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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Igen
tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki mai bizottsági
ülésünket jelenlétével megtisztelte, még az öt perc illembeli kötelezettséget sem tartottuk,
próbálunk pontosak lenni, és nagyon köszönöm, hogy a bizottság tagjai tényleg rugalmasan
alkalmazkodnak a napirendekhez.

Megállapítom a határozatképességet, és mielőtt megkérdezném, hogy van-e valakinek
napirend előtti javaslata, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Szócska Miklós
államtitkár urat, az egészségügyi tárca vezetőjét. Nagy tisztelettel köszöntöm az egészségügyi
tárca jelen lévő munkatársait. Senkit nem szeretnék megsérteni azzal, hogy külön nem
köszöntöm, inkább ismertetném, hogy kik jelentették be, hogy a mai napon részt kívánnak
venni a bizottsági ülésünkön.

A Magyar Szakdolgozói Kamara részéről Csordás Ágnes alelnök asszony, az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal részéről dr. Ladányi Mária igazgatási főosztályvezető, a
Gyógyszerészi Kamara részéről Horváth Tamás elnök és Hankó Zoltán alelnök, a
magángyógyszerészek részéről Schlégelné Békefi Csilla alelnök, a MAGYOSZ részéről dr.
Ujfalussy Györgyné főosztályvezető, a Stratégiai Kórházak Szövetsége részéről Csiba Gábor
elnök úr jelezte érkezését, a Nemzeti Egészségügyi Tanács részéről Gara Imre, a MOTESZ
részéről pedig Koplányi Mária főigazgató-helyettes és Kiss István professzor.

Köszöntök mindenkit, aki már itt tud lenni, és aki jelezte a részvételét a mai ülésünkre.
Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy napirend előtti javaslata van-e valakinek.

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor nekem nem is javaslatom lenne, hanem tájékoztatást
szeretnék az elején adni. Az Egészségügyi bizottság állandó ülésének időpontját illetően
kérdőívet küldtünk ki, illetve egy információt kértünk a bizottság tagjaitól, és előzetesen
szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni a munka tervezése szempontjából (Megérkezik az
ülésre dr. Szabó Tamás.), kiemelten Szabó Tamás polgármester urat is, hogy úgy néz ki a
visszajelzések szerint és a visszaérkezett kérdőívek alapján, hogy a bizottságunk ülésének az
állandó időpontját a szerdai napra tervezhetjük. Tehát ez a visszajelzés érkezett az
információk szerint, valószínűleg így mindenki úgy tervezi, hogy a hétfői parlamenti nap után
egy munkanap, majd egy bizottsági nap. De természetesen ez még módosulhat, egyelőre így
néz ki, hogy a többségi vélemény a szerdai ülés időpontja mellett kíván állást foglalni.

A mai ülésnek két napirendje van: tájékoztató az új szakmai kollégium tagozati és
tanácsi rendszeréről és az egyebek. Aki elfogadja a napirendet, kérem, hogy kézfelemeléssel
erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Tájékoztató az új szakmai kollégium tagozati és tanácsi rendszeréről

Alelnök úr említette, hogy a tévéközvetítés kapcsán kérdezték, hogy a két kezének a
felemelése mit jelképez, és említette, hogy megadta magát itt, a bizottsági ülésen. (Derültség.)
Csak azért említem, mert a két kézzel történő szavazás azt jelenti és azt jelképezi, amikor
valaki helyettesít. Köszönöm szépen a napirend elfogadását és megkérném Szócska Miklós
államtitkár urat a tájékoztató megtartására. Köszönöm szépen.

Dr. Szócska Miklós államtitkár szóbeli kiegészítése

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. Bocsánat, muszáj egy viccel kezdenem ez alapján. Volt az a régi vicc, amikor a
Balsójban ott állnak az emberek és Brezsnyev elkezdi a beszédét, hogy elvtársak, aki egyetért,
az leengedheti az egyik kezét. (Derültség.) De itt semmi ilyesmi nincs a részünkről.



- 6 -

Köszönöm a szót, elnök úr, bocsánat ezért, de kikívánkozott belőlem.
A szakmai kollégiumokról kell nekem tájékoztatnom a bizottságot. Egy olyan

tapintatos kérdésem van, hogy az ellenzéki képviselőket nem látom a teremben, de azért
bízom benne, hogy tájékoztatják őket. Igen, alelnök úr kivétel, bízom benne, hogy a
tájékoztatást megadják, mert az a szándékom, hogy ők is értsék a konzultatív rendszert.

Hadd kezdjem azzal, hogy a minisztériumi konzultációkról, a társadalmi
szervezetekkel, az egészségügyi ellátórendszer és az egészségügyi rendszer különböző

szereplőivel való konzultatív felületekkel kapcsolatban elmondanám azt a koncepciót, ami
mostanra letisztult és a megvalósítás útjára lépett.

A kamarák felállnak, jogszabály rendelkezik a jogosítványaikról, tehát ott egy törvényi
keretek között működő partnerség fog kialakulni. A szakmai kollégiumokról megvan a
minisztériumi rendelet, a részleteiről tájékoztatni fogom a bizottságot.

Van egy Gyógyszerügyi Egyeztető Tanács, ahol a gyógyszerágazat különböző

szereplői, gyártók, nagykereskedők, szakmai szervezetek szerepelnek. Bár nehéz kérdésekről
beszélünk, de mégis van egy rendszeres egyeztetési felület közöttünk. Van az ellátó
szektorban öt partner, akivel az együttműködés folyamatos, ez a Kórházszövetség, az EGVE,
a Klinikák Szövetsége, a Medicina 2000, a Stratégiai Szövetség a Kórházakért, folyamatos
együttműködés van közöttünk. Kezdeményeztük egy Nemzeti Betegfórum létrejöttét, a
betegszervezetek az előző két egyeztetésen jelezték, hogy számukra a Nemzeti Egészségügyi
Tanács nem egy kielégítő fórum, és mi is úgy éreztük, hogy a különböző egyeztető
platformok mellett ezt a formációt meghaladta az idő, tehát ennek a megszüntetését
kezdeményeztük. Ez az egészségügyi salátatörvénnyel együtt rövidesen érkezik, a
minisztériumi értekezlet döntött róla, közigazgatási egyeztetésre került a kezdeményezés.

A Nemzeti Betegfórumot kezdeményező első találkozó megtörtént. A
betegszervezetek pozitívan fogadták ezt, a civil szervezetek pozitívan fogadták. Június végéig
szeretnénk eljutni a koncepció kialakításáig, most náluk pattog a labda, várom, hogy a
szervezeti specifikációra, a feladatspecifikációra javaslatot tegyenek felénk.

Valószínűleg szükség lesz egy beszállítói partnereket, egyéb partnereket tömörítő
platformra, még ennek a kereteit meg fogjuk határozni, és lesz egy egészségpolitikai
tanácsadó testület az államtitkár mellett, amelybe lehet, hogy ezen belül vagy ezen kívül
nemzetközi szakértőket is meghívunk.

