tudom mondani, hogy porozhatja a stukkert, fényesítheti,
ezek… (Kovács Tibor: Mást se csináltak, a másik oldal, most isszák meg a levét!) Hogy most
én minek iszom meg a levét, arról inkább ne beszéljünk ezen a szép napon. (Dr. Heintz
Tamás: Savanyú a szőlő!)

Egyébként a figyelmébe ajánlom azt, hogy én miket publikáltam és miket mondtam,
tehát nem véletlenül esett a választás arra, aki ilyeneket gondolt és mondott. Tehát a
figyelmébe ajánlom az internetet. Tehát én sosem mondtam mást. „Format C” annak az
előadásnak a címe, ha rákeres az én nevemmel, akkor ott látja, hogy én mit mondtam
korábban.

Elhangzott egy szó, a kegyetlenség. Ezek nem egyszerű dolgok. Úgy indítottam én ezt
az államtitkárságot, hogy egy politraumatizált beteg fekszik előttünk. Most felnyitottuk a
helyreállító műtétre, és azt látjuk, hogy áttétes daganata is van. Tehát azért én arra nem
számítottam, tehát bizonyos csontvázakra az ember nem számított. Tehát menet közben kell
nekünk újraéleszteni ezt a futás közben megdöglött lovat, tehát az, hogy milyen állapotokat
örököltünk meg, ahhoz azért egy mélyreható megismerés is kellett. A kegyetlenséget és a
rendeleti szabályozást: bízom benne, hogy azért a kilenc hónap alatt, amit én itt eltöltöttem
ebben a hivatalban, egy szót azért hozzá lehet tenni: következetesség. Tehát mi megyünk
következetesen, módszeresen végig egy úton. Nehéz kérdésekre nem fogok tudni válaszolni,
mert ez az ország gazdasági teljesítő képességének is a függvénye, és azt nem titkolom, hogy
van, amire még nem tudok válaszolni, de dolgozom rajta, az alternatív forrásteremtésen, a
tartalékok visszaforgatásán, ezen intenzíven dolgozom.

Tehát egy következetességre számíthatnak a jogalkotásnál, ami nem fog nélkülözni
kemény válaszokat. De én a kegyetlenséget és a rendeleti szabályozást a természetemnél és a
jelenlegi állapotoktól idegennek tartom, tehát ilyenre nem lehet a továbbiakban tőlünk
számítani, ezt nem lehet rajtam számon kérni, de a kemény válaszokat meg fogjuk adni.
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Nagyon kemény helyzet van, és a kemény igazságokat ki kell mondani. Úgyhogy ezektől nem
fogok elfutni.

Nem idegen tőlünk a kockázatvállalás, mint például amikor a népegészségügyi
katasztrófa megállításában akár egy könnyen támadható vagy vitatható nemdohányzók
védelméről szóló törvénytervezet támogatóivá is szegődünk. Tehát nincs tőlünk távol a
kockázatvállalás. Tehát ne aggódjon, képviselő úr, lesz támadási felület a jövőben.

A sorbanállás-figyelő rendszer. Igen, van, tehát az adóssággal kapcsolatos
összegyűjtött adatok különböző rétegben figyelik az adatokat. Tehát nézzük azt, hogy milyen
irányban vannak fizetési kötelezettségei az intézményeknek az önkormányzatok felé. Nagyon
érdekes tapasztalat, most nézzük, a negyedik negyedév beérkező adatait pontosítjuk, tehát
látjuk azt, hogy első körben az önkormányzatok felé fennálló kötelezettségek csökkentek
nagymértékben. Tehát a kamarának jelzem, mindig számon kérik rajtam, hogy miért nem
pántlikázott a konszolidáció, hogy a bérekbe menjen, mert a beszállítókat fizeti ki a
menedzsment. Szeretném jelezni, úgy tűnik, hogy a menedzsment az önkormányzatokat
fizette ki első körben, tehát ilyen jellegűek az adatok, az adatok pontosítása most van
folyamatban.

