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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 07 perc)

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a parlament Egészségügyi bizottságának 2011.
június 21-ei mai ülésén, melynek napirendjét kétszer is megkapták képviselőtársaim.

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, megkülönböztetett tisztelettel Szócska
Miklós államtitkár urat az egészségügyi tárca vezetőjét, Páva Hanna helyettes államtitkár
asszonyt, és szeretettel köszöntöm minden szakmai képviseletnek minden jelen lévő
képviselőjét, meghívott vendégeinket, megkülönböztetett tisztelettel a Rezidens Szövetség
jelen lévő és még érkező képviselőit.

Két napirendje van a mai ülésünknek. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Az első napirendként tájékoztató a rezidensek helyzetéről, és a második az egyebek.

Mielőtt még a napirendet szavazásra feltenném, megkérdezném, hogy napirend előtt
van-e valakinek a bizottság részéről bejelentenivalója. Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Nagyon röviden, hiszen jócskán benne vagyunk már a mai napban. Engedjék meg, hogy egy
riasztó és szerintem a mi hivatásunk körében példátlan és követhetetlen témáról szóljak
néhány szót. Az egyik internetes portál ma 11 óra 44 perckor közölte a következőt: „Olcsó
kapadohányért lobbizik a jobbikos orvos.” A cikket elolvashatják a neten, én erre most nem
tennék kísérletet sem. Ellenben a kezemben van a kapcsolódó módosító javaslat, amelyet Kiss
Sándor és Gyenes Géza kollégáim jegyeznek, amelynek csak az indoklásából szeretnék
felolvasni önöknek.

„A vágott dohány jövedéki adójának a cigaretta jövedéki adójától nagyobb mértékű
növelése a cigarettafogyasztás növekedését segítheti elő, amely káros az emberi egészségre. A
vágott dohány cigarettává sodrása vagy cigarettahüvelybe töltése viszonylag hosszadalmas
manuális tevékenység, így kevesebb ideje jut a dohányzó embernek a cigarettázásra és
kevesebbet is dohányzik, ezáltal az egészségét kevésbé károsítja. A vágott dohány fogyasztása
a legszerényebb jövedelműekre jellemző elsősorban. Szociális érzéketlenségre utalna a
legszegényebb dohányzók csempészcigaretta fogyasztására való kényszerítése.

A kapcsolódó módosító javaslat a vágott dohány jövedéki adójának ugyanolyan
mértékű növelését irányozza elő, mint a cigarettáét.”

Mondanám, hogy no comment, de azért mégiscsak. Ne nézzük már madárnak
egymást! Végre van egy törvény, amelyet büszkén tarthatunk Európa elé, amely most itt az
uniós elnökség kapcsán is mindent elkövet, hogy Magyarországot sárba tiporja, és akkor
képesek lennénk egy ilyen álindokkal nekiugrani a témának? Amikor direkt nem teszünk
különbséget kiskocsma és osztályon felüli helyek dohányzási szokásai között, amikor ezen
dolgozunk, hogy valóban a legszegényebbek, a legjobban halandók életén javítsunk, akkor
beteszünk egy ilyen törvényjavaslatot?

Elnök úr, végül is csak ennyit szerettem volna kérdezni és mondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nem hiszem, hogy kellene reagálnom, a parlamentben
elég sok szamár előterjesztés volt már és van, úgyhogy rád gondoltam Tamás, amikor ezt a
törvényjavaslatot tettük. Te, aki a nemdohányzók védelméről szóló törvény mellett
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bábáskodtál, és amúgy dohányos ember vagy, ezért gondoltunk rád, hogy egy kicsit könnyebb
legyen a helyzeted. Egyébként nem kívánok reagálni az elhangzottakra. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a napirend megállapítása következik, amit már az
előbb ismertettem. Kérném a jelen lévő képviselőket, hogy aki a napirend elfogadásával
egyetért, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.

Tájékoztató a rezidensek helyzetéről

Rátérnénk a napirend tárgyalására: tájékoztató a rezidensek helyzetéről. Államtitkár
urat illeti a szó.

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

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Én egy kicsit egy olyan munkamegosztást hadd javasoljak, hogy helyettes
államtitkár asszony, amikor a konkrét számokról kell beszélni, akkor besegít nekem. Hadd
kezdjem onnan, és nagyon örülök, hogy ez a mai tanácskozása a bizottságnak sorra kerül,
mert mi magunk is úgy érezzük, hogy ezt az ügyet napirenden kell tartani, tehát nem kívánunk
elfutni ezen nehéz probléma elől. Mindig azon vagyunk, hogy a közvélemény megismerhesse
az aktuális számokat.

Én magam még egyetemi oktatóként kezdtem foglalkozni a migráció kérdésével 2003-
ban. Ennek egy személyes élmény volt az egyik oka. Én 1989-ben végeztem, tehát ez volt az
első rendszerváltó évfolyam tulajdonképpen, és 1998-ban New Jersey-ben az egyik
évfolyamtársamhoz hivatalos voltam egy házibulira, ahol a jelen lévő 45 emberből 39 az
évfolyamtársam volt. Zsolttal mi évfolyamtársak voltunk, és ezek a kollégák csak olyanok
voltak, akik New York közelében élő, keleti parti, zöldkártyás, kint élő orvosok voltak.

Tehát én az évfolyamom 10 százalékával ott találkoztam 1998-ban New Jersey-ben.
Volt egy ilyen személyes élmény, de azt tudtuk, hogy például Amerikában az FMGEMS
vizsga, ami a különbözeti vizsgát jelentette, az egy nagyon komoly korlátja volt a
migrációnak, és 2003-ban az uniós csatlakozás előtt már látszott, hogy ha eltörlik ezt a
migrációs gátat, a különbözeti vizsgákat, akkor ez megindulhat. Akkoriban mi már az
egyetemen a menedzsmentfejlesztő programokon láttuk, hogy már egy megyei kórháznak is
gondot okoz jól képzett osztályvezető vagy szakdolgozó toborzása. Tehát láttuk azt, hogy ha
itt a migráció is bejön a rendszerbe, akkor ebből komoly emberierőforrás-krízishelyzet
alakulhat ki. Akkor már láttuk, hogy a vendéglátóiparba, a szolgáltatási iparba áramlanak át a
szakdolgozók, és látszottak az orvosi krízishelyzet jelei is.

A migrációt tekintve nem egyedi jelenségről van szó, az egész világon látszik egy
kelet-nyugati, dél- észak irányú migráció, az országon belül is látszik ez, van egy kicsi, nagy,
tehát megnéztük azt a későbbi kutatások során, hogy hogyan ítélik meg, milyen erőtérben
mozognak a rezidensek. Tehát a helyzetükről viszonylag sokat tudunk, és ez alátámasztott
bizonyítékokkal is, és látjuk azt az erőteret, amiben mozogva dolgoznak. Tudjuk azt, hogy mi
az az optimális bér, amiért a migráció jelensége megszűnik, tudjuk azt, hogy hol szeretnének
dolgozni, látjuk az első, hatodéves és a rezidens folyamatban, hogy hogyan alakul a
motivációjuk. Tehát egy viszonylag jól értett jelenségről van szó.

Én kiemelnék három nagyon lényeges elemet. Az egyik a megélhetés és
életkörülmények. Ennek része a fizetés, de része általában az is, ahogy ma egy fiatal le tud
telepedni valahol, lakáshoz jut és megházasodik. Tehát van egy általános szociális helyzet a
fiatal diplomások körében, ami szintén érvényes a rezidenseknél.
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A másik a szakmai lehetőségek, és az, hogy a hierarchiában hol foglal helyet. Ez egy
másik ilyen nagyon erőteljes csoport. A harmadik a képzésük, szakképzésük mennyire vértezi
fel őket az ismeretekkel.

Az egyik mostani alkalomra szóló bejelentésünk, hogy ebben a három témában a
következő időszakban széles körű egyeztetéseket folytatunk, a képzés, szakképzés
rendszerének a megújításáról fog szólni az első egyeztetés. Erre két héten belül sor kerül, és
ezt azzal a céllal tesszük, hogy már a harmadik, negyedik negyedévben kiírandó uniós
pályázatoknak a feltételrendszerét ezeknek az egyeztetéseknek megfelelően adjuk össze.
Utána a csapatmunka, szakmai lehetőségek és a megélhetés körülményeiről is egy-egy
egyeztetést fogunk, és mindegyik egyeztetéshez valamiféle továbblépésnek a kidolgozását
kapcsoljuk. Tehát elkezdődik egy aktív munka, beleértve azt is, hogy mit tud tenni az
államtitkárság azért, hogy a letelepedésüket segíteni tudja szervezett formában. Ez ne csak
egy fenntartó vagy egy elkötelezett kórházigazgató magánjellegű aktivitása legyen, hanem
országos szinten, szervezett formában jussanak információhoz, mert jelenleg még egy
problémát hadd emeljek ki, az információáramlást és a rezidensi helyzetet körülvevő
hiedelmek dominálják már a köztudatot. Tehát hamarabb jut el egy külföldi álláshirdetés a
rezidenshez, mint a kiírt magyar álláshelyek.

Hogy csak egy példát hadd hozzak erre, az Orvosok Lapja, a Magyar Orvosi Kamara
hivatalos lapja VIII. évfolyam, 2011. évi 3. száma. Itt van egy féloldalas hirdetés, és még
tudok példát mondani, tehát ha megnézem azt a reklámfelületet, ami rendelkezésre áll a
külföldi állásokkal kapcsolatban, és ha megnézem azt, hogy ilyen kétszer hármas cellákban
hány hirdetés van az itthoni álláshelyekről, akkor mi kénytelenek vagyunk a saját
eszközeinkkel ennek a hiedelemnek a feldolgozásán segíteni egy kicsit.

Menjünk tovább. Az a rezidensek percepciója – és ez már a hatodéves és a rezidensi
szakaszban is igaz -, hogy 96 százalékuk rossznak vagy nagyon rossznak ítéli meg az
egészségügy kilátásait, és ezen belül az ő saját kilátásait. Régen volt egy nagy ugrás a
hatodéves és a rezidens között, én úgy láttam a legutóbbi eredmények között, hogy ez nagyon
kisimult, sőt, az elsőévesek is egyre rosszabbnak látják az egészségügy kilátásait. Tehát azzal
a feltételezéssel lehet élni, hogy a túljelentkezésnek a nagy részét olyanok teszik ki, akik már
eleve azért mennek orvosnak, mert ez egy nemzetközileg gyakorolható szakma.

A motivációs erőteret az anyagiak, a társadalmi összehasonlítás, honnan indultunk,
más foglalkozási csoportok milyen lehetőségekhez jutnak a társadalomban, a fizikai
környezet, ahol a munkát végzem, a szervezeti környezet, aminek a keretei között dolgoznom
kell, hierarchia, csapatmunka, szakmai lehetőségek, a szakma gyakorlásának a színvonala,
hiszen nem tudja olyan színvonalon gyakorolni a szakmáját a folyamatos megszorítások
miatt, mint ahogy ezt a tankönyvből tanulta. Tehát egy folyamatos elégedetlenség van aközött
a pályakép, életpályakép között, ami bennük a szakmai képzés során kialakul, és aközött,
amilyen szakmai lehetőségek között gyakorolni kell a munkájukat.

Tehát ebbe kétféle módon lehet beleavatkozni. Az egyik a megtartó szakmai környezet
kialakítása, aminek része a szervezeti környezet, része a képzés, része a szakmai lehetőség, és
az anyagiak, a megélhetési körülmények javítása.