Úgyhogy ez az a konzultatív rendszer, aminek a keretein belül mi egyeztetünk a
különböző szereplőkkel, értelemszerűen a politikai egyeztetésekről most nem beszéltem, az
önkormányzatokkal is folyamatos az egyeztetés.

Az új szakmai kollégiumok átalakításának a szakmai koncepciójáról kell néhány szót
mondanom. A szakmai kollégium a nemzeti erőforrás miniszter javaslattevő, véleményező és
szakmai tanácsadó testülete. Csak itt jelzem, hogy a jogszabály mindenütt a minisztert
nevesíti, a konkrét kinevezés, felmentés delegálása, és általában ezeknek a hatásköröknek a
delegálása egy szmsz-szintű szabály.

Az államtitkári szakértői bizottság a következő elvek szerint definiálta az új
kollégiumok koncepcióalkotását: kisebb létszámú, rugalmas működést biztosító kollégiumok
létrehozása. Itt 15 fős volt válogatás nélkül, akkor is, ha 25 szakvizsgával rendelkező
szakember volt az országban, tehát nem törődött a szakmák méretével, nem fizették, sok
embert mozgatott, teljesen esetleges és változatos volt, voltak nagyon jó, voltak egyáltalán
nem működő szakterületek.

Összetételében a fiatal korosztálynak és a vidéken dolgozó kollégáknak nagyobb
szerepet kell kapniuk. Általában a szakmai realitások jelenjenek meg jobban a szakmai
irányelvek meghatározásában.

A szakfelügyelet és a kollégiumok működésének kapcsolatát, az országos intézetek és
a szakmai kollégiumok kapcsolatát rendszerszintűvé kell tenni, ahol van módszertani központ,
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miért ne használjuk, és „végrehajtó hatalom” is kell a szakmai vezetéshez, tehát ennek a
szervezeti integrációja megtörténik. A szakfelügyeleti rendszernek a szervezeti egysége a
GYEMSZI-be, ebbe az új szakmai háttérintézménybe integrálódik a tisztiorvosi hivataltól,
ennek a háttérintézményétől kerül át ez a szervezeti egység.

A szakmai kollégiumok elnökeinek és vezető tisztségviselőinek a minisztérium
szakmai munkájához folyamatos háttértevékenységet kell biztosítani. Tehát itt egy operatív
munkát várunk azoktól, akiket felkértünk erre a tevékenységre.

A régi szakmai kollégiumi rendszer helyett kétszintű rendszer jön létre, az első szint a
szakmai kollégium, tehát a 180 fős testületet hívjuk szakmai kollégiumnak. Tehát ezen a 180
főn belül vannak a szakmai kollégiumi tagozatok, szakmacsoportonként 3-3 fővel, és van egy
második szint, a szakmai kollégiumi tanácsok 5-15 fővel. Itt szintén 60 tanács van, tehát a 60
szakmai koncentrációt tartjuk, 3-3 fővel jönnek létre a szakmai kollégiumi tagozatok, és 5-15
fővel jönnek létre a szakmai kollégiumi tanácsok.

Az első szinten, a szakmai kollégiumi tagozatokban a cél az operativitás. Egy szakmai
kollégium szerveződött 180 taggal, 60 tagozatban, 3-3 tag egy-egy tagozatban. A szakmai
kollégium megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező tagjait a miniszteri jogkör
gyakorlójaként az egészségügyért felelős államtitkár nevezi ki és vonja vissza a
megbízatásukat. A szakmai kollégium tagjainak mandátuma 4 évre szól, a tisztségviselői két
alelnök és két titkár, feladatuk a tagozatok közötti munkamegosztás meghatározása és
stratégiai kérdésekben történő véleménynyilvánítás. Bocsánat, tehát a 180 főben van egy
elnök, két alelnök és két titkár, tehát ők a munkamegosztás meghatározói, ők szignálják a
különböző ügyeket egy vagy több tagozatra, és a stratégiai kérdésekben ők foglalják össze a
véleményt.

A szakmai kollégium tagjainak kijelöléséhez személyi ajánlásokat kértünk be, az adott
szakmacsoport szerinti tagozat és tanács közösen, első esetben a régi kollégiumot kértük meg
az ajánlások megtételére, és az egészségügy területén működő szakmai kamarák, az orvos- és
egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények vezetői és az érintett szakma
országos intézetének vezetője, továbbá egyéb szakmai szervezetek. Tehát számos ajánlást
meghallgattunk, megnéztünk. Ezek ajánlások, a kiválasztás államtitkári döntés volt. Én
néhány szakértőre bíztam az előkészítés feladatát, és a végén én hagytam jóvá a listát.

A tagozatok feladata: véleménynyilvánítás az egészségügy finanszírozási rendszeréről,
a kapacitás-elosztásokról, a progresszív elosztási szintekről, tehát itt nagyon kemény szerepük
lesz a szakmai munkamegosztás, a területi és progresszív munkamegosztás meghatározásánál,
a szakmai irányelvek és módszertani levelek bevezetéséről, alkalmazásáról, érvényesüléséről,
az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos kérdésekről, az adatgyűjtési rendszerről, a
stratégiai fejlesztési kérdésekről és minden miniszteri, államtitkári felkérésben foglalt feladat
ellátása.

Az egyik nagy gyengesége az volt, hogy nem professzionálisan működött, nem
honoráltuk kellőképpen ezt a munkát. 15 emberrel ezt nem is lehetett volna honorálni. A
tavalyi évben 53,4 millió forint, idén 48,1 millió forint áll a működésre rendelkezésre, de
igazából a GYEMSZI-n belül azon dolgozunk, hogy a professzionalizálás irányába vigyük el
a szakmai kollégium működését. Értelemszerűen ezekhez a feladatokhoz a végrehajtó hatalom
a szakfelügyeleti rendszer lesz.

Beszélnem kell arról, hogy milyen fázisban van jelenleg. Beérkeztek a javaslatok,
megnéztük, a saját jelölteket is mérlegre tettünk, és megküldtük vagy nyilvánosságra hoztuk a
felkérését a 180 főnek, benne az elnöknek, a két alelnöknek és a két titkárnak. Várjuk
értelemszerűen a visszajelzéseket, hogy ki és hogyan tudja elfogadni a jelöléseket. Tegnap
mentünk végig a különböző… bocsánat, most váltok, a tagozati felkérésektől váltok a tanácsi
delegálásokra. Tegnap néztük át a tanácsi delegálásokat, és ennek kapcsán a tagozattal
kapcsolatos szakmai problémákat is megvizsgáltuk, vagy a szakmai testületek visszajelzését.
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Egy helyről jött vissza egy éles kritikai megjegyzés, a többi helyen úgy látjuk, hogy
elfogadták, vagy ha esetleg a szakma egyéb vezetői nem értettek egyet a kinevezéssel, kvázi
belenyugodtak a mi döntésünkbe. Egy helyen egy komoly ellenjelzés érkezett a szakmák
részéről. Nem mondom azt, hogy tévedhetetlenek vagyunk, meg fogjuk vizsgálni a kérdést.
Tehát ebből a 180 fős jelölésből egy helyen, egy szakmai tagozatnál jelzett a szakma vagy
küldött éles jelzést a szakma. Ez azért egy viszonylag jó arány.