Tudjuk azt, hogy a rendszer, mivel hadigazdálkodási eszközökkel finanszírozunk, egy
kicsit lefagyott. Tehát az alapszintű működőképessége nem szűnt meg, de a rendszert
lefagyasztja ez a hadigazdálkodás és belső adósságokat gerjeszt: továbbképzés, emberek
foglalkoztatása, fiatal szakorvosok felvétele, tehát látjuk ezt, a sorban állás megnövekedése.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató asszonya dolgozik az új várólista-
nyilvántartáson, mert a várólistáknak van egy virtuális tartalma, tehát többen, több helyre is
bejelentkeznek, tehát le fogjuk tisztítani a várólistákat, és hozzá igazítjuk a figyelőrendszert.
Csak jelzem, hogy nagyon sok információnk van, de egy olyan anarchiát örököltünk meg az
adatok összekötése révén vagy olyan több hetes, hónapos elemzéseket kellene csinálni ahhoz,
hogy összekössük ezeket a dolgokat, hogy a rendszerek alapszintű rendbetételén dolgozunk.

Tehát egy olyan jelzést is kell hogy tegyek, hogy ez az országjárás abban is
megerősített minket, hogy alapszinten kell rendbe tenni az információkat, amivel
rendelkezünk, és összekötni a rendszert. Ezen is dolgozunk.

Bízom benne, hogy mindenre válaszoltam, vagy megmondtam, hogy mi az, amire nem
tudok még válaszolni, de készülnek a válaszok. Azt hiszem, hogy ha folytatjuk ezt a
beszámoló-sorozatot, hogy a következetességhez hűek legyünk, úgy gondolom, hogy amikor
a felmérések eredménye is megvan, és amikor a strukturális beavatkozásokat is tervezzük,
akkor is minden nehéz válaszunkkal együtt örömmel állunk a bizottsági megmérettetés elé.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót, és további jó munkát kívánunk ezen az
elindult úton.

Tájékoztató az európai uniós elnökségből származó feladatokról és programokról

A harmadik napirendünk következik: tájékoztató az európai uniós elnökségből
származó feladatokról és programokról. Ezzel már 2010. november 10-én és december 1-jén,
az előkészítéssel foglalkoztunk. Kérném a tájékoztatás megtartását az uniós elnökségből
fakadó feladatokról. Tessék parancsolni!

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
tájékoztatója

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. Beléptünk az elnökségi félévbe, és hasznos beszámolnom arról, hogy milyen jellegű
fontosabb vagy milyen fontosabb irányok vannak a munkánkban, az elnökségi munkában.
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Bízom benne, hogy önökhöz került egy olyan rendezvénynaptár, amiből látszik, hogy most
készülünk az egyik legfontosabb eseményére az elnökségnek, ez az informális egészségügyi
miniszteri ülés, ahol az elnökségünk átfogó egészségügyi témája lesz a fő téma, a betegek és
az egészségügyi szakemberek, a betegutak és az egészségügyi szakemberek karrierútja
Európában. Itt pontosítanám a fordítást.

Azért pontosan ez a kettő lett a fő témája az elnökségnek, mert szeretnénk fenntartani
azt a lehetőséget, hogy 2013 után is hozzáférjen az ország a Strukturális Alap erőforrásokhoz
az ellátórendszer megújítása érdekében. Tehát szeretném kérni mindenkitől, hogy a saját
régiójában a regionális fejlesztési tanácsoknál érvényesítse azt, hogy az egészségügynek
beruházásokra van szüksége.

Szintén szeretnénk érvényesíteni azt, hogy minket a migráció sújt, és szeretnénk
valamiféle olyan politikai beavatkozásokat látni, egészségpolitikai beavatkozásokat látni
európai szinten, ahol valamilyen szinten kompenzáljuk ezeket a veszteségeket, de ha nem is a
kompenzációról, legalább akkor Magyarország tudjon fejlődni, jusson fejlesztési forrásokhoz
ahhoz, hogy az egyébként ezen a területen jól működő orvosi egyetemek egy európai
képzőközponttá fejleszthessék az országot.