Amit mi a Semmelweis-tervben leírtunk, az a rendszernek az olyan irányú átalakítása,
ami egy élhetőbb munkakörnyezet, egy racionálisabb rendszerkörnyezet kialakítását segíti,
értelemszerűen a szervezetfejlesztési kérdésekkel, tehát hogy a főorvos, a mentor, a tutor ne
csak leadminisztrálja, hogy ő ebben a státuszban van, hanem be is vonja, képezze a jövő
orvosait. Ebben szervezeti szinten a helyi vezetőnek is feladata van, és a megélhetési oldalon
is dolgozunk. Ennek több jele lesz majd a közeljövőben.

Az első látható jelek között kell említenem a szakképzési rendszert és ennek a
támogatását vagy a képzési programok támogatását, ami bízom benne, hogy anyagi
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lehetőségeket is fog majd jelenteni a rezidensi rétegeknek. Erről a közeljövőben be fogok
tudni számolni majd a bizottság előtt.

A Rezidens Szövetséggel nekem személyesen régi a kapcsolatom, és én még
emlékszem azokra az időkre, amikor nem ilyen jellegű beavatkozásokon törte a fejét az
egészségpolitika. A 2006-os választási kampányban az általam vezetett tanszéken volt egy
egészségpolitikai vita, az akkori parlamenti jelölt pártoknak az egészségpolitikai szakértői,
felelősei voltak jelen. Rácz miniszter úr, Mikola István, Pusztai Erzsébet és Molnár Lajos.
Akkor még senki nem hitte, hogy egy ilyen fordulatot vesz az egészségpolitika, és amikor a
Rezidens Szövetség képviselője felállt, hogy mit szándékoznak tenni a jelöltek azért, hogy ez
megváltozzon, akkor csak Molnár Lajost idézem, ő azt mondta, hogy „Kollegina, maga tud
angolul?” A válasz az volt, hogy igen. „És még itt van?”

Tehát ne felejtsük el, hogy azt lehet mondani, hogy egy ilyen cinikus hozzáállás volt
az egészségpolitikában hosszú időn keresztül, és volt ebben egy olyan kekk hozzáállás is,
hogy menj el, és akkor majd orvoshiány lesz és akkor a piac majd kénytelen lesz korrigálni
azt az árat, amit érted hajlandó fizetni. De ez volt a hozzáállás. Mi most ennek a
hozzáállásnak a következményeivel küszködünk.

Az egyik dolog, amit mi teszünk, az az, hogy a rezidensi keretrendszernek a
korszerűsítését elvégeztük két lépésben. Tehát azt tudom mondani – ezt meg tudja erősíteni a
Rezidens Szövetség is -, hogy ennél nyitottabb és kollegiálisabb hozzáállással szerintem nem
találkozhatnak. Úgy igyekeztünk szabni a rendelet változásait, hogy kedvező legyen,
rugalmas legyen, ostoba szabályozás miatt ne veszítsünk el egyetlen embert sem.

Mondom itt ezeket a rendeleti célokat, bocsánat, hányadik oldal a változtatás? (Dr.
Páva Hanna: A 23. oldalon kezdődik.)

Elnézést kérek, én itt az anyagnak a gyorsolvasásával foglalkoztam, átadnám Páva
Hannának a szót. Tehát az volt a lényeg, hogy rugalmasan lehessen átjelentkezni,
megkerestük azokat a lehetőségeket, ahol térítési vagy támogatási összegeket lehet adni, a
jelentkezésnek a rendszerét újragondoltuk. Átadnám akkor a szót helyettes államtitkár
asszonynak, vagy elnök urat hadd kérjem meg, hogy adja át, bocsánat.

ELNÖK: Az általam vezetett ülésen át lehet adni a szót, helyettes államtitkár úr.

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát kiosztottunk önöknek egy anyagot, ami nagyon röviden
bemutatja azt, hogy hogyan alakult a rezidens rendszer szabályozása, hogyan alakult a képzés.
Én nem mennék bele a részletekbe, mert akit érdekel, és bizonyára önöket ez nagyon érdekli,
akkor el tudják olvasni.

Két lépést ismertetnék nagyon röviden. Az egyik az, hogy a rendszer maga 2010-ben
alakult át, egy 2009-es rendelettel és tavaly indult először. Amikor tavaly felállt az új
kormány, akkor tényleg az első dolgok egyike volt, hogy a Rezidens Szövetséggel
egyeztettünk és eszközöltünk néhány módosítást a rendszerben, amelyek közül talán a
legfontosabb ennek a bizonyos röghöz kötésnek az eltörlése volt. Ezt önök bizonyára ismerik,
hogy úgy szólt a rendszer, hogy aki kilép a képzésből, annak vissza kell fizetni a támogatást,
és ez egyfajta röghöz kötést jelentett. Úgyhogy ezzel előre, amikor az érintett belépett a
rendszerbe vagy akár akkor, amikor a felvételi vizsgát még annak idején megtette az
egyetemre, akkor ezzel nem volt tisztában, hiszen ez nem volt szabály. Tehát ezt mi
eltöröltük.

Tehát az akut módosításokat követően elkezdődött egy részletes elemzés, egy részletes
munka, és ezt a tél folyamán végeztük el a Rezidens Szövetséggel, a kamarákkal, a
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Kórházszövetséggel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács képviselőivel
együtt.

Ennek a módosításnak – ahogy államtitkár úr is említette – a leglényegesebb
jellemzője az, hogy próbáltuk minél rugalmasabbá tenni a rendszert. Ez azt jelenti, hogy
eltöröltük az úgynevezett pályázati rendszert, ami azt jelentette, hogy a kórházaknak,
egészségügyi szolgáltatóknak február 1-jéig kellett benyújtani a pályázatot, hogy szeretnének
rezidenst alkalmazni, de mire a rezidens de facto odakerült, eltelt több mint fél év, tehát
általában szeptember, október, november volt, mire odakerültek a rezidensek.

Ez azt jelentette, hogy már régen esetleg meghaladta azt az igényt a kórház, amire
benyújtotta a pályázatot, már régen nem arra az orvosra volt szüksége, mert azt be tudta
tölteni, mások mentek el, máshol alakult ki hiány, stb.

Tehát ezt megszüntettük, és most folyamatosan lehet innentől kezdve jelentkezni és
pályázni, illetve nem pályázni, hanem kérni a támogatást.

A másik nagyon fontos, hogy a miniszter előre meghatározza a rezidens keretszámokat
szakmákra lebontva. Azonban annak érdekében, hogy minél jobban tudjunk alkalmazkodni a
ténylegesen felmerülő igényekhez, lehetőség van arra, hogy ezeket a keretszámokat át
lehessen csoportosítani. Tehát lehet látni majd az év második felében, év végén, hogy hol van
hiány, melyik az a terület, ahol szükség van rezidensre, tehát ez nem egy merev,
megváltoztathatatlan rendszer.

Lehetővé vált a rezidens számára, hogy egészségügyi szolgáltatót váltson, amire
korábban nem volt mód. Tehát ha egyszer őt egy kórház alkalmazta, akkor ott kellett
letöltenie az egész képzési időszakot, az alatt nem tudott mozdulni.

Lehetőséget teremtettünk a szakváltásra is. Tehát ha valaki menet közben válik
mondjuk egészségügyi okból alkalmatlanná egy bizonyos szakmának a gyakorlására, akkor
minden további nélkül lehetősége van arra, hogy egy másik területen dolgozzon, illetve saját
maga is dönthet úgy, hogy mégsem sebész akar lenni, hanem belgyógyász, úgyhogy menet
közben ő dönthet úgy, hogy akkor nem ezt a szakmát választja. Itt vannak bizonyos
megkötések, mert a pénzügyi források ennek gátat szabnak, tehát csak annyi ideig lesz
támogatott, ameddig az alap első szak esetében támogatott lett volna, de azt gondolom, hogy
ennyi belefér a dologba, hogy ennyi kötelezettséget ők is vállalnak.

Ami talán a legfontosabb, az az, hogy elismeri a rendszer azt, hogy a képzéssel
kapcsolatban felmerülnek költségek. Szállásköltség, utazási költség, ne adj’ isten tankönyvet
vásárol, és így tovább. Ezért lehetővé teszi a jogszabály azt, hogy a dologi költségekhez
valamiféle hozzájárulást adjon az állam, tehát állami támogatást fog kapni minden rezidens.
Ez úgy néz ki, hogy a mindenkori költségvetési törvény fogja meghatározni, hogy mekkora
ennek a mértéke, és ha valaki egy évet letöltött már a képzésben, akkor gyakorlatilag
automatikusan utólag, arra az egy évre visszamenőleg meg fogja kapni ezt a bizonyos
támogatási összeget. Itt nagyságrendeket mondhatunk talán, hogy miben gondolkodunk, ez
100 ezer forint, ami a költségekhez való állami hozzájárulás mértékét jelenti.

Ami talán még fontos dolog, a tutori és a mentori rendszer kérdése. A korábbiakban az
volt a tapasztalat, hogy a tutorok, akik közvetlenül foglalkoznának a rezidensekkel, azokkal
nem mindig találkozik a rezidens, aminek sok oka van. Többek között például az is volt, hogy
a tutorokkal nem volt szerződés kötve, vagy legalábbis nem volt jellemző, a mentorokkal sem.
A tutorok nem jutottak hozzá a pénzükhöz, amit egyébként a rendszer biztosított volna
számukra. Úgyhogy ezt újraszabályoztuk, meghatároztuk ennek a mértékét, hogy hány fővel
foglalkozhat a tutor, hány tutorral foglalkozhat egy mentor az egyetemen. Szabályoztuk azt,
hogy mindenképpen szerződést kell kötni ezekkel az emberekkel, és meghatároztuk azt az
összeget, amekkora támogatásban vagy ellentételezésben részesül a tutor, illetve a mentor
azért, mert foglalkoznia kell a rezidensekkel.
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Ez lényegében azt jelenti, hogy egy tutor, aki maximum három rezidenssel
foglalkozhat, ha valóban van három rezidense, akkor havonta bruttó 90 ezer forint állami
támogatásban részesül, illetve egy mentor, aki maximum öt tutornak a felügyeletét láthatja el,
az havonta bruttó 226 ezer forint ellentételezésben vagy jövedelemben részesülhet.

Nagyjából azt gondolom, hogy ezek azok a főbb pontok, amelyeket mindenképpen ki
kell emelni, illetve talán még egy, hogy a hiányszakmák kérdése, hogy mi minősül
hiányszakmának. Ez azért érdekes, mert az a rezidens, aki hiányszakma területen dolgozik, az
a Kjt. szerinti alapbér további 50 százalékára jogosult pótlék címén, elismerve ezáltal azt is,
hogy egy olyan területen dolgozik, ami egészségügyi ellátási érdekből rendkívül fontos vagy
problémás.

Eddig országosan kerültek meghatározásra a hiányszakmák, ami azt jelentette, hogy ha
valahol vidéken egy szakmából hiány van, de Budapesten nincs hiány, az akkor is
hiányszakmának minősült még Budapesten is, ha tudtuk, hogy itt van elegendő orvos.

Ezért pont a rugalmasság jegyében a jogszabály úgy rendelkezik, hogy nem
országosan, hanem megyei szinten kell meghatározni, hogy ott, azon a területen, abban a
megyében mi minősül hiányszakmának. Tehát ez is egy nagyfokú rugalmasságot és
átjárhatóságot biztosít, és ez nyilvánvalóan változhat évről évre, hogy melyek azok a
területek, földrajzi, illetve szakmai területek, amelyek hiányszakmának minősülnek.
Köszönöm szépen.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát van
egy olyan helyzet, ahol a rezidensek egy rugalmas keretben jelentkezhetnek a
rezidensképzésbe. Van egy nehéz anyagi helyzete az intézményeknek, egyik pillanatról a
másikra megszüntették a rezidensképzés központi támogatását vagy a rezidensek teljes
körének központi finanszírozását, tehát ez ráterhelődött az intézményekre, tehát egy nehéz
státuszgeneráló helyzet van. (Megérkezik az ülésre dr. Kiss Sándor.) Van egy rugalmas jogi
környezet. Jelenleg a Kjt. „H” fizetési osztály első fizetési fokozatának megfelelő munkabért
kell biztosítani valamennyi szakorvosjelöltnek, ez bruttó 129 500 forint, ami nettó 94 626
forintot jelent, egy átlagos munkavállalóhoz képest lényegesen nagyobb felelősség mellett.