A kollégiumi tanácsoknál a delegálások megtörténtek. Itt majd mindjárt beszélek arról,
hogy hol tartunk a folyamatban.

A működési költség a minisztériumi költségvetési fejezetek szintjén jelenik meg, de
még egyszer mondom, hogy a GYEMSZI háttérintézményi keretén még dolgozunk.

A második szint a szakmai kollégiumi tanácsok. Cél a szakma háttértámogatása. Nem
operatív döntést igénylő szakmai kérdésekben véleményalkotás, tanácsadás, és
értelemszerűen ez egy konzultatív felület lesz a kollégiumi tagozatok számára, hogy a
szakmai vezetők szélesebb rétegeivel egyeztessenek.

Az egyes tanácsok tagjait az adott szakmában tevékenykedő szakmai társaságok és
egyesületek delegálják. Itt delegációról van szó. Tehát ezekbe a döntésekbe mi nem szólunk
bele. Nagyon fontos az, hogy ezzel szerettük volna növelni a szakmai közélet súlyának a
szerepét. Tehát azáltal, hogy itt azért komoly testületekről van szó, ezáltal bízunk benne, hogy
megfontolt és nem feltétlenül szakmai lobbiérdekeket tükröző választások zajlanak le a
szakmai szervezetekben. Nagyon fontos az, hogy a szakmai közélet fejlődjön.

A tagok számát a szakmai kamarák javaslatára a miniszteri jogkör gyakorlójaként az
államtitkár állapítja meg a jogszabályban rögzített létszámhatárok figyelembevételével.
Értelemszerűen a szakmák mérete határozza meg, hogy 5, 10, 15 fős testületekről van-e szó.
A tagokból a tanácsok vezetőit a tagok választják. Tehát ez itt a szakmai kollégiumi tanácsi
választás, hogy kit tekintenek ők vezetőknek.

A tanácsok feladata a szakmai irányelvek, módszertani levelek elkészítése, javaslat a
szolgáltatók minimumfeltételeire, véleménynyilvánítás az új vizsgálati módszerekről,
gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről, az egészségügyi minőségirányítási
rendszer szakmai követelményeinek kidolgozásában való közreműködés, javaslattétel
szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeire, és a pályázó szakmai
feltételeknek való megfelelésének a véleményezése.

A tanácsok javaslataikat, állásfoglalásaikat az adott szakterület szerint illetékes
tagozathoz nyújtják be, amelyeket a tagozatok véleményezés után az államtitkárnak
továbbítanak.

Egy fontos dologról elfelejtettem még beszélni. Tehát ahogy mondtam, a tagok számát
a szakmai kamarák javaslata alapján a miniszteri jogkör gyakorlójaként az államtitkár állapítja
meg. Tehát itt a szakmai kamaráknak van szerepe a kollégiumi tanácsok összeállításában.
Első esetben ugyanakkor az a nem feltétlenül, tehát egyeztettünk a kamarák vezetőivel, és az
egyik kamara részéről jött egy jelzés, hogy ennyi idő alatt ők nem fogják tudni ezt
lebonyolítani, de mire kiderült, hogy mégiscsak le tudnák bonyolítani, addig első esetre a
MOTESZ-t jelöltük meg, hogy az első esetben a MOTESZ segítségét kérjük. Úgy tűnik, hogy
ezt egy politikamentes folyamatként sikerült levezényelni. Tehát nagyon köszönöm a
MOTESZ közreműködését. Ott tömörül nagyon sok orvosszakmai, egészségügyi szakmai
szervezet, tehát onnan érkeztek be az összesítések, a delegálás, a különböző súlyú, méretű
szakmai szervezetek közötti mandátumarány-meghatározás az egyeztetéseken megtörtént.
Néhány helyen jelezték számomra a tanácsok és a szakmai szervezetek, hogy eldöntendő
kérdés, hogy ez vagy az jelölhet-e még, vagy lehet-e 16. fő. Nem lehet. Tehát ezeket a
kérdéseket elemeztük végig a tegnapi nap folyamán. Tehát a delegálások megtörténtek.

Van néhány eldöntendő kérdés, van néhány vitapont, de azt lehet mondani, hogy a
túlnyomó többségben rendezett formában mindenki, minden lényeges szakmai szervezet által
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elfogadott módon megtörténtek a delegálások. Tehát egy sikeres folyamatként értékelhetjük, a
kérdéseket, a nyitott kérdéseket gyorsan eldöntjük, mert a munkának el kell kezdődnie.

Jogszabály rendezi az összeférhetetlenségi szabályokat, nagy hangsúlyt fektetve
többek között a transzparens működésre is. Például a tagnak írásban nyilatkoznia kell, hogy
gazdasági társaság vagy közhasznú társaság tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint
azzal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és gyógyszert,
gyógyhatású terméket, gyógyászati segédeszközt, illetve orvostechnikai eszközt gyárt vagy
forgalmaz, vagy egészségügyi szolgáltatót működtet.

Tehát az az igazság, hogy szeretnénk kiszűrni ebből a praxisból azt, hogy készítmény
névre meghatározott formában érkeznek a szakmai ajánlások. Tehát bízunk benne, hogy ez az
összeférhetetlenségekkel tarkított szakmapolitikai közélet elindul egy letisztultabb,
transzparensebb irányba. Már magának a kollégiumi rendszernek a felállásakor ezek a
nyilatkozatok legalább egy kiindulási pontot képezhetnek. Tudjuk, hogy ez egy hosszú, etikus
szakmai vezetési gyakorlatot fejlesztő munka révén állhat csak be, tehát a realitásokkal mi is
tisztában vagyunk, de törekszünk a transzparenciára.

Azt hiszem, hogy röviden ennyi volt a tájékoztatás (Megérkezik az ülésre dr. Garai
István Levente.), és örömmel fogadok minden kérdést.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Garai
képviselő úrnak hadd adjam oda az anyagot, körülbelül ez volt a tájékoztató.

ELNÖK: Szeretném megkérdezni, hogy a szakmai anyagot mindenki megkapta?
(Többen jelzik, hogy nem. – Dr. Heintz Tamás: Csak a Garai Pisti! – Derültség.)

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Értelemszerűen átadom elnök úrnak, ez csak egy ilyen rögtönzés volt, hogy képviselő úr is
megkapja. (Dr. Garai István Levente: Ha gondoljátok, felolvasom. – Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megadnám a szót a bizottság tagjainak a
kérdésekre. Iván professzor úr!

Kérdések, észrevételek

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt hiszem, hogy sokan vártunk erre, hogy
rendeződjön a szakmai kollégiumok újraszervezése, illetve ügye. Rendkívül fontosnak látom
és tartjuk sokan. Ami az ismertetésből kiderült, az az, hogy egy nagy ernyő, amely lefedi
tulajdonképpen a legfontosabb szükségleteket és a hozzá kapcsolható elsődleges igényeket,
ami alapvetően fontos, hogy ez organizációban, rendszerben történik. Nagyon dicséretes, én a
magam részéről sok évtized tapasztalata alapján azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos
lépésünk.