Akkor visszautalok a betegutakra. Azért is tartjuk napirenden az európai betegutak
kérdését, mert ugyanakkor a gyógyturizmusban rejlő lehetőségeket szeretnénk kihasználni.
Például a német államtitkárral folytatott tárgyalásokon kimondásra került az, hogy
Németország nem ellenzi azt, hogy Magyarország tárgyalásokat kezdjen az ottani
biztosítókkal a gyógyturizmusról. Tehát egy aktív munkát folytatunk abba az irányba, hogy az
ország érdekeit európai szinten érvényesítsük és ennek a témája a rendszer hatékonysága, a
betegutak a rendszeren belül, Európában, és a szakemberek életútja, életpályája Európában,
különös tekintettel a migrációra. Tehát ez a két fő témánk.

A jogalkotásban a határon túli ellátások direktívájával kapcsolatos egyeztetések, a
gyógyszerhamisítás kérdésköre, ezek felmerülnek. Szintén a gyógyszerekkel kapcsolatos
információ kezelése a jogalkotási program része, és ezeken a különböző szakmai
rendezvényeken, amelyek vannak, próbáljuk érvényesíteni az európai egészségpolitika
napirendjén szereplő kérdéseket.

Befektetés a jövő egészségügyi rendszerébe, egészségügyi munkaerő, megrendezzük
az elektronikus egészségügy konferenciát, ennek az időpontja május 10-12. Itt akár a közös
beteg-nyilvántartási rendszer, akár az emberierőforrás-krízishelyzet kezelése, távdiagnosztikai
rendszerekkel, elektronikus döntéstámogató rendszerek, tehát azok a tételek, amelyekkel mi
magunk is foglalkozunk a Semmelweis-terv keretében, ezeket is témának tettünk.

Az egészségügyi biztonság, a gyermekkori védőoltásokkal kapcsolatos konferencia
most zárult. Itt szeretném kiemelni, hogy a fertőző betegségek területén nagyon jól állunk, a
nem fertőző betegségek területén nagyon rosszul állunk. Tehát van egy javaslatunk, hogy egy
ilyen oltási útlevél kerüljön bevezetésre.

A népegészségügy területén az „Action for prevention”, tehát „Cselekvés a
prevencióban” címmel fogunk konferenciát rendezni, ahol pont a legjobb gyakorlatot
szeretnénk összegyűjteni, hogy igen, sokat beszéltünk róla, sok adatunk van, na és akkor
hogyan cselekszünk? Tehát ezt a kérdést járjuk körül.

Még talán szakmai konferenciáról volna értelme beszélni, a sérülések és balesetek
megelőzéséről, és arról, hogy az Európai Unió és a WHO egészségpolitikai
obszervatóriumának lesz egy szakmai rendezvénye az informális miniszteri találkozóhoz
kötődően, pont a migráció témakörében. Tehát a számunkra fontos témákat úgy kívánjuk a
fókuszba állítani, hogy abból a következőkben közös cselekvés vagy finanszírozott
programok lehessenek.

Ezzel a stratégiával, ezzel a szemlélettel állunk hozzá az elnökséghez.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ehhez a tájékoztatóhoz nem
hiszem, hogy értelmesen kérdést lehetne feltenni, legalábbis én nem támogatnám ezt. (Dr.
Garai István Levente: Akkor én egy értelmetlen kérdést szeretnék feltenni.) Akkor egy
kérdése, egy nagyon rövid kérdése van Garai képviselő úrnak.

Kérdések, észrevételek, válaszok

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Bocsánatot kérek, de államtitkár úr a
betegutak kifejezést használta. Lehet, hogy én egy kicsit sumák módon visszakanyarodok az
előző napirendhez, ahol pottyantásról volt szó, de itt hál’ istennek szóba került az egyik „év
kórháza”. Úgy gondolom, hogy akkor büszke lehetek, hogy oda is pottyantottunk annak
idején több mint 10 milliárd forintot. A modern betegutak és a további pottyantás,
struktúraváltás keretében említette ezt a 6 perces négysávos akármicsodát, ha ezt tudhatnám,
hogy hol van egy csodakórház és attól 6 percre egy négysávos úton egy másik kórház, és
akkor nem kell egy írásbeli kérdést feltennem.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen a kérdést.