A hiányszakmára tekintettel járó állami támogatás összege, amiből tavaly probléma
volt, vagy tavaly is jelezte a Rezidens Szövetség az ezzel kapcsolatos problémát, hogy az
egyes munkáltatók nem hívják le ezt a hiányszakma pótlékot, mert ez bérfeszültséget gerjeszt.
Ez a fenti összegnek az 50 százaléka, bruttó 64 750 forint.

Összességében elmondható, hogy figyelemmel az orvosok eloszlásának területi
egyenlőtlenségeire is, Magyarországon valamennyi orvosi szakma hiányszakmának minősül.
Ennek is tudható be, hogy a 39 alap szakképesítés csaknem fele, 17 került hiányszakmaként
meghatározásra az utóbbi években.

Tudjuk a kutatásokból, hogy mi az az optimális fizetés, ami ezt a migrációs trendet
megfordítaná. Tudjuk, hogy ez milyen szintű bérfeszültséget generálna a rendszer egészében.
A képzési rendszerről és a foglalkoztatás tartalmi elemeiről lesz a közeljövőben egyeztetés. A
törzsképzést sokszor kárhoztatták a rezidensek, hogy nem elég gyakorlatias, és
tulajdonképpen a hatodéves orvosképzésnek a reinkarnációjával találkozhatnak a hétköznapok
során. Tisztelet azoknak a mentoroknak, tutoroknak, szakmai vezetőknek, akik ez alól kivételt
képeznek, és a jövő orvosaira csapattagként tekintenek. Tehát sok panasz van arra, hogy a
hierarchia alsó fokára, adminisztratív munkakörbe kerülnek, azért ez egy vegyes kép. Nagyon
sokan nagyon jó szakmai fejlődési élményekről adnak számot. Ezt kell általánossá tenni.
Úgyhogy ezért van óriási jelentősége, hogy a korábbi évektől eltérően mi gondoskodtunk
arról, hogy ezek a mentori és tutori díjak el is jussanak szerződéses formában a mentorokhoz
és tutorokhoz, mert ez korábban nem volt így. Tehát anyagilag nem volt ösztönözve a
rezidensekkel való foglalkozás.
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Tehát mi sokat várunk attól, hogy most egy döntési lehetőséget adunk a rezidensekkel
foglalkozók kezébe, hogy erre tekintenek, mint jövedelem és drága időt áldoznak erre,
úgyhogy ez egy fontos lépés.

Tehát a szakorvosképzésnek a rendszerébe beavatkozunk, közösen az egyetemekkel,
képzőhelyekkel, egyeztetést tartunk, és már ennek a fejlesztésére rendelkezésre álló uniós
erőforrásokat ennek a szervezetfejlesztési programnak a keretein belül használjuk fel, és
bízunk benne, hogy ebből jut majd anyagi ösztönzésre is a képzők és a képzettek irányába.
Gondolkodunk azon is, hogy mit tehetünk azért, hogy a szervezeti, környezeti körülmények
egy vonzó, megtartó csapatmunkára, bevonásra építő szervezeti körülmények legyenek. Ez
soktényezős, amit a rezidensekkel tennünk kell, ennek csak egy része az ország gazdasági
helyzetéből eredő anyagi meghatározottság.

Tehát ami helyzetet most jelenleg látunk, az egy nagyon komplex, évek óta gennyedő
helyzetnek a következménye. Tehát ez az, amivel nekünk most birkóznunk kell. Tehát ezek
azok az erőfeszítések, amelyeket eddig tettünk és teszünk.

Végezetül kellene szólnom az ultimátumról, mert itt az utolsó órákban tárgyalunk.
Van ennek egy nagyon komoly kommunikációs tartalma is, hogy naponta megkapom, hogy
virítsd a lóvét, mi lesz, ultimátumot adtak, el fogunk itt menni.

Az lenne egy érdekes kommunikációs riposzt, ha én most itt balra fordulnék és
megkérdezném Magortól, hogy na, Magor, és te elmész január 1-jén? De én nem csinálok
ilyet, isten ments”, mert neki kötelességtudóan az általa képviselt csapatnak a döntését le kell
vezényelnie. Tehát isten ments’, hogy ilyen helyzetbe hozzam őt. De ezzel arra szerettem
volna utalni, hogy azért persze, vannak ennek szabályozási elemei is, hogy a képzés
költségeivel, amelyek elég jelentősek, az anyagban láthatják, ezzel mit kezd az ország.
Beszéltem egy kelet-nyugati migrációról, ezzel tulajdonképpen keletre exportáljuk az
egyenlőtlenség költségeit, és ez az egész földön végigmegy, az északi félteke a délire
exportálja az egyenlőtlenség költségeit.

Tehát ezek világméretű mozgások, amivel mi egy tízmilliós nagyságrendet
képviselünk csak tulajdonképpen, vagy 1111-et, ha az orvosokról beszélünk. Tehát ezeket
látjuk, hogy ez hogyan működik, de ezen belül az egyéneknek van döntése. És azt látjuk, hogy
ezt a 33-34-35 százalék, aki pedig azt mondja, hogy ő itt szeretne maradni, és nem
gondolkodik a kivándorláson, mert 66-67 százalék mostanában ezt mondja, már az első

évesek közül is nagy számban, de az, aki azt mondja, hogy ő nem gondolkodik ezen, az
elsősorban normatív alapon hozza meg ezt a döntést. Ő azt mondja, hogy felelősséget érez a
magyar egészségügyi rendszer és a magyar betegek iránt, az anyanyelvén szeretne dolgozni, a
családja, barátai idekötik, hazaszeretet. Tehát ilyen normatív kategóriákat határoznak meg,
úgyhogy ez egy egyéni döntés is, hogy ki, mit vállal fel abból a nehéz küzdelemből, ami az
ország túléléséért való küzdelmet jelenti most ennek a generációnak a számára.

Tehát ezt sem szeretném elfelejteni, hogy vannak olyanok, akik ezt a döntést hozzák
meg. Úgyhogy az nekünk külön felelősség, hogy amikor mi a rendszerbe történő

beavatkozáson gondolkodunk, ennek a rétegnek milyen lehetőséget adunk, hiszen ezek azok,
akik kevesebben vannak a szándékaik szerint, és a megnövekedett munkaterheket az itt
maradóknak kell vállalni. Tehát ebben is gondolkodnunk kell, hogy hogyan tudunk olyan
beavatkozásokat megtervezni, hogy ezt a réteget külön megerősítjük.

Tehát ezek adják ki a mi munkánknak és a beavatkozásainknak a kereteit és ez volt az
a rövid helyzetjelentés, ami egy vitát indíthat. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást a tárca részéről. A bizottság irányába, a
bizottsági tagok felé szeretnék most egy kérést és kérdést is tolmácsolni. Úgy gondolom, hogy
miután itt valóban a rezidenskérdésről van szó, ebbe a munkába indítványoznám, hogy a
Rezidens Szövetség elnökét mindenképpen aktívan vonjuk be. Ehhez viszont az ügyrendünk
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szerint a bizottság jóváhagyása szükséges. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy ezt
kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Egyértelmű volt.

Magor, tisztelettel köszöntelek, és akkor majd ebbe a munkába szeretnénk adott
esetben bevonni természetesen és nyilvánvalóan. Ha megkérhetnélek, itt valamelyik üres
képviselői helynél, ahol mikrofon van, foglalj helyet az asztalnál.

Ezt követően azért gondolnám, hogy esetleg nem most vonnánk ebbe bele, hanem a
kérdések elhangzását követően, mert szerintem akkor sokkal autentikusabb lehet a válasznak
és a diszkussziónak a lehetősége is.

Most kérdések feltételére kerül sor. Nagyon kérném képviselőtársaimat és a bizottsági
tagokat, hogy valóban… kérdezném időközben államtitkár urat, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre, mert ennek tükrében is folytatnánk.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nekem
maximum fél órám van, helyettes államtitkár asszonynak is úgy körülbelül fél órája van.

Kérdések, hozzászólások, észrevételek

ELNÖK: Azért kérdezném, mert amennyiben a tárca irányába kérdések
megfogalmazódnak, akkor az időkorlátot is ilyen értelemben vegyük figyelembe. Arra kérnék
mindenkit, hogy a kérdések lehetőleg kérdések legyenek, lehetőleg legyenek rövidebbek, és
amennyiben államtitkár úréknak távozniuk kell, azt követően még a bizottság természetesen
tudja a munkát folytatni.

Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egykörös?

ELNÖK: Egykörös lesz a kérdések lehetősége.

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): A magam részéről is örömmel köszöntöm államtitkár
urat, helyettes államtitkár asszonyt. Olyan témáról van szó, amely hosszú idő óta hajtja maga
előtt a kérdéseket, a problémákat, a megoldatlanságokat és a lehetőségeket. Ezen belül néhány
kérdésem lenne, ami azt hiszem, mindannyiunkat foglalkoztat, engem különösen, évtizedes
tapasztalatok után.

Az egyik kérdésem az, hogy mire alapozzuk pillanatnyilag, mert biztosan megvan
ennek a konkrét technikája, hogy 3 ezer orvos hiányzik? A második kérdésem, hogy az
említett kilátástalanság megélése a rezidensek részéről, mennyiben tér el ez az arány a
népességünk úgynevezett jelenlegi pesszimizmusától vagy kilátástalanság-érzésétől, és
mennyire tér el általában az egészségügyi szakmán belüli, az egészségügyön belüli
kilátástalanságoktól? Tehát van-e valami specificitása a rezidensek kilátástalanságának vagy
nincs? Mert akkor nyilvánvalóan egészen másképpen kell közelítenünk.

A másik kérdésem, hogy pályaelhagyók adatai rendelkezésünkre állnak-e a
rendszerváltás óta? Akár évenként, akár valamilyen, két-három éves vizsgálattal?

A következő kérdésem, ezt kezdettől fogva, évtizedek óta felteszi magának is az
ember és a karon belül is, és az egyetemen belül is, hogy egy durva hasonlattal ezt többször
elmondtam annak idején, ha az úgynevezett kiváló színhúst, a legkiválóbbat betesszük a
darálóba, amikor belépnek az egyetemre, és aztán tekerjük a darálót, tekerődik a daráló, és az
egyetem végén, a diplomával megnézzük, és akkor valami olyan furcsa dolog jön ki, nem az a
színhús jön ki, vagy attól elvárható eredmény, hanem mindenféle mócsingok – most ez
csúnya hasonlat, csak az illusztrációképpen mondom. Tehát nem az jön ki, amit elvárna az
ember a belépéstől kezdve, mert az egyetemek oktatási, nevelési, környezet, társadalmi
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környezeti feltételeiben felőrlődnek azok az értékek, amelyeket mi elvártunk volna a
belépéskor.

Ez egy alapvető kérdés.
A szakmaiság. Hogyan jelenik meg a szakmaiság, az orvosi, egészségügyi szakmaiság,

tehát nem a tudományos kutatási szakmaiság, nem is a legkülönbözőbb műszaki, technikai
dolgok, amelyekre persze szükség van, hogyan jelenik meg a szakmaiság a mi rezidensi
elvárásainkban? Tehát a rezidensek részéről egyrészt, másrészt a mi részünkről hogyan
jelenik az meg, hogy mi az ő szakmaiságbeli igényük, vágyuk, elképzelésük, és mit tudunk
ebben a szakmaiságban az egyetem hosszán és a végzés után biztosítani?