A kérdésem három egyszerű kérdés, hogy a szakmai kollégium ezen felsorolt
szervezeti rétegeinek, feladatainak milyen kompetenciaszintjük lesz? Tehát mi lesz az
illetékességük abból a szempontból, hogy egymás mellett, egymással, egymáshoz
kapcsolódva, a rendszernek éppen az a lényege, hogy a rendszer tagjai hierarchikusan és a
legkülönbözőbb formában, fel- és lefelé, oldalra valamiféle együttműködési programmal és
együttműködési kompetenciával működhessenek a hatékonyság érdekében. Tehát ez az első
kérdésem.

A másik: örvendetes, hogy a MOTESZ eddigi tapasztalatait és szakmaiságát
figyelembe véve, egyelőre úgy tűnik, hogy megkapta azt a feladatot, amit államtitkár úr is
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megfogalmazott. A kérdésem az, mindjárt a MOTESZ-szel kapcsolatosan, hogy tudomásom
szerint a MOTESZ költségvetési válságban van. Tehát hogy ebben lesz-e ezek után vagy ezek
mellett valamiféle megbeszélés, hogy a költségvetését rendezzék, illetve a fennmaradásukhoz
szükséges alapvető feltételekben ez az anyagi része is érvényesüljön?

És egy harmadik kérdésem, hogy a természetgyógyászatnak nevezett hatalmas és
ismeretlen mumus és hínár – elnézést a kifejezésért -, amely átszövi a világot, átszövi
Európát, átsző bennünket, ebben valamiféle eligazítás vagy eligazodás történhet-e a szakmai
kollégiumok szintjén, illetve ennek a szervezésében? Teret kapnak-e, hogyan, milyen
kiválasztással, és milyen úgynevezett ugyancsak kompetenciaszinten? Köszönöm szépen,
ennyi lenne a kérdésem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony!

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a szakmai kollégiumok mikorra
várhatók, hogy teljes vertikumában működni tudnak, hiszen azok a feladatok, amelyeket
meghatározott államtitkár úr, úgy gondolom, hogy rendkívül fontosak és égető teendőik
lesznek ezeknek a szakmai kollégiumoknak. Tehát mikorra várható az, hogy feláll a rendszer
és elkezd dolgozni? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úrnak először
az első napirendjével kapcsolatosan kérdezni szeretnék. Amikor a konzultációs köröket írta
körül, szeretném megkérdezni, hogy ebben a konzultációs körben milyen szinten, egyáltalán
foglalkoznak-e vele, mert ha nem, akkor viszont ki kellene mondani fehéren-feketén, hogy az
úgynevezett Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalnak milyen szerepet szánnak? Tudni kell,
hogy a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalnak az előző kormány idején a Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt is aktív résztvevője volt.

Én megértem, hogy most kormányra került a Fidesz és a Kereszténydemokrata
Néppárt, más a helyzet, de én úgy gondolom, az a tisztességes, már az úri tempó is azt kívánja
meg, hogy vagy azt mondjuk, hogy köszönjük, ennyi volt, vagy részt veszünk ebben, mert
véleményem szerint ez a szakmai fórum pontosan azzal kívánt politikamentes lenni, hogy
konszenzussal hozta meg a döntéseket. Nem mi tehettünk arról, hogy az akkori
kormánypártok, az SZDSZ és az MSZP a vezetőik ígérete ellenére nem vettek részt ezen, és
pontosan azt fogták rá, hogy mert politikailag úgymond pozícionált lett. Pont ezzel tették
azzá.

Tehát szeretném megkérni az államtitkár urat, hogy a Nemzeti Egészségügyi
Kerekasztallal kapcsolatosan legalább nyilatkozzon, hogy részt kíván venni vagy nem, mert
az utóbbi is elfogadható, de az, hogy nem tudjuk, és mennek a meghívók és nincs rá válasz, ez
nem méltó a jelenlegi tárcavezetéshez. Ez volt az első.

A szakmai kollégiumokkal kapcsolatosan: ha végigtekintünk a szakmai kollégiumok
történetén, akkor úgy kezdődött, hogy a szakma különböző szervezetek által természetesen
kiválaszthatta azokat a személyeket, akiket az egyes szakmák az országban a legjobbnak
tartottak, valóban úgymond demokratikusan kiválasztották, és miután megalakultak a szakmai
kollégiumok, saját soraikból megválasztották a tisztségviselőket és az elnököket is.

Ez nagyon demokratikus volt. Aztán úgy alakult, amikor jöttek a miniszterváltások,
hogy az egyik miniszter azt mondta, hogy én a szakmai kollégiumok elnökeit szeretném
magam meghatározni, a tagságot meg lehet választani, és ez így szépen alakult, alakult. Most
pedig egy teljesen új konstrukció jött létre.
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Ezt nem feltétlenül kritikának szánom, mert én elég jól ismertem korábban a szakmai
kollégiumok úgynevezett árnyoldalait, mert amire államtitkár úr is hivatkozott, hogy szakmai
kollégiumok, mindenki a saját szakmáját tekintette csak és kizárólag, szinte csőlátásszerűen,
komoly viták mentek és komoly lobbiérdekek küzdöttek egymással, és sajnos, az ilyen
demokratikusan választott szakmai környezetben is elveszett időnként a szakma.

Természetesen egy olyan rendszerben, amiben úgy, ahogy államtitkár úr elmondta,
hogy a kiválasztást, nemcsak a szerkezetének, hanem a különböző személyeknek és bizonyos
személyeknek, döntő személyeknek a kiválasztását most nem a szakma végzi, hanem ilyen-
olyan javaslatokra, de végül is mégis az államtitkár úr, tehát a miniszteri jogokat gyakorló
mindenkori vezető, legalábbis ha ez a kormánykonstrukció így marad, fogja végezni. Persze,
mondhatjuk azt az előzőekkel szemben, hogy ez akkor valószínűleg jobban dinamizálni fogja
a szakmákat és jobban a különböző elvtelen lobbiérdekek ellen lép fel, mert azért egy
lobbiérdek nem mindig elvtelen az egészségügyben természetesen, ezt esetleg ki tudja
küszöbölni. De azért van egy olyan gyanúper, hogy igen, de akkor viszont az ilyenfajta
politikai irányultságú kiválasztása a szakmai grémium vezetőinek, ez nem jelent, legalábbis
ezen emberek számára egyfajta – hogy mondjam – megfelelési kényszert, hogy ilyen
árnyaltan és enyhén fogalmazzak gyakorlatilag.