ELNÖK: Erre én is válaszolhatok.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó. Nem ott.
(Derültség.) Szándékosan nem mondok ilyet. Ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy én azt
a szobát kaptam először a minisztériumban, ahol ott volt ez az 50 kilométeres térkép, amibe
körzővel beleszúrtak és húztak egy ilyen 50 kilométeres kört az egészségügyi intézmények
vonzáskörzetében. Tehát ez tényleg egy ilyen pottyantós térkép volt. Több ilyen eset is van a
betegutakban, ahol mondjuk egy teljesen jogos funkcióváltás történt fekvőbeteg-intézményből
járó- és krónikus kombinációra, ugyanakkor nem vették figyelembe a közlekedési
távolságokat. Sajnos, tényleg azt lehet mondani, hogy rendszerstratégia nélkül próbálták meg
újraszabni a rendszert, és akkor így nem érvényesülhettek azok a jótékony hatások, ami egy
ilyen funkcióváltásból egyébként érvényesülhetett volna.

ELNÖK: Államtitkár úr, azt megkérdezhetném, hogy a miniszterek informális…

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, de
nem Kiskunfélegyházára gondoltam, ha ez a kérdés. Nem abban a megyében.

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a földrajzleckét, mert
Lovasberényben én is adtam egy miniszternek egy ilyen földrajzórát.

ELNÖK: Megkérdezhetném, államtitkár úr, hogy a miniszterek informális ülése hol és
mikor lesz?

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Akkor nem
ment ki a naptár? Ajjaj! A miniszterek ülése április 4-5-én Gödöllőn lesz, és ehhez
kapcsolódóan 5-6-án lesz a migrációval foglalkozó szakmai konferencia. Az eHealth-
konferencia május 10-12-e. Az „Action for prevention” május 30-31-e. És tervezünk még két
szakmai eseményt, ez nem biztos, hogy összejön, az egyik az egészségügybe való
befektetéseknek, a befektetés-, építészet- és tervezésszakmai konferenciája, és most van
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alakulófélben az European Health Management Association, tehát az Európai Egészségügyi
Menedzsment Szakmai Szervezet, szintén elnökségi logó alatt, egyfajta ilyen stafétaátadó
workshopot is szervez, június végén a magyar és a lengyel elnökség váltása lesz. A lengyel
kollégákkal folyamatos kapcsolatban állunk, hogy azok a számukra is fontos ügyek, mint
emberierőforrás-krízishelyzet, nemcsak a mi elnökségünk, hanem a következő elnökség alatt
is a napirenden legyen. Tehát hosszabb távra tervezzük ezeket a témákat.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Annyit én is szeretnék hozzátenni, hogy az
egészségügyi bizottságok elnökeinek találkozójára április 14-15-én kerül sor a parlamentben,
és egyúttal kérném a titkárságot, hogy minden bizottsági taghoz megfelelő módon juttassuk el
ezeknek a rendezvényeknek az eseménynaptárát időben, hogy aki részt szeretne venni, vagy
részt tud venni a rendezvényeken, az megtehesse. Köszönöm szépen a beszámolót és a
tájékoztatót.

A nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló
T/2489. számú törvényjavaslat

A negyedik napirendünk a kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása a
napirend szerint, amit elfogadtunk. Ez pedig a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat T/2489. számon, valamennyi kapcsolódó módosító
javaslatról elég sokat tárgyaltunk és vitatkoztunk már.

Ennél a benyújtott törvényjavaslatnál szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy a
2011. március 8-án készült kiegészítő ajánlástervezetben feltüntetett két darab kapcsolódó
módosító javaslatot az előterjesztő, Kupcsok Lajos képviselő úr a mai napon visszavonta. A
T/2489/18. és a T/2489/19. számú kapcsolódó módosító javaslatok visszavonásáról az
iromány-nyilvántartó osztály 10 óra 45 perckor faxon küldött értesítést. Ezért a kiegészítő

ajánlástervezetről a bizottság nem szavaz.
Időközben nagy tisztelettel köszöntöm Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt, aki

a tárca képviseletét átvette.