Számomra úgy tűnik, hogy beleillik abba a nemzetközi folyamatrendszerbe vagy
folyamatba, amit nyugodtan mondhatunk úgy, hogy nemcsak a magányossá válásnak, hogy a
rezidensek magányossága hogyan alakul, hiszen a valakihez, valamihez, valahová tartozásuk
egyszerűen nem is kerül tárgyalásra. A tutorok és a mentorok szerepe egy nagyon fontos
dolog, kiszámítjuk, adunk pluszpénzeket, de egyáltalán a mentorok és a tutorok hatékonyságát
megnéztük-e? Ez egy alapkérdés. Tisztelet és elismerés a tutoroknak és a mentoroknak, de
ahogy én tapasztaltam, meg ahogy tapasztalom és látom, nem alkalmasak arra, legalábbis
ebben a formában nem alkalmasak arra, hogy egy egyetemet végzett ifjúnak a bajai, gondjai
között meg tudják teremteni azt a vonzerőt, azt a tartást, azt a szakmaiságot, azt az
elköteleződést, még akkor is, ha szegény vagyok, még akkor is, ha nyomorúság van
körülöttem, és akkor is, ha a gazdasági helyzet ilyen, de ez mégis nemcsak hazafiság, ez a
személyiségnek a kérdése.

Van nekünk egy Magatartástudományi Intézetünk, egy magatartáskutató intézetünk.
Nem a nagy népességnek a problémája van csak feladatként előttünk, hanem az orvoslásnak
és a rezidensképzéshez jutó orvosi képzésnek, alapképzésnek is a kérdései itt kellene hogy
megjelenjenek. Ehelyett egészen mással foglalkoznak.

A következő kérdésem, már csak kettő van: a média hatása. Világos, elvárjuk azt,
hogy a különböző orvosegészségügyi lapjainkban ne adjunk úgynevezett nagyfelületű
reklámot a vonzáshoz, tehát ne adjunk olyasmit, hogy aránytalanul több legyen a kifelé és
kevesebb a benti lehetőségek, ez rendben van, de azért azt is meg kell néznünk, hogy a
médiának az elszívó hatása érvényesül vagy nem. Ezt leginkább a rezidensek tudnák
megmondani meg az orvostanhallgatóink, akik készülnek.

Egy utolsó kérdésem, hogy tulajdonképpen van-e valami becsülete a hippokratészi
eskü mellett van-e valamiféle konkrét, technikailag is kivitelezhető, mindig kipróbáltuk ezt,
hogy hogyan lehetne ezt megoldani, valamiféle szerződésféle, amikor belép valaki az
egyetemre, amikor eléri a hatodévet, és aztán amikor megkapja a diplomát. Nyilvánvaló, hogy
ez a háromféle szint egészen biztos, hogy rendkívüli meglepetések nélkül pontosan kifejezné
azt a helyzetet, ami jelenleg van. Ez nemcsak egy keresztmetszeti kérdés, hogy a mostani
helyzet, a rezidensek a jövő úgynevezett egészségügyi embereinek, szakembereinek,
orvosainak a képzési és továbbképzési, szakmai képzési kérdéseihez kapcsolódik, hogy ez
menet közben hogyan van. Ehhez nem kellenek nagy pénzek, ezeknek a „felméréseknek”
vagy ezeknek a kontrolloknak meg lehet oldani nagyon egyszerű, szerény körülmények között
is a kivitelezését, ehhez kell néhány ember, aki ezt csinálja, irányítja, stb., kitűnő lenne
például a Magatartástudományi Intézet arra, hogy ezzel foglalkozzon, és ne azzal csupán,
hogy a nemzet depressziós vagy nem depressziós. Egyébként nem depressziós, hanem
érzékeny, sokféle probléma, konfliktus és frusztráció hatására, nem depressziós ez a nemzet.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz Tamás képviselő úr!
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DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Nagyon örülök, hogy itt ül velem szemben Papp
Magor kollégám, akivel nem is tudom, miért, a média egy ilyen nagyon rossz hangulatot
próbált kelteni, legalábbis akik itt voltak, de örülök, hogy itt szemtől-szembe tudunk tisztázni
bizonyos dolgokat. Ezért engedjék meg, hogy mind a közben, hogy remélem, hogy fontos
dolgokat próbálok elmondani, aközben szeretnék ebbe a pohárba is tiszta vizet önteni.

Tehát Kedves Magor! 25 éve vagyok orvos. Ha ezen a Duna-parton megyünk egy
kicsit dél felé, található egy gyönyörű szép épület, a magyar nemzet színháza, a Nemzeti
Színház, amelynek helyén az 1980-as évek közepén még állt a ferencvárosi pályaudvar. Én ott
tanultam meg ZIL-t vezetni és vagont rakni egyetemistaként, és volt úgy, hogy egy éjszaka
megkerestünk 1500 forintot vagonrakással, hol kakaót raktunk, hol cukrot, hol ezt, hol azt, és
akkor hajnal felé még egy sós vagont is odaadtak, hogy még azt is termeljük ki.

Ezek után nem elmenekültem Budapestről, hanem én megbízhatatlan voltam
politikailag, mert az édesapám ült Rákosi börtönében öt évet, és ezért Kaposváron kaptam
csak állást. Pesten akkoriban, ’86-ban csak labororvosnak, esetleg kórboncnoknak, illetve
altatóorvosnak lehettem volna alkalmas. Ezért kerültem Kaposvárra, saját önszántamból, és
ott havi 3600 forintért lettem ideggyógyász-jelölt emberke. Akkoriban, amikor még nem
voltak titkosak a fizetési papírok, 13 ezer forint körül kerestek az én 50 éves főnökeim, tehát
körülbelül két és félszer, háromszor kerestek többet, mint én. Ez még Kupa Mihály kora, tehát
az szja bevezetése előtti időszakban volt.

Ezt azért mondtam el most itt bevezetőként, mert pontosan tudom, mert nem volt
olyan régen ez a 25 év, majd meglátja 25 év múlva, hogy milyen marha gyorsan eltelik ez az
idő, hogy az embernek úgy elszalad ez a 25 év a kezéből és pontosan érti, hogy a fiatalok mire
gondolnak. Ugyanakkor azt is mondom, hogy 25 év orvosi munka után azt is pontosan látni
fogja, hogy a kollégáit rendkívül szereti és tiszteli, de sokkal jobban kötődnek magához a
betegei. És ha jobban kötődnek magához a betegei, akkor jobban kötődnek magához olyan
mondatok, amelyekért én meg lettem kövezve. Ilyen az említett mondat is, amelyet most azért
idézek, hogy pontos legyen, ami úgy szólt, hogy az öreg bácsi valóban a hétvégén azt kérte
tőlem, hogy mondja meg, ha találkozik az ifiúrral, hogy akkor a felmondása mellé tegye oda a
diplomáját. Ebben egy rettentő nagy elkeseredettség volt, ugyanis az emberek rettentően
magukra vannak hagyva, és mi, háziorvosok vagyunk az utolsók, akik még a betegnek ott
vagyunk valamennyire a közelében, se pap, most már se tsz-elnök, senki nincs a menetben,
csak mi ott, a végváron, és bizony, ott ilyen mondatok elhangzanak, azzal a segítségkéréssel
és segélykiáltással, amelyet elmondtam, egyébként egy olyan sajtótájékoztatón, ahol éppen a
jobbítás szándékával történt egy törvényjavaslat beadása.

Azt is el kell mondanom, hogy ezen a sajtótájékoztatón arról is szó volt, de itt is volt
szó néhány héttel korábban arról, hogy bizony, nagy a baj, mert például az OEP főigazgató
asszonya itt ült és elszámolt az első negyedévről, hogy hogyan költötték a pénzeket, kiderült
az is, amit persze mi már tudtunk korábbról, hogy a költségvetés 1400 milliárd forintos és az
összes egészségügyi befizetés mindössze 637 milliárdos, és lehet, hogy körülbelül egy-két
milliárdot tévedek. Tehát a költségvetés több mint fele végül is hitelből érkezik valahonnan,
az viszont lehet, hogy valami más adóból, de az pedig máshonnan hiányzik.

A lényeg az, hogy nemhogy lyuk van a zsákon, hanem két szája van a zsáknak,
annyira nincs gyakorlatilag egészségügyi költségvetés, és nincs miből igazából rendet tenni,
ennyire nincs befizetés, ilyen magas a munkanélküliség és így állunk, mindamellett, hogy a
munkára nagyon magas járulék rakódik rá, mint tudjuk, Magyarországon.

Azért érdekes mindez, mert ez határozza meg azt is, hogy mi legyen a bérekkel, mert
ez egy iszonyatos feladat. 2002-ben, az első Orbán-kormány után talán maradt valami pénz,
és a „több pénzt az embereknek” jeligére volt egy 50 százalékos béremelés, amely mindössze
három hónapig élt, utána fedezet híján átkerült az önkormányzatokra, a vállalkozásoknál
átkerült a semmibe, gyakorlatilag felszívódott, és éppen azért, mert pont az a gazdasági
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teljesítmény nem volt mögötte, még ma sincs a mögött, hogy tisztességes, komoly béremelés
legyen. Tehát mi a megoldás?

Az adott költségvetésből valahonnan el kell venni. Nem maguknak kell elmenni, el
kell venni, és az a nagy kérdés, hogy van-e társadalomban ma abban megegyezés, hogy azt
mondja, hogy nem lesz orvosunk, tehát el kell venni valahonnan. Most ki nem ejtek a számon
egy olyan eszközt, hogy a felosztó-kirovó rendszerből honnan lehet elvenni annak terhére,
hogy jelentős béremelést kapjanak az orvosok. De e nélkül nem fog menni, mert nincs mit
elosztani. Így is az ország – még egyszer mondom – egészségügyi költségvetésének több mint
a fele hitelből megy, még akkor is, ha úgy hívjuk, hogy máshonnan csoportosítottunk át, mert
valahonnan elveszünk, tehát hitelezünk az egészségügynek. Az egészségügyben nem
teremtődik meg ez a pénz.

Még egy mondatot, ha megenged. Lehet persze azt is csinálni, és ehhez megint egy
nagy társadalmi egyezség kell, ha már tabukat döntögetünk, töröljük el a hálapénzt, és a
hálapénz fejében adjunk megfelelő pénzt az orvosoknak. Ezt is lehet. Ki fogja ezt
levezényelni? Van mögötte olyan társadalmi támogatás, amely ezt megcsinálja? Én, mint
beteg, nem fogom azt a pénzt valóban odaadni az orvosomnak, vagy pedig felállítjuk a
hálapénz-rendőrséget?

Őrületes kérdések ezek, amelyekben csak az egyik szelet a maguké, akiknek a sorsát
higgye el, hogy tényleg a szívemen viselem, hiszen a fiam is hamarosan rezidens lesz.
Úgyhogy ennek fényében kérem, hogy közölje a kollégáival, hogy mennyire vagyok az önök
ellensége, illetve azok az emberek, akik ezen dolgoznak, hogy maguk minél nagyobb
számban itt maradjanak, még akkor is, hogy ha elmennek okosodni, aztán hazajönnek, mint
ahogy minden rendes népmesében a vándorlegény is hazatér és otthon lesz mátkája és otthon
lesz háza, mi is ezt akarjuk az egészségügy területén. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnök úr kérésének
megfelelően megpróbálok kérdéseket feltenni.