Mindenesetre úgy látom, hogy ezt a rendszert, amit az első olvasatra megmondom
őszintén, én bevallom férfiasan, ha valaki másképp látta, én nem láttam át és nem is értettem,
hogy hogyan lesz, mint lesz, aztán természetesen belemélyedve, és nem azért, mert most az
államtitkár úr elmondta, megértettem, hogy ennek valójában mi a lényege. Úgy gondolom,
hogy az egészségügyi kormányzat az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben gyorsítani
kíván, és végre valóban érdemi lépéseket kíván tenni, amit mi, ellenzéki pártként állandóan
kifogásoltunk, mert nem igazán láttuk, hogy elindulna bármi is az egészségügyben.

Ha ez is egy olyan alapfeltétel lesz vagy egy olyan eszköz arra, hogy ez a folyamat
végre elinduljon és idővel az a politikai hozzáállás és szemlélet a kormányoldalról változzék,
hogy noha pénzünk kevés van és másra kell, de látva az egészségügy jelenlegi, pillanatnyi
problémáit, valóban egyfajta olyan gondolkodás is legyen benne, hogy akkor is priorizálni
kell ezt az egész rendszert, mert valóban sok minden veszély fenyegeti a normális, egészséges
működését, és ha ennek pénzügyi feltételei vannak, akkor természetesen ez is adassék meg
hozzá. Nagyon remélem, nem szeretnék olyan szakmai grémiumokat, ami úgy találja ki az a
szakmát, hogy az egy fillérbe nem kerül, mert ennek a következményeit azért világosan
látjuk.

Nem szabad elfelejteni, hogy ezt a szakmát azért emberek gyakorolják, és ha ezek az
emberek nem érzik jól magukat egy akármilyen korrekt irányítás mellett is a rendszerben,
akkor nem sokra fog menni az irányítás sem.

Teljesen egyetértünk az összeférhetetlenségi szabályok felállításában, valóban ez egy
fontos dolog, hogy itt ne szakmai lobbiérdekek, hanem nagybetűvel „A SZAKMA” érdekei
érvényesüljenek, és ebben elnézést, pontosan azért, mert államtitkár úrnak ebben, a
szervezetnek a különböző tanácsaiban és anyagaiban elfogadási joga van, az államtitkár úrnak
is egy rettentő felelősséget jelent, hogy végül is ezt hogyan kezeli és viszi.

Mindenesetre tekintettel arra, hogy ez nem egy jogszabály, a parlamenti képviselőknek
nem kell olyanfajta véleményt és vitát folytatni plenáris ülésen, hiszen ha jól tudom, ez vagy
kormány-, vagy miniszteri rendelet lesz, illetve nem lesz, hanem már az is, tehát már működik
is gyakorlatilag ez a kiválasztási rendszer. Természetesen ha államtitkár úr nem mondta
volna, megkérdeztem volna, hogy a Magyar Orvosi Kamarának miért nem jutott már az első
körben delegálási szerep, de igen, én is tudom, hogy valóban bizonyos szempontból
felkészületlenül érte, illetve a kamarai demokrácia mozgatása időigényes. Hiszen ha valóban
be akarjuk vonni az összes helyi szervezetet, területi szervezetet, és azoknak visszaérkezik az
a véleményük, amit kérünk tőlük, az valóban nem egy kétperces folyamat.
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Tehát én azt mondom, hogy essünk neki, és megmondom őszintén, nagyon remélem,
hogy jobban fog működni. Egyetlenegy dologban szeretnék „tanácsot adni” államtitkár úrnak.
Amikor a szakmai kollégiumokat egyszer egy jogszabály formájában, a kamarának semmi
köze nem volt hozzá a delegálási és a választási kérdésekben, de egyszer volt egy négyéves
periódus, amikor a szakmai kollégiumok, amelyek nem voltak önálló jogi személyek és ezért
a gazdálkodásuk elhelyezendő volt valahová, a Magyar Orvosi Kamara kapta azt a feladatot,
hogy a szakmai kollégiumok számára kiutalt pénzt úgymond a szakmai kollégiumok számára
adminisztrálja, tehát könyvelje, stb.

Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szakmai kollégiumoknál a gazdálkodás hol fog
folyni, akár a minisztériumnál, akár bármi másnál, mert a szakmai kollégiumoknak a korábbi
működési tapasztalatai szerint, amikor ez egyetemekhez és egyebekhez lett helyezve, bizony,
azok az intézmények elég gyakran tették el a kasszájukba ezt a pénzt és bárhogyan kérték a
szakmai kollégiumok vezetők, hogy gyorsan nekik ezért, azért pénz kell, bizony, leálltak ezek
a csatornák. Nyugodtan és büszkén állíthatom, hogy a Magyar Orvosi Kamara idejében
gyakorlatilag – és én is csak az anyagi részét mondom – egy kollégium anyagi igénye egy
napon vagy két napon belül teljesült.

Ezt csak jelzem, hogy ha valóban azt akarjuk, hogy jól működjön, akkor olyan
körülményeket teremtsünk neki, hogy a gazdálkodása zökkenőmentes legyen. Köszönöm
szépen, egyelőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kétségtelen,
hogy nehéz helyzetben van a magyar egészségügy, és ezt most nem egy durva kritikai
megjegyzésként tenném, hanem önkritikainak, tehát mondjuk azt, hogy az elmúlt időszak
eredményeként. De most abban a helyzetben vagyunk, hogy szeretnénk előrelépni. Ez az
előterjesztés is annak egy része.

Nyilvánvalóan ahhoz, hogy megfelelő megoldásokat találjunk, ahhoz megfelelő

szakmai tapasztalat, hozzáállás, véleménynyilvánítási lehetőség, fórumok, tapasztalatcsere
szükséges. Ez egy lehetőség. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha van egy lehetőség, akkor
azt használjuk ki és töltsük meg tartalommal. Ez erre megfelelő, én azt mondom, hogy
mindenféleképpen, alelnök úr nem is tudom, hogyan mondta, hogy essünk neki vagy kezdjük
el vagy csináljuk, ezzel a megfogalmazással és ezzel a gondolattal is egyetértek.

Itt egy apró betűs dolgot látok és erre szeretnék rákérdezni, hogy a rendelkezésre álló
működési költség 53,4, illetve 48,1 millió forint. Itt némi csökkenés van. Kétségtelen, hogy
helyzet van ezen a területen is, tehát a kérdésem az volna, hogy ez a fajta költségvetés egy
megnövekedett feladattömeg mellett – mert azért most is, és azt gondolom, hogy az
elkövetkezendő hónapokban és egy-két esztendőben is bőségesen lesz feladata a
kollégiumoknak – elégséges lesz-e, ezt hogyan látja államtitkár úr? Mert én azt mondom, ha
úgy látja, hogy nem, akkor szerintem pártállástól függetlenül ebben segítséget kell hogy
nyújtsunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Szabó Tamás képviselő úr!

DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. A következőt szeretném kérdezni.
Egyfelől világos és egyértelmű, hogy itt változtak alapvetően az elnevezések is. Egyetlenegy
szakmai kollégiumról beszélünk, és ezt csak azért mondom, mert a későbbiekben esetleg
zavaró lehet, itt is elhangzott még az, hogy szakmai kollégiumok, tehát igazából egy
kollégium, viszont a tagozatokra pedig pontosan tudjuk, hogy 60 szakmánkénti tagozat, benne
ezzel a 3-3 emberrel.