A bizottsági módosító javaslatok megvitatása

Kiosztásra kerültek a módosító javaslatok, ezeknek az ismertetésére kerülne sor. Az 1.
számú bizottsági módosító javaslat a törvényjavaslatot 12 pontban kívánja módosítani, ezek
az alábbiakat tartalmazzák. Az első a közlekedési eszközök megállóiban a korlátozás
pontosítását. 2. Bizonyos helyeken a zárt légterű dohányzóhely-kijelölési rendelkezés
pontosítását, illetőleg a lehetőség továbbműködtetését. 3. A 2. alpont hatálybaléptetéséhez
szükséges műszaki szabályokat. 4. Az önkormányzati rendelet felhatalmazásának
pontosítását. 5. A 7. és 10. alpontok, a felelősségi szabályok pontosítását. A 6. A
cigarettásdobozokon feltüntetett figyelmeztetést az uniós irányelveknek megfelelően. 8. A
türelmi időszakban alkalmazandó intézkedéseket, továbbá a korábbi címkézéssel ellátott
termékek piacról való kivezetését. 9. A szállodai szobákban elkülönített és megfelelően
szellőztetett dohányzási lehetőség biztosítását. A 11. és a 12. pontban a felkészülési időszak
biztosítását és jogtechnikai pontosítását.

A 2. számú bizottsági módosító javaslatot két pontban kívánja módosítani, ezek az
alábbiakat tartalmazzák. Az 1-esben a preambulumot fogalmazza újra, a 2-es pedig a nyitó
szövegrészt módosítja.

A bizottsági módosító javaslatokat egy körben javaslom tárgyalni az összefüggések
figyelembevételével. Javaslom, hogy két szavazással döntsünk a benyújtásáról. Egyúttal
átadom a szót Heintz Tamás képviselőtársam részére, az előterjesztő képviseletében, és
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kérem, hogy egyúttal az előterjesztők részéről is nyilatkozzon a javaslatok támogatását
illetően.

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Államtitkár Asszony! Kedves Képviselőtársaim! Az előttünk álló két módosító
javaslat egyértelműen úgy tűnik, hogy a törvényjavaslat végkifejletét, illetve végleges
formáját nagymértékben meghatározhatja. Két hete sincs még, hogy ez a javaslat a Ház elé
került. Ehhez képest úgy tűnik, hogy alapvető karakterét, gerincét megtartva, valóban
figyelembe veszi azokat a gazdasági tényezőket, amelyek rövid távon, hangsúlyozom, most
úgy érezhetnék ellenkező esetben, ha nincsenek meg ezek a módosítások, hogy ők komoly
vesztesei ennek a törvénynek. Mivel nem áll módunkban a jövőt előre ismerni, mint az
köztudott, ezért bármiféle tanulmány vagy egyéb idézett példa bárhonnan való vétele
nyilvánvalóan egy vélt sérelmet nem fog véglegesen megnyugtatni. Ennek érdekében
történtek azok a módosítások, amelyek olvashatók.

Alapvető célként leszögezhető, hogy az az alapvető cél, amely ennek a bizottságnak
eleve célja kell legyen, mégpedig hogy a törvény végleges életbeléptetésével, 2012. április 1-
jével egy szigorú, Európában a helyét jól megálló, egyértelműen a dohányzás
visszaszorítására, a dohánytermékek fogyasztásának csökkentésére, a dohánnyal való
expozíció csökkentésére komoly esélyt ad a magyar társadalomnak. Ennek nyilván a
megfelelő egészségügyi kautéláit mindannyian ismerjük, csak nem eléggé hangsúlyozzuk.