Az első kérdés mindjárt költői lesz, választ nem várok rá. Hogy egyáltalán ez a
humánerő-helyzet alakult ki az egészségügyben, mondjuk csak a rendszerváltás óta, ki ezért a
felelős? Ez az első kérdésem. Ez költői volt.

Nyilván az a politikusi szemlélet, amely a paraszolvenciát is annak idején létrehozta,
és amely egyáltalán nem óhajtotta az egészségügyi dolgozóknak a társadalmi elismertségét
olyan szinten emelni, ahogy kellett volna, hogy ilyen helyzetbe ne kerüljünk.

Most tényleg borzasztóan nehéz egyik napról a másikra olyan béremelést produkálni,
amely gyakorlatilag ezt a problémát megoldja. Márpedig a rezidensek részéről roppant
naturálisan vetődik fel a kérdés, őket szeretnénk belső tartalékaink felszabadításával egy kis
pluszpénzhez juttatni, mint homogén réteget. A szándékaink tisztességesek és szépek, kérdés,
hogy ők mit szólnak ehhez, és ez nekik elég vagy nem, és gyakorlatilag én félek tőle, hogy
egy kicsit későn kezdtünk ehhez hozzá, és azok a lehetőségek, amelyeket államtitkár úr is
elmondott, és itt leír az anyag, én egy picit kevésnek érzem. Még egyéb olyan kérdések is
felmerülnek, ami nem költői kérdés, erre esetleg választ is várnék, hogy az a bérbesorolás, itt
a rezidensek nettó béréről van szó, ez nyilván az adócsökkentés előtti szint, vagy a kérdésem
az, hogy az adócsökkentés okozta rezidensbér-csökkenést valóban mikor fogják megkapni a
rezidensek? Hogy azt az úgynevezett hiányszakmákért – meg is állapítja az anyag, hogy már
minden szakma hiányszakma – járó 50 százalékos vagy isten tudja, hány százalékos pótlékot,
azt a 60-valahány ezer forintot, ezt a rezidensektől szeretném megtudni, hogy a gyakorlatban
valóban kifizetik nekik? Vagy valóban sok olyan kórház van, ahol ezt le sem igénylik,
mondván, hogy nem akarnak bérfeszültséget okozni?
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A bérfeszültségre még egy visszatérő és konkrét kérdésem lenne. Államtitkár úr
elmondta, hogy egy generális egészségügyi béremelés – a generális alatt nemcsak orvosit
értek, hanem szakdolgozóit is természetesen – nem áll módjában, sőt a tárcának az a
szemlélete, hogy homogén csoportokat hozzunk létre. Csak el kellene gondolkodni, hogy ha
én létrehozok egy homogén, frekventált réteget, mondjuk a rezidensek rétegét, az úgynevezett
nem frekventált rétegeknek hogyan lesz akkor az utánpótlása? Ugyanis gyakorlatilag az egész
orvosi és egészségügyi dolgozói utánpótlás eléggé döcög, sőt gyakorlatilag olyan mértékűvé
válik, ami már elégtelen. Ezért nem értek egyet a homogén csoportokkal, amit majd ki kell
emelni és azt egy kicsit jobban meg kell fizetni, mert akkor mi lesz a nem frekventált szakmák
csoportjaiban dolgozó orvosokkal, szakdolgozókkal, akik azért fogják elhagyni az országot,
mert ők nem a frekventáltba tartoznak, és az utánpótlása ezeknek a szakmáknak éppen úgy
kérdőjelessé fog válni egy idő után.

Tehát sajnos, tartok tőle, hogy ma Magyarországon minden egészségügyi szakma
frekventáltnak vehető, mint ahogy hiányszakmának is vehető, azt hiszem, ebből logikusan
következik.

Még egyetlenegy dolog: államtitkár úr is elmondta egy kicsit rosszallóan a Magyar
Orvosi Kamarának az Orvosok Lapját idézte, miszerint féloldalas reklám vagy hirdetés van
benne. De azért ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Nem azért mennek el az orvosok,
mert egy újságban azt olvashatják, hogy van Nyugat-Európában munkalehetőség, hanem
ennek a politikusi szemléletnek köszönhetően, hogy idáig jutottunk gyakorlatilag. Ne
felejtsük el, az orvosaink, sőt a rezidenseink uniós állampolgárok őfőméltóságai, tehát nekik
nyugodtan joguk van az Unióban oda menni, ahová kedvük szottyan, ahol jobban megfizetik,
ahol jobban megbecsülik, ahol jobb körülmények közé kerülnek. Tehát úgy gondolom, hogy
nem kell a szezont a fazonnal összekeverni, lehet, hogy megjelentek valóban hirdetések. Ez a
kamarának csupán egy olyan szolgáltatása, minthogy lehozza azokat a hirdetéseket, amikor
Rácz Jenő például, vagy bármelyik más kórházigazgató esetleg meghirdeti az állást, azt
ugyanúgy lehozzuk. Az, hogy külföldön kapósabbak az állások, erről igazán nem mi tehetünk.
Gyakorlatilag az Unióba való belépésnek nagyon sok előnye lehet, én sok hátrányát látom,
többek között ez az úgynevezett agyelszívás is ennek köszönhető, mármint hogy ilyen
könnyen megy, hiszen az uniós államokban gyakorlatilag öt perc alatt be lehet illeszkedni,
tehát nem kell semmiféle diplomahonosításon és egyebeken átesni, és ezért az orvosainknak
természetesen könnyű kimenni. Tehát mondom: az Uniónak árnyoldalai is vannak.

Még egy utolsó kérdés: volt itt Magyarországon, én magam is vendége voltam,
meghívott államtitkár úr az intézetébe, amikor az uniós egészségügyi bizottsági elnökök itt
voltak, és őszintén szólva, én azt vártam, hogy valami olyan döntés szülessen, ami tényleg
azoknak az országoknak az érdekében lefékezi az orvoselvándorlást, ahol gyakorlatilag most
húznak el, tehát a volt szocialista országokban elsősorban. Én nem éreztem, hogy itt valami
határozott lépések történtek volna, nekem volt egy javaslatom, azt is ugyanolyan bornírtnak és
hülyének tartották, de azért elmondom. Ugyanis az Unióban kellene központilag kiadni, hogy
márpedig az egészségügyben az uniós átlagnak megfelelő béreket el kell rendelni minden
nemzetnél, akkor az orvosaink itt fognak maradni, és valóban csak az maradhat, hogy esetleg
a képzés és a továbbképzés emberibb körülményeinek a megteremtése lenne hiányos, mert ezt
is természetesen a rezidens kollégáink jogosan vetik az egészségügy szemére.

Mentségére szolgál ennek a rendelkezésnek, hogy a mentorképzés és tutorképzésre, ez
is egy nagyon tisztességes dolog, hogy végre a mentorok, tutorok szerződését, bérezését meg
fogják oldani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ódor képviselő úr!
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Nagyon röviden szeretném még az államtitkár úr
idejét egy picit igénybe venni, ami a rendszerünk problémája volt az elmúlt években, amikor
azt mondták, hogy nem kell mindenkinek a rezidensképzésbe bemenni. Tehát akkor magyarul
arról van szó, hogy akkor nem lesz gyakorló orvos, lesz parlamenti képviselő vagy ki tudja,
még mi minden más, de nem tud odaállni. Persze, van más is az egészségügyben.

Tehát ebben a szemlélet ugyanaz, hogy végzünk ezervalahányan, tehát a felvételi
rendszer marad-e így, és az a meghatározott szám mennyivel kevesebb, mint a végzett
hallgatók száma? Ez az egyik.

A másik pedig: a kérdés úgy vetődött fel, hogy a hiányszakmák. Biztosan nagyon
fontos a fekvőbeteg-ellátás, és azt gondolom, anélkül nem lehet, de az alapdolog a háziorvosi
képzés. Ez folyamatos probléma, mindig ezzel találkozom. A múltkori, néhány héttel ezelőtti
bizottsági ülésünkön az 55-57 év átlagéletkor a házi gyermekorvosoknál. Tehát ülünk még itt
néhány esztendőt, mire vége lesz a ciklusnak, akkor már fel fog kúszni mondjuk 60-ra, tehát
hogyan látják önök a rezidensképzésben a háziorvosi létszámokra való jelentkezést, vagy
pedig itt a kórházakból várható-e majd egy jelentősebb létszámú kilépés a háziorvosi rendszer
felé? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Visszaemlékszem arra, amikor elindítottuk ezt a háziorvosi rendszert, valami pici közöm még
nekem is volt hozzá annak idején. Azt azért nem gondoltuk, hogy ezzel mi bajt fogunk
csinálni. Mi akkoriban azt gondoltuk, hogy ez egy jó követő magatartás, a világ más részein is
léteztek ilyen rendszerek, és próbáltunk egy plusz javadalmazást, valamivel jobb pályakezdési
lehetőségeket biztosítani a leendő szakorvosainknak. Megpróbáltuk beterelni egy olyan
mederbe a képzésüket, amelyben nem esetleges az, hogy milyen osztályra kerül, hol tud
elhelyezkedni, és hogy azon az osztályon milyen tudású a meghatározó ember, többnyire
osztályvezető főorvos, hanem megpróbáltunk valami olyan rendszert kialakítani, amelyikkel
garantálni tudjuk az egyébként bántó él nélkül mondom, akkoriban még sokkal inkább feudál-
hierarchikus szervezésű magyar egészségügyi rendszeren belül valamifajta levegővételt
biztosítani, és valamifajta szakmai és emberi, talán egy kicsit anyagi függetlenséget is
biztosítani a pályakezdő szakorvosainknak. Őszintén szólva, én magam átéltem azt, amikor
először elhelyezkedtem, hogy ezek nyomokban sem voltak meg. Leginkább az ember, ha
szerencsés volt, akkor jó helyre került, ha nem, akkor csicskás lett belőle. Körülbelül így lehet
leírni az akkori viszonyokat.

Hogy aztán ez mennyiben sikerült, azt az idő azóta már részben igazolta, részben
cáfolta, tehát a rendszer egészének megváltoztatására önmagában a rezidensrendszer
kialakítása nem volt elég, ez nyilvánvaló.

Aztán azt se gondoltuk, hogy ennyi év elteltével még rosszabb anyagi kondíciókkal
találja magát szembe a magyar egészségügy, mint amilyennel annak idején, mert már akkor is
azt gondoltuk, hogy meglehetősen rossz, és arra kerestük a megoldást, hogy mikor kerül sorra
az egészségügy és mikor lesz némi fejlődés benne.

Két kérdésem volna, ha valaki meg tudja válaszolni őket, akkor azt hiszem, hogy a
problémát is meg fogja oldani. Az egyik kérdésem az, és talán egy pillanatra gondolatban
cseréljünk helyet. Ha önnek kellene döntési pozícióban meghozni azt, hogy mit tenne ebben a
szituációban és látná a rendelkezésére álló forrásokat, lehetőségeket, látná a rendszer egészét,
akkor ennek függvényében hogyan tudna dönteni? Van egy egyszerű dolog, össze kell
szorozni az egészségügyben dolgozó létszámot azzal a jövedelemmel, ami egyébként
számukra az elvégzett munkájuk alapján jár, mondjuk összehasonlítva nálunk szerencsésebb
fejlődésű, korábban nyugat-európainak nevezett országok átlagbérével, ha ezt kiszorozzuk -
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egyébként csináltunk ilyen táblázatokat -, megnyomjuk az Enter gombot, egy olyan szám jön
ki, ami egész egyszerűen nem finanszírozható.