- 13 -

Az egyik kérdésem az lenne, utalás volt itt arra, hogy elnök, két alelnök, két titkár,
akkor konkrétan már megvannak a személyek, vagy pedig még kiválasztásra kerülnek? Illetve
azt is szeretném megkérdezni, noha ilyen irányú kérdés is elhangzott, valószínűleg akkor
összevontan lehet majd kezelni, hogy kifejezetten a Semmelweis-terv és az azon belül
megfogalmazottak, akár most a nagytérségi ellátásszervezés és ennek a gondolatnak a mentén
az első vagy a soron következő, kifejezetten a szakmai kollégium számára adódó feladat,
lépés, akár a kapacitások, akár az intézmények egymás közötti viszonya kialakításában, hogy
ez tartalmában – egy véleményezési szereplőről van szó – és főleg időzítésében mikor és
hogyan várható?

ELNÖK: Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Az elmúlt héten az Egészségügyi bizottság ellenőrző bizottsága ülést tartott Horváth Zsolt
vezetésével, amikor is elsősorban az ÁSZ-nak azon jelentését vettük górcső alá, amely az
egynapos sebészetről szólt. Erről egy jelentést készítettünk, amelyet véleményem szerint
megkapott már államtitkár úr. Ebben egy rövid utalást, javaslatot tett a bizottság arra nézve,
hogy különös tekintettel az egynapos sebészet specialitásaira, interdiszciplinaritására, tehát
hogy sok szakmát, sok sebész szakmát, sok manuális szakmát átölel, és halkan büszkélkedve
a mások dicsőségével, hogy 2013-ban egy világkongresszust is rendeznek ők
Magyarországon. Tettünk javaslatot arra, hogy ne 60, hanem 61 tagozata legyen a szakmai
kollégiumnak, mégpedig az egynapos sebészettel egészüljön ki, mint különálló és az ellátás
specialitását elsősorban górcső alá vevő, nem kis részben a beteg kímélete és reményeink
szerint majdani költségtakarékosság alapján tettük ezt a javaslatot. A kérdésem az, hogy erre
várható-e az államtitkárság befogadó gondolkodásmódja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hollósi képviselő úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Visszavonom a jelentkezést, ugyanezt
szerettem volna elmondani.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor én két nagyon
rövid kérdést szeretnék feltenni. Az egyik kérdésemben szeretnék az Iván professzor úr által
elmondottakhoz megerősítésképpen kapcsolódni, nevezetesen a természetgyógyászatnak egy
olyanfajta elterjedése érhető tetten a mai társadalomban, ami mindenféleképpen, ha már egy
létező dologról van szó, ez valamilyen szakmai felügyeletet vagy szakmai szabályozást
igényel. Én ezt szintén kapcsolódásképpen nagyon fontosnak tartanám, illetve tulajdonképpen
próbáltam figyelni az úgynevezett öttagú tisztségviselői körre, mert a 60-ból öt szervezetnek a
képviselői úgymond, ha úgy tetszik, minisztériumi, államtitkári, tanácsadói minőségben
működnek itt a tisztségviselők, erre az 5 főre gondolnék. Esetleg ha ennek az 5 szakembernek
a szerepéről államtitkár úr nagyon röviden tájékoztatna bennünket, a többi úgy gondolom,
hogy teljesen egyértelmű, mind a háromtagú, mind pedig a létszámában változó, de kibővített
kollégiumok tevékenysége.

Én a minisztériumban részt vettem, amikor még az előzetes munka folyt, és itt
tulajdonképpen azért a munkarenddel kapcsolatosan, hogy a szélesebb szakmai
kollégiumoknál nyilvánvalóan szűkített ülésezési rendben, a háromtagúnál, illetve a 180-183
főnél, amennyi majd lesz a vége, ott pedig nyilvánvalóan egy megfelelő szakmai ütemezéssel
folyna a munka.

Ezt szerettem volna megkérdezni, ezt a szerepet. Köszönöm szépen. A válaszadásra
államtitkár urat illeti a szó.
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Dr. Szócska Miklós államtitkár válaszai a vitában elhangzottakra

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az első kérdés a működési mechanizmusokra kérdezett rá,
úgyhogy erről néhány szót hadd mondjak.

Értelemszerűen egy új felállásról van szó, tehát nekünk is tökéletesíteni kell ezt. Már
igazából a Semmelweis-terv támogatása volt az alapvető célja, hogy ilyen rendszerben
állítottuk fel. Tehát május 13-án, pénteken hívjuk össze a 180 főt, jelezve, hogy nem vagyunk
babonásak, és a sorssal is meg kell küzdeni az egészségügy megújítása kapcsán. Úgyhogy
amikor ránéztünk a naptárra, hogy mikor van az első lehetséges időpont, akkor egy percre
sem riadtunk meg, hanem azt mondtuk, hogy ezzel együtt kell ezt vinni.

Ha felteszünk egy kérdést, mondjuk vegyük a traumatológiát és az orthopédiát, két
rokon szakmát, fel kell tennünk a kérdést, hogy a progresszív ellátórendszer milyen szintjein,
milyen szintű traumatológiai ellátásra van szükség. Feltesszük a másik kérdést: az elektív
orthopédiai műtétek bizonyos típusaihoz mekkora az az esetszám, ami fölött a minőségi
munka biztosítható? Tehát hány műhelyben végezhetnek bizonyos típusú elektív orthopédiai
műtéteket?

Ezek a kérdések néhány héten belül el fognak hangzani. Ezekhez az adatgyűjtés és a
döntéstámogató rendszerek felkészítése arra, hogy ezeket a válaszokat gyorsan megadja a
szakmáknak, ez jelenleg is zajlik. Ez az a viszonylagos szélcsend, amiben dolgozunk, itt
alelnök úrnak mondom. A szélcsend arról szól, hogy a bizonyítékokat összegyűjtsük és a
bizonyítékokat a döntéshozatal számára feldolgozható formában rendelkezésre állítsuk.
(Megérkezik az ülésre dr. Nagy Kálmán.)

Tehát most ér össze két olyan folyamat, ahol a szakmák nélkül dönteni nem akartunk,
a szakmák viszont ne rögtönzések, ne lobbiérdekek, hanem evidenciák alapján tudjanak
meghozni rendszeralakító döntéseket, vagy tudjanak rendszeralakító javaslatokat tenni. Tehát
hogy a működésről nem ők döntenek, nem egy szakmai önkormányzatiság, hanem
javaslatokat tesznek a döntéshozatal irányába.