Tehát azok a módosítások, amelyeket itt említett bizottsági elnök úr, azok
egyértelműen a türelemre és arra a biztos helyzetre játszanak ki, hogy van időnk. Sajnos, volt
ideje eleget a dohánynak és a ráknak dolgozni, most az az egy év, ami hátra van,
mondhatnánk, hogy úristen, már az utolsó pillanat, és itt most még ennyien esetleg
meghalnak. Ez igaz, de utána 2012-ben, tehát az egyéb szempontot is figyelembe vevő
türelmi időszak után pedig igenis, egy olyan törvény lép életbe 2012. április 1-jétől, amely
hosszú távra rendezheti, és azt kell mondanom, hogy aki ebben a munkában a szavazásával,
az igen szavazatával részt fog venni, reményeim szerint a jövő hét szerdáján, akkor történelmi
jelentőségű tett lesz ezt a törvényt bevezetni. Erről pedig mint orvosok, azt hiszem, meg
lehetünk győződve, hogy ez ténylegesen egy komoly munka lesz.

Ezért kérem önöket, hogy ezt a pontot támogassák, én nem térnék ki most a részletes
elemzésére, hiszen ez önök előtt van és olvasható, tehát a fölösleges okoskodásnak szerintem
nincs itt a helye és ideje.

A 2. számú módosító javaslatnál engedjék meg, hogy egy pici kitérőt tegyek, és
megköszönjem, ha itt van még a média, ha nincs, akkor a jegyzőkönyv számára
mindenképpen el kell mondanom, azt a segítő szándékú médiakampányt, amelyet az elmúlt
bő egy hétben folytattak, egy kereskedelmi tévében elhangzott kérdést és az utána történt
vállalást, történetesen a gépjárműben való dohányzást abban az esetben, ha a gépjárműben 18
év alatti gyermek vagy fiatal van, tiltsuk. Nagyon örülök neki, mert itt látszott egyébként
világosan, hogy a társadalom egyértelmű szándéka és célja, hogy a dohányzást visszaszorítsa.
Egyértelműen pozitív üzenete volt, és ami ellenérv volt, az sem arról szólt, hogy ne, hanem
arról szólt, hogy ennyire hülyének már ne nézzenek minket, bocsánatot kérek a kifejezésért,
akkor hadd fogalmazzak úgy, hogy ne gondolják már azt, hogy mi ennyire nem figyelünk.
Sajnos, nagyon sok ember nem figyel, de a túlnyomó többség bizony, odafigyel már erre,
érezhető az a váltás, amely szükséges ahhoz, hogy ez a dolog a helyén legyen.

Ennek érdekében nyújtottuk be a módosító indítványt, és itt ül mellettem Hollósi Antal
kollégám, képviselőtársam, akinek megköszönöm azt, hogy fenntartotta az indítvány
benyújtásával a média érdeklődését, úgy is, hogy a háttérben maradt és tulajdonképpen nem
exponálta magát az ügyben személyesen és nyilvánosan, mert nem ez volt az ő feladata és
munkája ebben az ügyben. Köszönöm még egyszer, hogy segített. De azzal, hogy kaptunk egy
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időt, ezáltal végig lehetett rendesen gondolni, hogy valóban milyen módon tudjuk ezt a
kérdést rendezni. Azt kell mondanom, hogy egyértelműen az a javaslat, amely itt van
előttünk, azáltal, hogy a preambulumban fogalmaz meg alapvetéseket, ezzel nagykorúsítjuk
végül is a társadalmat. Nem törvényeket akarunk a nyakukba akasztani, de mégis felhívjuk a
figyelmet, mint orvosok arra a legfontosabb dologra, hogy igazából mi most diófát ültetünk.
Amit mi most ezzel a törvénnyel megalapozunk, ez igazából hosszú távon a következő

generációban fogja drámaian éreztetni a hatását. Éppen ezért a preambulumban az az egy
mondat, amit most felolvasnék, szerintem mindenkit kárpótol, a médiát, a harcos médiát,
illetve harcos médiaembert, aki a javaslatot adta, és megnyugtathatja őt is a következő
mondat. „A magánélethez fűződő jogok tiszteletben tartása mellett nyomatékosan
hangsúlyozva, hogy kerülni kell a dohányzást különösen kiskorúak, várandós nők, betegek
vagy mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek jelenlétében, a magánélet
színterein is, különösen a zárt légterű helyiségekben vagy gépkocsik zárt utasterében, mivel a
dohányfüst minden esetben mérgező, annak nincs biztonságos egészségügyi határértéke.”