És akkor innentől kezdve mit fogunk csinálni? Ez az első kérdés.
A második, hogy sokszor legyintenek arra, hogy bérfeszültség. A bérfeszültségnek van

egy statikus állapota, amikor a) kevesebb gyakorlati idővel, alacsonyabb képesítéssel többet
keres, mint b) nagyobb gyakorlati idővel és magasabb képesítéssel. Ez viszonylag
kezelhetetlen helyzet egy kórházban, de ennek van egy, nem statikus, hanem fejlődésében is
van egy feszültség, amikor kikerül a rezidensrendszerből, akkor vissza fog kerülni ugyanoda,
ahol azok a pályatársai vannak, akik egyébként korábban ugyanezért a munkáért ugyanennyit
kaptak? Nyilván nem fogja ezt elfogadni.

Tehát azt próbálom itt nagy nehezen összehozni belőle, hogy vagy együtt sikerül az
egészet megoldani, vagy nem sikerül megoldani. Ugyanis egyszerűen az elmúlt évtizedekből
átörökölt, elmaradt bérfejlesztéseket, akármennyire is megértem önöket és egyetértek a
követeléseikkel, tényleg egyetértek vele, azt gondolom, hogy amit megfogalmaznak, az a
bevetett munka, teljesítmény, egyéb alapján jár. Nincs ezzel semmi baj. De jár az idősebb
kollégáknak is az ennél magasabb, és az idősebb kollégák is összehasonlíthatják saját
magukat ugyanezzel.

Tehát még egyszer kérdezem, és most nem akarom nehéz helyzetbe hozni, de mégis
megteszem, nem azért, mert nincs jobb dolgom, hanem azért, mert hátha van önöknek olyan
jó elképzelésük, amelyikkel ezt a belső problémát, feszültséget segítenek nekünk kezelni,
hogy ezt hogyan lehetne megoldani.

Tehát nehogy azt higgyék, hogy mi ezt nem szeretnénk, csak egyszerűen én őszintén
szólva a saját tapasztalatommal, tudásommal nem látom a jó megoldást. A jó megoldásra
Magyarországnak pillanatnyilag nincsen elég forrása, és csak nagyon hosszú távú dolgokat
tudnék mondani, ami egy huszonéves vagy harminc felé közeledő ember számára nem egy
megoldás, mert azt mondja, hogy nekem most van rá szükségem, húsz év múlva nem nagyon
tudok vele mit kezdeni. Megértem a válaszukat. Vajon, hol van a megoldás? Ez a kérdésem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, ha lehetne, képviselő úrhoz kapcsolódnék, és
utána még egy nagyon rövid kérdés, és utána a válaszadás irányába mennénk, mert tudom,
hogy az idő szorít benneteket. Tulajdonképpen a világgazdaság konferencián, amelyen sokan
részt vettünk a jelenlévők közül, azóta is motoszkál bennem egy kérdés, és ez valóban egy
szakmapolitikai bizottság, de nem tudom megkerülni, hogy ezt a kérdést tulajdonképpen ne
tegyem fel.

Nevezetesen itt a kiadott anyagban szerepel az, hogy 2004-től 2010-ig, akik egyáltalán
kikérték a hatósági bizonyítványt a tekintetben, hogy gondolkoznak azon, hogy ha kell, akkor
külföldön vállaljanak munkát, 906, 889, 721, 691, 803, 887, 1111. Tehát sok emberben
megfordult ez a kérdés.

Bennem az a kérdés motoszkál, és ez mindannyiunknak a közös ügye, nem szeretném
egyáltalán politikai síkra terelni ennek a beszélgetésnek és ennek a szakmai konzultációnak a
menetét. De tulajdonképpen az időzítés mégis motoszkál az emberben, mert ez az időszak, ha
úgy tetszik, sok-sok évet átfed, 2004-től idáig. Akkor mi az oka és mi a magyarázata annak,
hogy akkor, amire államtitkár úr utalt, megkérdezték önöktől, tőletek, hogy itt tetszenek még
lenni? Volt egy másik időszak, amikor azt mondták, hogy el lehet menni. Most mi azt
szeretnénk mondani, hogy minden körülmények között maradjatok itt és megpróbálunk
megoldást keresni. Akkor miért most szakadt el a cérna?

Fel sem merem tételezni, hogy az érdekképviseleteknek bármilyen vonatkozásban,
bármilyen harsány vagy kevésbé harsány hangon köze lehet ehhez a kérdéshez, de én nagyon
örülnék, ha ez tőletek vagy a Szövetség részéről elhangozna, hogy mi ez a tevékenység.
Háttértevékenység, valóban egy közös munkának az eredménye? Mert tulajdonképpen a
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kulcsát itt fogjuk megtalálni a kérdésnek, vagy itt nem fogjuk megtalálni a kérdésnek, és ez
azért nagyon-nagyon fontos, ebben alelnök úr, ne haragudj, részben a hirdetés is, részben sok
minden, nem azt mondom, hogy ez a megoldás kulcsa, de ez egy nagyon közös, komplex
probléma, ami itt van az anyagban is. Én nem kívánok pénzről beszélni, de be kellene árazni,
hogy mennyi valóban egy itt megszerzett állami diplomának az ára, mennyi egy
szakvizsgának az ára, az is be van itt árazva, és utána mi ezt a kincset, ezt az értéket úgymond
elengedjük. Tehát ez egy rendkívül komplex probléma, amire együtt kell a megoldást keresni,
valamilyen megoldást választani kell, csak én úgy gondolom, hogy itt lenne arra még
valamennyi ideig szükség, mert ott elhangzott praktikusan, hogy eddig tartott a kitartás vagy a
türelem, csak én nem tudom, hogy tulajdonképpen a bomba miért most robbant, mert ez a
bomba robbanhatott volna 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2009-ben, minden évben, tavaly is,
és természetesen most is.

Tehát nem tudom, hogy az időzítésnek tulajdonképpen miért ez az ideje. Lehet, hogy
nagyon oktalan volt ez a kérdés, amit feltettem, de ezt minden körülmények között meg
kellett hogy tegyem. Hollósi képviselő úr, egy nagyon rövid kérdés, és máris államtitkár úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Nem feltétlenül kérdés, de akkor végképp
nagyon rövid. Én gyakorlatilag most már alkalmazom ezt a brosúrát, illetve ennek a tartalmát,
a törvénytervezetet, illetve maholnap már élő törvényt. Azt kell mondanom, hogy minden
olyan elemet tartalmaz, amivel el lehet indulni. És ezt mondom az egész koncepcióra, mert
ugyanezeket a kérdéseket feltehettem volna, hogy miért pont most. „Nos, nos, dico aperte, nos
consules desumus”, hány éven keresztül a konzuljaink hibásak azért, ami most van? Mi
vagyunk egyedül a hibásak?

Én a kamarának egyébként elkötelezett híve vagyok, itt mindenki tanúsíthatja, hogy
mindent megtettem, hogy kötelező legyen. De azért nem a fa rázkódásától fúj a szél, hanem
fordítva. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha feltesz Rácz Jenő főigazgató úr egy hirdetést,
nem tud olyan opciókat ajánlani egy pályakezdőnek, de egy szakorvosnak sem, amit esetleg
300 kilométerrel arrébb tudnak ajánlani. Nem biztos, hogy pontosan ez a követendő dolog.
Nyilván nem attól mennek el a rezidensek, hogy hirdetés van.

A másik, ami konkrét kérdésem lenne, beszéltünk már erről az államtitkár úrral is és
az államtitkársággal is. Valamilyen módon a paraszolvenciát vagy annak egy részét, nem az
erkölcsi tartalmát, a materiálisat, a pecuniális részét szándékozik-e a tárca valamilyen módon
visszaforgatni a rendszerbe, mert az egy egyértelműen felmérhető és ismert kintlévőség, és
beforgatható lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Szilágyi képviselő úr, és utána államtitkár úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Ha csak egyetlen pillanatra
megpróbálnánk arról megfeledkezni, hogy itt pénzről van szó, nem nagyon lehet
megfeledkezni, akkor azt is nyilván mérlegelni kell, hogy milyen munkakörülmények közé
csöppen egy fiatal orvos, hogy milyen közösségi élményt kap, hogy milyen szakmaiság veszi
körül, hogy milyen lesz az a munkahelyi kollektíva, az a fajta hierarchia, milyenek azok a
feudális viszonyok, amelyekről Horváth képviselő úr beszélt.

Az az igazság, hogy nagyon megváltozott körülöttünk minden, tehát az orvosok
társadalmi státuszától kezdve a presztízsén át, a társadalomban betöltött helyükig, és nem
tudtuk követni sem képzésben, sem az ellátórendszer átalakításában. Ezért vagyunk szerintem
bajban, azon túl, hogy itt persze pénzről van szó elsősorban.

Sajnos, a magyar orvostársadalom, vagy mondjuk az egész egészségügy még mindig
borzasztóan elitista és tényleg feudális és hierarchikus. Ebben a közegben a mai fiatalok, a
Papp Magor korosztálya nyilván teljesen másképpen érzi magát, mint ahogy mi éreztük annak
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idején, amikor végeztünk. Én ugyan nem orvosként végeztem, de teljesen más generációt
képviselünk.

Mindenki elmegy, és aki itt marad, az egy ilyen kontraszelektált gárda marad, és itt
sajnos, csak a falnak lehet menni, és tényleg éveken belül bekövetkezik az a kollapszus, ami
itt le van írva ebben az anyagban, és borzasztóan nagy ez a veszély. Tehát szerintem azonnal
kell valamit cselekedni.

Az én kérdésem az, hogy gondolkodik-e a kormány valamilyen pályakezdési hitelen,
gondolkodik-e valamilyen ösztöndíj-konstrukción, hogy hadd menjen el a rezidens külföldre,
nézzen körül, nézze meg az ellátórendszereket, nézze meg, hogy odakint hogyan, milyen
körülmények között dolgoznak, de jöjjenek vissza, és ezt a szemléletet valamilyen módon
próbálják meg a maguk pályáján képviselni és felépíteni egy teljesen új világot.

Biztos, hogy hozzá kell nyúlni a háziorvosi praxisokhoz, mert oké szerintem
Budapesten és a nagyvárosokban, talán forgalomképesek a praxisok, de szerintem újra
közalkalmazott orvos kell a falvakban és a vidéken. Egyszerűen nem működik. Nem adhatóak
el ezek és senki nem akar venni ilyen praxisokat.

Muszáj lesz valami bérlakás- és szolgálati lakás konstrukcióban gondolkodni, vagy az
önkormányzatokkal vagy a megyei önkormányzatokkal közösen, mert valahová tenni kell
ezeket a fiatal orvosokat. Egy darabig lakhatnak a kollégiumban, más szakmák fiatal
diplomásai is laknak kollégiumokban, de előbb-utóbb családot kell alapítani, és az orvos
feleségének vagy férjének is kell munkahelyet biztosítani az adott helyeken, és a gyerekeiket
pedig be kell íratni valamilyen iskolába. Tehát sokkal komplexebb ez a kérdés, és nemcsak az
orvos státuszáról van szó.

A hiányszakmák szerinti szorzó azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt. Talán
még egyet mellé kell tenni, és ez megint csak pénz, hogy valamiféle népegészségügyi állapot
szerinti szorzót is be kellene vezetni, ahol betegek az emberek, oda kell vinni az orvosokat
magasabb bérrel és ezzel az ellátáshoz való hozzáférést is talán ki tudnánk egyenlíteni, és
ezzel tudnánk lépésről lépésre közelebb jutni egy ideálisabb állapothoz. De biztos, hogy itt fél
éven, egy éven belül hozzá kell nyúlni a közalkalmazotti fizetésekhez. Látjuk ezt a korfát a 8.
oldalon, ez elképesztő és nagyon ijesztő, és ebből az jön ki, hogy itt bizony, pozitív módon
diszkriminálni kell a fiatal orvosokat és minél többüket itt tartani ebben a rendszerben.
Valamit azonnal kell cselekedni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Két jó példa biztosan van, bár Rácz miniszter úr nem
hatalmazott fel, az általa és az általam vezetett kórházban én merem mondani, hogy jól érzik
magukat a rezidensek a jelenlegi körülmények között is, mert mindent megteszünk azért,
hogy érezzék legalább ne rosszul magukat. Fél perc Heintz képviselő úr, majd államtitkár úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, éppen
azért, mert azt hiszem, hogy a „qui prodest”-re még nincs meg a válaszunk, de legyen már
meg.