180 fő ritkán fog együtt dolgozni. Azért hoztunk létre kis csapatokat, 2-3-4 tagozat
viszont össze tud ülni megvitatni. A traumatológia, a sebészet, orthopédia, intenzív össze tud
ülni és meg tudja mondani az irányokat. Tehát rugalmasan fogjuk összehívni az egyes
kérdéskörökben érintett testületeket. Tehát egy ilyen rugalmas működési mechanizmust
feltételez. Ugyanakkor ezeket a három fős tagozatokat meg is szólítjuk, hogy ha már mi
beáldoztuk a családi életünket arra, hogy rendbe tegyük az egészségügyet, olyan partnereket
kerestünk, akiknek a szakmai integritása, a személyes integritása olyan, és bízunk benne,
hogy be tudják vállalni, hogy a pluszmunkát beleteszik a rendszeralakításba. Tehát egy ilyen
működési mechanizmusban gondolkodunk, és várjuk a három tagozati tagtól, hogy a szakmai
kollégiumi tanáccsal, az ő szakterületi tanácsukkal egyeztetnek. Tehát nem nekünk kell a
szakma széles rétegeivel, hanem ők össze is gyűjtik, mint egy ilyen szakmai konzultatív
interface-t képeznek, és mindig stabil emberek, ismerjük őket, erősségeiket és valószínűleg a
gyengeségeiket is előbb-utóbb megismerjük.

Tehát május 13-án lesz az első nagy plenáris ülés, heteken belül megindul a kérdéskör.
Bízom benne, hogy a vitás kérdéseket a kollégiumi tanácsok szintjén is le tudjuk majd
rendezni addig, tehát a kollégiumi tanácsok is minél előbb összeülhetnek, megválasztják az
elnököt és viszik tovább.

Mindjárt majd az 5 főről a végén még beszélni fogok. A MOTESZ költségvetési
válsága, igen, tudjuk. Ez a költségvetés összeállításakor alakult így. Mindenképpen fontos azt
elmondani, hogy nem gondoljuk, hogy ez így jól van. Már dolgozunk azon, hogy hogyan
honoráljuk a MOTESZ erőfeszítéseit a delegálások lebonyolításában, tehát próbálunk
számukra valamilyen pénzmagot találni. Hosszú távon ez semmiképpen nincs így jól, tehát
egy fontos szervezetnek tartjuk.
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Ugyanakkor korábban az egészségpolitika egy „oszd meg és uralkodj” elvet vallott a
kamara és a MOTESZ között. Van egy vita, hogy a nemzetközi szakmai szervezetekben való
szakmai képviselet hogyan alakul. A jövőben mi a magunk részéről semmi ilyen megosztó
lépést nem teszünk és bízunk benne, hogy a szakmai ernyőszervezetet és a szakmai
önkormányzatot, hivatásrendet képviselő szervezetek közeledni tudnak és egy élő

együttműködést alakítanak ki.
Értelemszerűen a nehéz költségvetési helyzet mindenkit érintett, a MOTESZ-nek azt

mondtuk, hogy próbálják meg túlélni ezeket a nehéz időket. Bízunk benne, hogy a
szponzoráció, a rendezvényszervezés talán túlsegíti őket ezeken a nehéz fázisokon.

A komplementer medicina szakmai kollégiumi tagozat létrejött három fővel. Egyetlen
ilyen tanszék van a pécsi egyetemen, úgyhogy annak a vezetője bekerült a három tag közé, és
úgy tudom, hogy egy hagyományos, tehát őt kiegészítendő, egy homeopátiával foglalkozó
kolléganő és egy akupunktúrával foglalkozó kolléganő került bele. Az az igazság, hogy úgy
látjuk, hogy sikerült olyan partnereket találni ebbe a szervezetbe, akik releváns konzultatív
partnereink lesznek ebben a folyamatban. Az ilyen fonalterapeuta, vizeletitató, petróleumitató
sarlatánokat ki szeretnénk zárni, akik valami elképesztő méretben működnek, tulajdonképpen
tízezer forintokat hasítanak le egy félórás csikizésért az emberekről és a saját vizeletét vagy
medveepét itatnak velük, tehát a legvadabb dolgokat hallom az én háziorvos feleségemtől.
Szóval ezeket értelemszerűen a helyükre kell tenni. Úgyhogy a komplementer medicinát
integráltuk és ennek egy ellenőrzött terepet biztosítunk.

Mikor áll fel? Azt hiszem, hogy ezt kielégítően megválaszoltam. Tehát egy menetben
fogják felvenni a feladatokat a kollégák. Annyit hadd mondjak, hogy az elnök Fülesdi Béla
lett, aki ezt a 12 fős testületet is elnökölte. Tehát előzményei vannak ennek, és az első

ránézésre bonyolult rendszerből úgy gondolom, hogy egy nagyon rugalmas és releváns
rendszert sikerült felállítani, amit a szakma elfogadott. Egy kicsit meg kell még érteniük, de
nem volt nagy ellenkezés ezzel a rendszerrel kapcsolatban, mert benne van az operatív
munkavégzés, és benne van a szakmai demokrácia lehetősége is. Tehát ezt a kettős rendszert
elfogadták.

Alelnök úr kérdezte, hogy korábban demokratikus választások voltak. Tehát a
demokráciának a kollégiumi tanácsok felállásánál megvan a lehetősége. Tehát a szakma maga
kiállíthatja a vezető szakembereit, a legnagyobb tekintélyt élvezőket delegálhatják a szakmai
szervezetek a tanácsokba. Tehát megjelenik ez is. Ugyanakkor mivel a rendszer átalakítás
előtt van, és ez a szakterület tanácsadó testület, ezért úgy gondoltam, ez így fair, ha mi
választjuk ki ezt a 180 fős kollégiumot. Tehát itt felvállaljuk a felelősséget azért, hogy kit
választunk, felvállaljuk a felelősséget azért, hogy hogyan működik, és ez szerintem jól van
így. Igyekeztünk azért, tehát itt nem politikai korifeusok alkotják a domináns vagy a kritikus
tömegét ennek a szakmai kollégiumnak, tehát ez nem egy politikai választás, ami itt történt.
De nem úgy gondoljuk, hogy ez a szakmai önkormányzat terepe lenne. Tehát nem úgy
gondoljuk, hogy a kollégium szintjén kellene a szakmai autonómiát megjeleníteni.

Nagyon komoly rendszer-átalakítási feladatok vannak, ahol a döntés felelősségét fel
kell vállalni. Nagyon komoly ellátás-szervezési kérdésekben, kapacitástervezési,
munkamegosztási kérdésekben kell dönteni. Az, hogy ezt így állítottuk fel, reprezentálja azt,
hogy nem fogunk elfutni ez elől a felelősség elől.

A valóban érdemi lépések. Azt tudom mondani, hogy igen, erre készülünk, de ha mi
most anélkül döntenénk mondjuk a traumatológiai ellátásokkal kapcsolatos területi vagy
progresszív munkamegosztásban, hogy elemeztük volna a betegutakat, és anélkül döntenénk,
hogy egy hitelt érdemlő kollégiumi rendszer állt volna fel, akkor ez egy egyszerű rögtönzés
lett volna. Tehát a rendszer rendbetétele időt vesz igénybe, és bár lehet, hogy talán egy kicsit
hosszabbra nyúlt ez a folyamat, mint ahogy mi is eredetileg terveztük, de ezek kikerülhetetlen
lépései. Tehát egy hiteles kollégiumi rendszer felállítása, a bizonyítékok összegyűjtése és
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rendszerbe szervezett feldolgozása, ezek mind előfeltételeit képezik egy rendszerbe
avatkozásnak.