Ez tehát így szerepel a preambulumban, amely azt hiszem, hogy talán egyértelműen
állítom, hogy komolyabb és megfontoltabb és időtállóbb, mint esetlegesen egy módosító
indítvánnyal most egyrészt fölösleges izgalmakat kelteni, másrészt pedig a célját, a
szándékunkat nekünk, képviselőknek így tudja elérni. Ennek értelmében, tisztelt elnök úr, az
előterjesztők a bizottsági módosító javaslatot támogatják. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az egykörös vitát. Kovács Tibor képviselő
úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak tényleg egy rövid kérdés. Itt van az egyik módosító
indítványban egy definíció, hogy szállodában lehet szivarszobát kialakítani. Azt kérdezem,
hogy az, hogy szálloda, ez kellően pontos definíció-e, mert van panzió, és egyéb más formái
is vannak a vendéglátásnak. Ez hogyan fog tisztázódni a későbbiekben, hogy mi tekinthető
szállodának és mi nem tekinthető szállodának?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Arra szeretném kérni a
bizottság tagjait és ezen keresztül az egész Magyar Országgyűlést, hogy ezt a
törvényjavaslatot minél előbb segítsenek elfogadni, hogy minél hamarabb el tudjuk kezdeni
kifejteni azt a hatást, amit várunk tőle. A módosító javaslat, ami bekerült, az hosszas
egyeztetés után alakult ki, amely úgy tűnik, hogy egy ma elérhető kompromisszumot
tartalmaz.

Ezt jegyzőkönyvbe mondom, hiszen úgyis el fogják olvasni mindazok, akik a
nemdohányzók védelméért küzdenek, illetve akik azt szeretnék elérni, hogy Magyarországon
sokkal kevesebb ember dohányozzon. Én tudom, hogy számukra bizonyos területeken
visszalépések vannak a törvényjavaslatban ezzel a módosítójavaslat-csomaggal, amely most a
bizottság elé került. Ennek ellenére mégis azt kell mondanom, hogy egy egészséges
kompromisszumnak látom azt, ami megtörtént, amely lehetővé teszi azt, hogy ez a törvény a
mai magyar viszonyok között elfogadásra kerülhessen. Ezzel együtt egy hatalmas
előrelépésnek tartom, túl azon egyébként, hogy megfelel az európai uniós ajánlásoknak, és a
magyar elnökség idején egy ilyen törvényjavaslat elfogadása azt gondolom, hogy ez egy
pozitívum a magyar állam, a magyarok számára.

Képviselő úr, nem én vagyok hivatva önnek válaszolni, de a kereskedelmi
szálláshelyeket külön jogszabály szabályozza, amelyből egyértelmű a definíció, hogy mi
minősül szállodának. Az viszont egészen bizonyos, hogy csak azokról a szivarszobákról van
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szó, amelyek már most megvannak, tehát újakat létesíteni nem lehet. A meglévő
szivarszobáknak a fennmaradására ad lehetőséget a szállodákban, azzal a kitétellel, hogy
amikor a törvény hatályba lép, akkor ezeket a szivarszobákat annak a technikai
feltételrendszernek, amit ez a törvény szigorít, megfelelővé kell alakítania ahhoz, hogy
további működési engedélyt kaphassanak, és a jövőben szivarszobát létrehozni nem lehet.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Messzemenőkig vártunk erre a mai napra, illetve erre a
módosításra, és meg kell mondanom, hogy nemcsak európai, nemcsak világviszonylatban,
hanem hazai magyar viszonylatban is, azon kívül, amit tartalmaz és az, hogy megvannak az
újabb kompromisszumokkal azok a lehetőségek, hogy egyensúlyba hozzuk az érvek,
ellenérvek csatájában a dolgokat. Azt hiszem, hogy ennek újraszocializáló hatásáról is
szólnunk kell, tehát óriási értéket jelent. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További bizottsági vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs.
Köszönöm szépen az észrevételeket. Szavazás következik.