Kedves Magor! Az inkriminált sajtótájékoztatón az is fő téma volt, hogy ez a nagy
tehetetlenségű massza, az orvostársadalom hogyan indult el fokról fokra egyre nagyobb
ütemben az elmúlt években, és ott szó került arról is, hogy hányan, és én magam is számos
személyes levelet kaptam az érdekvédelmi szervezetemtől azért, hogy hagyjam el az országot
és menjek nyugatra dolgozni.

Hogy bárkiben is ne legyen kétség afelől, hogy az általam említett szakmai
szervezetem nem a Fidesz ostora, a kormányváltás után az általam nem megnevezett szakmai
szervezet lapja, a kormányváltást követő harmadik, negyedik hónapban egész oldalas
hirdetést jelentetett meg „Job opportunities in the Middle East”, féloldalas „Paragona – In
Deutschland arbeiten!”, két negyedoldalas magyar maszek cég, lapozás, negyed oldal „Where
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would you like to work?”, alatta Fresenius magyarul, orvosállás Németországban, alatta
Bajorországban ideggyógyászat, geriátria, féloldalas hirdetéssel, és utána lapozunk egyet,
figyelem, nagyító kell hozzá, soproni Erzsébet Kórház.

Tehát itt tartunk. Mondom, kormányváltás után fél évvel. Még egyszer: zárókérdés,
latinul, magyarul, „Qui prodest?” – Kinek az érdeke? Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr, elnézést kérünk, nagy volt az érdeklődés, és amennyiben
kíván válaszolni, tegye meg.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnézést
kérek, csak pont például az emberi erőforrás monitoring rendszernek a projektindítójával
kellene foglalkoznunk, tehát csak azért kell hogy elfussak.

Egy pillanatra még a számemelkedésről és akkor a számokról, hogy mi és hogyan
indul be most, és hogy mire alapozzuk a hiányt. A hiányt a jelenlegi ellátórendszer
strukturális helyeire tudjuk alapozni, jelentik az intézmények, hogy hány szakember hiányzik
belőle, tehát innen lehet megbecsülni. A jelenlegi ellátórendszer fenntarthatósági
szükségleteiből van az a következtetés, hogy hány orvos, hány szakdolgozó hiányzik. Tehát
igazából egy célrendszerből tudnánk megmondani, hogy egy korszerűsített rendszerben
milyen hiánnyal állunk szemben.

A számok valósak, tehát amikor azt nézzük, hogy melyik évben hányan mentek el, mi
megkerestük - még egyetemi oktató koromban én indítottam el ezt - az összes registry office-
t, vagy nyilvántartási hivatalt az Unióban. Van, ahol szövetségi szinten nem működik ez,
hanem tartományi szinten, akkor tartományi szinten összegyűjtöttük, hogy hány magyar
regisztrált az uniós csatlakozás óta, és olyan 40 hiányzott csak ahhoz, hogy kiadja a kint
regisztráltak száma azt, ahányan itt kikérték az igazolást.

Ez még mindig csak egy közelítő szám, mert aki igazolást kér, nem biztos, hogy
elmegy, aki regisztrált, nem biztos, hogy ott is dolgozik, de azért már ez egy elég jó közelítés,
hogy azt tudjuk mondani, hogy most már az aktív orvospopuláció közel 15 százalékát
elveszítettük.

A pályaelhagyók adatai: elvileg erre az alap és működési nyilvántartás lehetőséget ad,
de az a tapasztalat, hogy minden évben mondjuk az Üllői úti és a Zrínyi utcai hivatal között
elveszik a 25 százaléka a végzett orvosoknak. Folyamatban van egy diplomás pályakövető

rendszer, ahol online fogja feltölteni a képzőhely az adatokat, tehát itt egy tisztulása várható
az adatoknak, látni fogjuk, hogy hogyan alakul ez.

A migrációs növekedés nem exponenciális. Két hatás van, és kérdezték, hogy kinek az
érdeke, és mikor. Két hatást látnunk kell. Már akkor, amikor mi először nyilvánosságra
hoztuk ezeket a kutatási eredményeket, volt egy év, amikor szándékosan nem beszéltünk róla,
mert azt tapasztaltuk, hogy amikor beszéltünk róla, hívogatni kezdtek minket orvosok, hogy
hol lehet külföldi állást találni. Tehát leálltunk ezzel, mert pusztán a téma emlegetése
öngerjesztő. Tisztelem, becsülöm – én is ebből az anyagból vétettem, ezt már elmondtam
többször – a kreatív politikai kommunikációs eszköztárat, de ez önmaga gerjeszti a migrációt.
Erre nekem korábban kutatási bizonyítékaim voltak.

Ne felejtsük el, hogy beindult a multilevel marketing, és úgy tűnik, egy kritikus
tömeget elért a kint dolgozók száma, tehát már a kolléga hívja kollégának az itthon dolgozó
kollégát. Ne adj’ isten, ő veszi fel a kéthavi közvetítői díjat, ami jár per kopf. Ezt se felejtsük
el.

Akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy kicsit kárhoztattam én a kamarát, hogy
hirdetéseket jelentet meg, akkor hadd idézzek klasszikusokat: „Nem kicsit, nagyon.” Tehát az
a szituáció, hogy itt most a tagdíjakból nyomtatjuk ezt az újságot, most már kötelező tagdíjak
alapján. Nem tudom, hogy ez most fizetett reklámfelület-e, ha nem, akkor ez a jobbik eset, de
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ha nem fizetett, akkor pedig tulajdonképpen másnak az üzletfejlesztését finanszírozzuk a
tagdíjakból nyomtatott újságból. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy ezek a munkaközvetítők
súlyos zsét markolnak fel egy emberért, akit kiközvetítettek.

Tehát ezzel nekem alapvető etikai problémáim vannak.
De egyébként én szívesen elmegyek egy kamarai közgyűlésre, elmondom az érveimet,

hogy ezt miért nem kellene. Ha a közgyűlés ennek ellenére megszavazza, hogy ez továbbra is
legyen így, egy szót nem fogok a jövőben erről szólni. De szeretnék látni egy tagsági döntést
azzal kapcsolatban, hogy ez helyénvaló-e így.

A mentor, tutor hatékonyság egy nagyon komoly kérdés. Nem volt eddig oktatók,
hallgatók által történő értékelése. Be fogjuk vezetni. Tehát az ne legyen, hogy kamura
felveszik ezt a díjat. Tehát igen, a szakmaiság egy nagyon fontos dolog. Ezért kezdjük az első

találkozót a képzés, szakképzés rendszerének megújításával. Az, hogy mire szocializálom,
mert arra is én szocializálom, hogy ő ne a krónikus ellátásban, hanem a specializáltban, arra is
én szocializálom, hogy hagyja el a falut és menjen el a nagy specializált centrumba dolgozni.
Erre is én szocializálom.

Tehát ezekre a szocializációs folyamatokra is oda kell figyelnie a képzésnek, hogy
elkötelezettséget érezzen a problémák kezelésére.

Népegészségügy: megint csak senki nem szocializálja őket a népegészségügyi
problémákkal való foglalkozásra. Ez az egész egészségügyi képzés, szakképzés vertikumában
így igaz.

Itt tartás, szerződés. Igen, ezekről beszélhetünk. Gondolkodunk különböző verziókon.
Más generáció. Tamás. A határ nyitott, csak egy élete van. Ez egy más világ.
Ki ezért a felelős? Az összegeket kérdezte valaki, hogy ez az összeg miből jön ki,

hogy adóváltozás előtt. Igazából mi egy átlagosat számoltunk ki, gyermektelenek nagy
átlagban ezek a kollégák, tehát egy átlagos gyermektelenre vonatkozik ez a pénz, amit mi
kiszámoltunk.

A generális egészségügyi béremelés vagy homogén életpályacsoportok vagy egységes
életpályacsoportok. Bocsánat, nem azt a szót használjuk, hogy frekventált életpályacsoportok,
hanem azt, hogy egységes. Tehát itt mi azt mondjuk, hogy az összetett problémáját kell
megfogni egy egységes életpálya csoportnak, nem azt, hogy egyiket-másikat kiemelni, hanem
azt mondjuk, hogy mindegyikre a maga problémakörének megfelelő választ kell adni, tehát
nem kell attól aggódni, hogy egyiket vagy másikat kiemelten kezeljük. Azt lehet, hogy
mondjuk időbeli prioritást kell tennünk egyik vagy másik esetben, de ami itt elhangzott,
például a rezidensekről sem csak önállóan rezidensekként gondolkodunk, hanem
gondolkodunk a tutorról, mentorról is. Tehát itt már megint egy másik egységes
életpályacsoportot azonosítottunk ennek kapcsán.

Vettem a javaslatot. Azt tudom mondani, hogy 3 milliárd euróból már szép dolgokat
lehetne csinálni, tehát ez egy jó javaslat. Lehet, hogy a Strukturális Alapokkal lehetne kezdeni
valamit. Észben tartom és megpróbálom bevetni ezt a javaslatot.

Ne felejtsük el, még egyszer, a hálózatkutatásnak, tehát hogy egyre jobban begerjed
egy folyamat, tehát egy hálózati törvényszerűséget látunk, nincs egy exponenciális gerjedés,
ez egy longitudinális növekedés, semmi több. Tehát ez nem egy hatványfüggvény.

Több hely van, mint ahányat képzünk. Háziorvos-képzés. A házi gyermekorvosoknál
külön tragédia van, tehát lesznek dedikált gyermekorvosi rezidens helyek, amelyeket azok
kaphatnak, akik vállalják, hogy utána házi gyermekorvosok lesznek. Az elöregedés nemcsak a
rezidens rendszer problematikája és a kivándorlás problémája, a praxisjog, praxisalap, a
minimálbéren bejelentett kényszervállalkozó nincs abban a helyzetben, nem képezett
nyugdíjalapot, tehát ezért kell a praxisalapot hozzánöveszteni ehhez a rendszerhez.

Igen, a magánforrások visszaforgatásán gondolkodunk, tehát rövidesen mindenki látni
fogja az alternatív erőforrás-teremtés első eredményeit. Az ötleteket vettük. Van, amin
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magunk is gondolkodunk és remélem, rövid időn belül be fogunk tudni számolni
eredményekről is.

Eggyel hadd vitatkozzam, hogy azért ez nem egy kontraszelektált gárda, aki itt marad,
mert ez az, aki megtartotta a rendszer működőképességét. Jó, persze biztosan van olyan is, aki
tehetetlen, mert nem tud nyelveket, de azért a nagy többsége egyfajta elkötelezettségből
gályázik a hétköznapok során.

Röviden ennyit akartam elmondani. Szerintem néhány hónap múlva majd látni fogják
a bizottsági tagok azt, hogy történik is valami, mindannak alapján, amit elmondtam, további
megoldási elemekkel fogjuk bővíteni, és külön köszönöm Hollósi képviselő úrnak azt, amit
mondott, hogy a szabályozás keretrendszerébe beleraktunk minden olyat, amivel egy
konstruktív, elkötelezett intézményi vezető már tud mit kezdeni.

Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az alapok megvannak. Ne haragudjanak rám,
nekem most muszáj elmennem, de hagyok itt egy túszt, aki nekem beszámol az itt
elhangzottakról. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Papp Magor elnök úr!