Úgyhogy talán ezt hadd fordítsam annyiban meg, hogy szerintem ez egy olyan
alapfeltétel, amire végre hosszú idő után az egészségpolitika megpróbál tekintettel lenni. Azt
azért jelzem, hogy ne tévesszen meg, azért ha az oly sokat kritizált konvergenciaprogramot
figyelmesen olvassuk, akkor ott van egy 5,9 százalékos szám, erre szeretném felhívni alelnök
úr figyelmét. Tehát nem tudjuk, hogy az alagút milyen hosszú, de azért az alagút végén már
egy fénypontot látunk, értelemszerűen intenzíven dolgozunk azon, hogy ez hogyan válik
realitássá.

Egyetértek azzal, hogy az adminisztratív kapacitásoknak korrektnek kell lenni és
megfelelő adminisztratív támogatást kell kiépíteni a kollégiumi működéshez. Ezen vagyunk.
Létre fogunk hozni egy portált is, tehát egy elektronikus felülete is lesz, ezzel már a
következő, négy év múlva bekövetkező delegációs felületnek már egy használhatóbb, már egy
tapasztalatokon nyugvó feldolgozása lesz.

A költségvetési helyzet: azt jeleztem, képviselő úr, még korábban, hogy a GYEMSZI
költségvetésén belül próbálunk pluszforrásokat biztosítani a kollégiumi működésekre, és
végső soron ne felejtsük el, hogy átjön a szakfelügyeleti rendszer, az is hozza magával a
költségvetését, tehát koncentráljuk az erőforrásokat a szakmai támogatásra. Tehát bízom
benne, hogy azon belül egy nagyobb racionalitás tud érvényesülni. Tehát ha a végrehajtó
hatalomnak a szakmai és anyagi prioritásait is alá tudjuk rendelni a kollégiumi rendszernek,
akkor ez egy erőteljesebb rendszer lesz majd.

A Semmelweis-tervről beszéltem. Azt hiszem, két dolog van még, az egynapos
sebészet. Az egynapos sebészet mindenképpen prioritást élvez. A Semmelweis-terv
célmodellje egy alap járóbeteg-ellátás, ösztönzött egynapos ellátási formában, hatékony
módon dolgozó egészségügy célmodelljét vetíti előre. Igen, tehát az év hátralévő részében, a
jövő év során meg fog erősödni ez a vonal. (Dr. Heintz Tamás: És a kollégium?) Ezen belül a
kollégium? Azt hiszem, hogy azért az egynapos sebészetnek a reprezentánsai benne vannak a
különböző tagozatokban. (Dr. Heintz Tamás: Benne, csak az más.) Ennek utána fogok nézni
és visszajelzek a következő alkalommal.

A tanácsok szintjén úgy tudom, a reprezentáció mindenképpen megoldott. Ez volt az
egyik.

Az utolsó a konzultatív körök és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal. Én most
utánanézettem itt közben, mert nem minden meghívó megy át a kezeim között, de emlékeim
szerint én nem kaptam még meghívót. Tehát személy szerint engem meghívó nem ért el.
Utánakérdeztettem most a titkárságon, hogy elért-e engem Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
meghívó. Lehet, hogy a miniszternek címezve érkeznek a meghívók. Volt ilyen, hogy
mondjuk az Akadémia orvostudományi osztályánál is felvetődött, hogy miért nem megyek el,
hívnak, hívnak, és nem megyek. Utánanéztem, és miniszter úrtól nem jött tovább hozzám a
meghívás, és szerdai osztályülések vannak, kormányülések vannak, tehát sosem találkoztak.
Tehát mihelyst hozzám érkezett, jött.

Ugyanakkor őszintén meg kell mondanom, hogy mi nagyon sok energiát fektettünk
abba, hogy a társadalmi egyeztetések legitim platformjai az államtitkárság, illetve a
minisztérium körül alakuljanak ki. Tehát nagy elismeréssel az iránt, hogy a Nemzeti
Egészségügyi Kerekasztal milyen eredményeket ért el itt tulajdonképpen az egészségügy
privatizációtól való megmentésében, vagy sorolhatnám, hogy milyen negatívumokat segített
kivédeni, ezzel együtt az egyeztetéseknek a legitim platformját mi az államtitkárság körül
gondoljuk kialakítani, de örömmel megyek el a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal üléseire,
és most alelnök úr felvetésének kapcsán át fogom gondolni ezt a dolgot. Be kell vallanom,
hogy a viszonyulással kapcsolatban sem szakmapolitikai, sem politikai döntés nincs, nem
voltak megfontolások, és az, hogy én ott még nem jelentem meg, az csak pusztán egy
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praktikus ügy. Tehát őszintén tudom mondani, hogy hozzám nem ért el ilyen, most
ellenőriztem, hogy a titkárságon esetleg processzálták-e, és az volt a jelzés, hogy emlékeik
szerint nem processzáltak ilyen meghívót. Ez nem zárja ki, hogy mi vétettük az adminisztratív
hibát, de nem volt szándékos.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben Nagy Kálmán professzor úr megérkezett.
Köszöntöm szeretettel és meg szeretném kérdezni professzor urat, hogy lenne-e észrevétele,
kérdése a szakmai kollégiumi kérdéshez. (Dr. Nagy Kálmán: Nagyon szépen köszönöm, de
nincsen.) Köszönöm szépen. Elnézést, de úgy gondoltam, hogy semmiképpen nem szerettük
volna kizárni.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnézést
kérek, csak elfelejtettem felsorolni a vezetőket. Az elnök Fülesdi Béla, a két alelnök: Barzó
Pál a szegedi egyetemről és Szilvási István a Semmelweis Egyetemről. Titkárok: Boncz Imre
a pécsi egyetemről és Perczel Forintos Dóra a Semmelweis Egyetemről. Tehát ők az öt
kolléga, akiket felkértünk erre a feladatra.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tájékoztatót, a kérdéseket és a
viszontválaszokat. Tájékoztatóról van szó, ilyen értelemben nem kell róla határozatot
hoznunk. Megerősítem még egyszer, hogy nagyon köszönöm a tárca, a minisztérium
képviseletét, jelenlétét és köszönjük a tájékoztatást.

Egyebek

Áttérnénk a második napirendre, amely az egyebek. Kérdezném a képviselőtársakat,
van-e valakinek közérdekű bejelentése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szeretném
időközben Garai képviselő urat és Nagy Kálmán képviselő urat tájékoztatni arról, hogy a
beérkezett vélemények alapján kikristályosodni látszik, hogy a bizottsági ülésünk stabil
időpontja a szerda 10 óra lesz, ezek a visszajelzések érkeztek. Egyértelműen, hogy mindenki
tudja, a polgármester urak és mindenki tudja tervezni a munkáját ennek megfelelően.
Köszönöm szépen a jelenlétet és a mai bizottsági ülést ezzel bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