Az 1. számú bizottsági módosító javaslattal kapcsolatosan kérdezném helyettes
államtitkár asszonyt a kormány álláspontjáról.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok egyelőre mondani, és hozzá kell azt is
tennem, hogy itt egy komoly szakmai egyeztetés volt Heintz képviselő úr és Szócska
államtitkár úr között, belevonva a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát is. Tehát ez,
amit itt a bizottság benyújt, ez bírja a Nemzetgazdasági Minisztérium egyetértését is, úgyhogy
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az információhoz még annyit, hogy a kormányülés
ezekben a pillanatokban is folyik, ahol napirenden szerepel ez a javaslat.

Köszönöm szépen. Szavazásra tenném fel a kérdést. Ki az, aki az 1. számú bizottsági
módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Tehát a bizottság benyújtja.

A 2. számú bizottsági módosító javaslat támogatását illetően kérném a tárca
álláspontját.

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

ELNÖK: Szavazásra teszem fel a kérdést. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen a
támogatást.

Egyebek

Az utolsó napirendünk következik, az egyebek. Ezt nagyon rövidre próbálom fogni
mindenképpen, amennyiben lehetséges. Szeretném megkérdezni, hogy ebben a napirendben
van-e valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor azt szeretném
indítványozni, hogy egy hiányunkat kell pótolnunk mindenképpen. A múlt évben Horváth
Zsolt képviselő úr albizottsági elnökjelöltként felhatalmazást kapott a bizottságtól
egyeztetések lefolytatására az ellenőrző albizottság létrehozását illetően. Erre ez idáig nem
került sor, ami egyébként törvényi kötelezettsége a bizottságnak.
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Kérném ennek a hiánynak a pótlását, és az idő előrehaladottságára való tekintettel azt
kérném, a javaslatom az lenne, hogy Horváth Zsolt albizottsági elnök úr bizottságába
javaslatom szerint – ami egyeztetett javaslat – 3 fideszes, 1 KDNP-s, 1 MSZP-s, egy jobbikos,
illetve egy LMP-s tag delegálását javaslom. Szilágyi képviselő urat majd megkérdezzük, mert
jelezte, hogy nem biztos, hogy részt venne az albizottság működésében. Tehát kérném, hogy
amennyiben ez a javaslat elfogadható, akkor kérném azon képviselőtársaink nevének a
leadását itt, a titkárságon, aki ennek az albizottságnak a működésében részt venne. Szilágyi
képviselő urat külön megkeressük, és azt követően pedig megkérném Horváth Zsolt képviselő

urat az albizottság létrehozására és a munka érdemi megkezdésére. Parancsolj!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Arról szeretném elnök urat
tájékoztatni, hogy akkor én ezt a következő két nap folyamán ezeket a megbeszéléseket
lefolytatom, lehetőség szerint a neveket önnek eljuttatom, és akkor az albizottság alakuló
ülésére a javaslatom, hogy a következő egészségügyi bizottsági ülést követően, közvetlenül a
bizottság ülését követően itt, a teremben történhetne meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amikor pedig az albizottság összetételét megkapjuk,
erről én házelnök urat levélben értesíteni fogom. Szeretném a tisztelt bizottság jelen lévő
tagjait tájékoztatni, hogy ugyanilyen formában a felvetett kérdésre, hogy mikor legyen a
bizottságunk időpontja, ebben is kérnék egyeztetési javaslatot. Most az alkotmányozás
idejében nyilvánvalóan a Ház működéséhez fogunk alkalmazkodni, ezt követően pedig egy
konszenzus alapján el fogjuk dönteni, hogy a bizottságunk ülésének mely legyen az időpontja.
Előzetes egyeztetésekben felmerült már az a kérdés, hogy talán a korábbi évtizedek óta vagy
legalább két évtizedes szerdai napról lehet, hogy a keddi napra lenne célszerű a bizottsági ülés
időpontját, mondjuk egy délelőtti időpontra áthelyezni. De természetesen mindenkinek
megvárjuk a véleményét.

Van-e még valakinek hozzászólása? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm a
részvételt, és a mai bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 33 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