Dr. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnökének hozzászólása

DR. PAPP MAGOR, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a témához. Engedjék meg, hogy
először is az időzítéssel kapcsolatban az elnök úr kérdésére feleljek.

Azt tapasztaljuk, hogy az elvándorlás mértéke az elmúlt néhány évben gyorsult fel
annyira, hogy belátható időn belül spontán össze fog dőlni az ellátórendszer. Amikor ezer
fölötti létszámban hagyják el Magyarországot az orvosok, akkor kérdés, hogy mi, akik ezt
látjuk, mi, akik tenni akarunk azért, hogy ne így legyen, nézhetjük-e ölbe tett kézzel,
csöndben, hogy ez a folyamat spontán végbemegy.

Azt az utat választottuk, hogy megharcolunk azért, hogy itthon olyan feltételeket
alakítsunk ki, amiben nem Papp Magornak vagy a rezidenseknek, hanem valamennyi orvos
számára élhető feltételek alakuljanak ki.

Meggyőződésem, mindvégig erről beszéltünk, hogy valamennyi szakorvosnak és
rezidensnek együttesen olyan bért kell adni, amiből tisztességesen meg tud élni. Az okokat
nagyon röviden: egyrészt az EU értelemszerűen adja a migrációs helyzetet az egységes
munkaerőpiacával. Itt elhangzott az államtitkár úr részéről, hogy sokan kint vannak, a
barátaink egy jelentős része már kintről meséli az ottani viszonyokat, csábítja ki a kollégákat.
Illetve azt is hozzá kell tennem, hogy az elmúlt néhány évben olyan demoralizáló hatású
javaslatok jöttek létre, ami szintén láthatóan gyorsította a migrációt. Értem ez alatt, hogy az
orvosképzés, szakorvosképzés egy nagyon hosszú folyamat. Igen nagy a biztonságigénye a
benne szereplőknek, és fontos, hogy kiszámítható legyen. Semmilyen módon ne érkezzenek
olyan keresztimpulzusok, ami ezt a kiszámíthatóságot rontja.

Itt 2007-ben említhetem a szakorvosképzés fizetőssé tételét. Onnantól kezdve alakult
ki részünkről is az a kritikus tömeg, amikor azt mondtuk, hogy innentől kezdve meg kell
harcolnunk a minimumfeltételünkért. Éppen ezért nagyon fontos minden átalakítás során – ez
egy 11 éves folyamat -, hogy vegyük figyelembe a benne szereplőknek a biztonságigényét.
Egyébként a szakma is erre nevel, hogy kiszámítható közegben hozzunk döntéseket.

Igen aggasztóak az EEKH monitoradatai, hogy 28 ezer aktív működési engedéllyel
rendelkező orvos van ma Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy ennyien a pályán is
dolgoznak, ez azt jelenti, hogy legfeljebb ennyien dolgoznak a pályán, akikről nem tudjuk,
hogy dolgoznak-e vagy sem, de van legalább aktív pecsétjük hozzá.

A 2010-ben végzettek közül csak 402 fő váltotta ki a működési engedélyét, aki vette a
fáradságot, hogy elmenjen a Zrínyi utcába. Ez egy 700 fős évfolyam esetében igen aggasztó,
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és mind a 402 fő el sem helyezkedett ilyen értelemben. Ezek azok az adatok, amelyek
kötelességünkké tették, hogy ebben a nehéz helyzetben is, hiszen látjuk az ország gazdasági
helyzetét, meg kell szólalnunk, és azt tapasztaljuk, hogy ez egy több évtizedes adóssága
valamennyi kormányzatnak, hogy az egészségügyben a viszonyokat rendezze. Egyszerűen
most alakultak úgy a migrációs folyamatok, hogy egy kényszerpályára fordult ez a helyzet.

Szeretnénk mindenkinek ez ügyben a megértését kérni. Abszolút nincsen semmiféle
politikai vagy egyéb mozgatórugója ezeknek a történeteknek, egyszerűen azokért a
feltételekért küzdünk, amiért mi személyesen is tudunk maradni. Itt az államtitkár úr engem
megszólított még a beszélgetés elején, valóban, én a személyes itthon maradásomért is
küzdöm, hiszen én is ugyanezek között a nehéz körülmények között vagyok. Tisztában
vagyok azzal is, hogy nagyon sokan dolgoztak az orvosi pályán évtizedeket, hogy ezek a
körülmények régen is nehezek voltak, valószínű, hogy itt az egyre nagyobb terhelés, hogy
egyre több munka jut egy kollégára azáltal, hogy a struktúra nem változik, az elvándorlás nő,
gyorsítja ezeket a folyamatokat.

Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy néhány kérdésre nagyon röviden válaszoljak.
Iván professzor úrnak, képviselő úrnak a szakmaiság igényére vonatkozó kérdésére. Azt
látjuk, hogy nincs rendszerszintű szakképzés ma Magyarországon. Önképződés van, és ennek
is komoly migrációs hatása van. Nincsenek meg azok a minimumlétszámok most már az
egyes intézményekben, amelyekkel a betegellátáshoz szükséges feltételeket, tehát nemhogy
még plusz oktatásra, egyéb feladatokra, hanem a betegellátáshoz szükséges szakorvos-
létszámot biztosítsák.

Heintz Tamás képviselő úr észrevételét köszönjük. Én nem is szeretnék ebbe nagyon
belebonyolódni, nem tartottam szerencsésnek ennek a dolognak az optikáját, de nem
gondolom, hogy ez ügyben köztünk különösebben vita lenne, egyáltalán a kérdés nehézségeit
illetően. Az egyetemi képzés alatt mi is dolgozunk, dolgoztunk, elég, ha csak annyit említek,
hogy ma az orvosi egyetem elvégzése közel 3 millió forintba kerül a családnak, a
medikusnak, a könyvek megvásárlásával és az eszközök beszerzésével. Ez az az önrész, amit
elő kell teremteni, emellett megélhetési és egyéb szempontokat is figyelembe véve, hiszen
nem munkát végez, hanem nagyon sok időt tanulással tölt a kolléga.

Gyenes Géza alelnök úr kérdésére válaszolva, a plusz 50 százalék bérezést nagyon sok
munkáltató sokáig nem folyósította. Itt voltak gubancok, viszont el tudom mondani, hogy
minden olyan megkeresés, ami a rezidensek részéről érkezett és munkáltatókkal történő
egyeztetést igényelt, ezt követően tudomásunk szerint most valamennyi rezidens megkapja a
neki járó többlettámogatást. Van, ahol ez automatikus, van, ahol ez némi háttéregyeztetést
követően vagy kisebb küzdelem árán valósult meg.

Horváth Zsolt képviselő úrnak válaszolva: nagyon fontosnak tartjuk, hogy valamennyi
kollégának a bérrendezését rövid időn belül párhuzamosan kezdjék el. Tehát mi nem
gondoljuk azt, hogy a rezidens, túl azon, hogy az egyik legsérülékenyebb szereplője a magyar
egészségügynek, abból a szempontból kivételezett lehetne, hogy többet érdemelne, mint egy
szakorvos kolléga, hiszen a mi mestereinkről és a mi szakorvostársainkról van szó. Tisztában
vagyunk azzal, hogy náluk is bérrendezésre van szükség. Ez az optika valószínűleg azért
szokott előkerülni, mert én, mint rezidens szövetségi vezető beszélek, de mindig is fontosnak
tartottuk, hogy egységes orvosi bérrendezés következzen be.

A „hogyan oldanánk meg” kérdésre nagyon szívesen visszatérnék talán egy
részletesebb lehetőség kapcsán, akár bizottsági ülésen kívül. Annyit mindenképpen
elmondanék, hogy újra kellene gondolni, nem azt, hogy mennyit kellene hozzátenni a
rendszerhez, ahhoz, hogy bizonyos bérszínvonalat elérjünk, hanem hogy nettó összességében
mennyi forrást kellene ráfordítani.

Tehát én megfordítanám a kérdést: nem az lenne a kérdés, hogy mennyit kellene
emelni a béreken, hanem mennyi forrásba kerül mondjuk egy 600 ezer forintos szuperbruttó
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orvosi fizetés vagy egy 300 ezer forintos szuperbruttó szakdolgozói bérezés. Ez
összességében körülbelül 500 milliárdos tételt jelentene a költségvetésnek, és akkor kiderül,
hogy a 760 milliárd környéki gyógyító-megelőző kaszában, ha átnézzük a tételeket, ott sok
aránytalanság van. Nem tisztem ezeknek a kérdéseit megítélni, de lehet, hogy újra kellene
gondolni és ennek megfelelően célzottan a béreket címkézetten eljuttatni az orvos
kollégákhoz.

Hollósi képviselő úr kérdésére válaszolva, azt gondolom, hogy nem bűnbakot
keresünk. Tehát egy pillanatig sem mondtuk, hogy az elmúlt egy évben alakultak ki ezek a
problémák, nem gondoljuk, hogy ez az elmúlt egy év kormányzásának az eredménye. Ez egy
hosszú tendencia, és most jutottunk el ide. Ha ezt iksz évvel ezelőtt vagy iksz év múlva
prezentáltuk volna, akkor szintén lett volna itt valaki, aki ezt a kérdést felteszi számunkra,
hogy miért pont most, miért pont így. Egyszerűen saját felelősségünknek érezzük azt, hogy ne
nézzük tétlenül tényleg ezt az elvándorlást, hiszen 2013-ban 25 ezer alá csökkenhet az aktív
orvosok száma, és azt gondolom, hogy ezt mindenki belátja, hogy ez milyen súlyos
következményekkel jár. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Megkérdezném helyettes államtitkár
asszonyt, hogy kíván-e reflektálni az elhangzottakra.

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai
az elhangzottakra

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Talán annyit mondanék még, hogy mi a Rezidens Szövetséggel tényleg azt
gondolom, hogy egy nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, tehát megértem az ő
érzelmeiket, és azt, hogy miért gondolkodnak így. Ettől függetlenül csak azt tudom kérni
tőlük, mint amit kértünk korábban is, hogy egy kis türelmet és konstruktív együttműködést,
amit eddig is megkaptunk, mert tényleg minden lépésünkkel azt igyekszünk megakadályozni,
hogy ez a tendencia ilyen rapid méretekben folytatódjon, és próbálunk mindenkit itt tartani és
ebben kérem az együttműködésüket. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy mindenki kapott-e
választ a kérdésére az idő rövidsége miatt. Elnézést, alelnök úrral itt egy félmondatos
konzultáció volt, az uniós elnökök találkozóján elhangzottakra nem hangzott el válasz.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Igen, azt kérdeztem, hogy született-e ezen a
tanácskozáson valami olyan megállapodás az orvosmigrációval kapcsolatosan, mint Unión
belüli európai jelenséggel kapcsolatosan, ami Szócska államtitkár úrnak a volt intézetében
volt.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az
informális miniszteri ülésen egy fél napot szenteltek a miniszterek ennek a témának a
kibeszélésének. Egyetértettek abban, hogy itt szükséges valamilyen európai szintű lépés.
Konkrét döntések ezen a szinten még nem születtek, ez nyilván nem is szokott, mert nem ez a
műfaj, ezt majd a bizottság eldönti, hogy hogyan tovább. Ami meg is kezdődött információim
szerint, tehát a bizottság egy úgynevezett „action plan”-t próbál kidolgozni ennek az egész
kérdésnek és a felvetődött problémáknak a kezelésére. Úgyhogy ebben az első ülés megtörtént
június közepe táján, ha jól emlékszem, Brüsszelben. Tehát elindult egy folyamat, ami
tulajdonképpen annak az eredménye, hogy az informális miniszteri ülésen ez a kérdés
napirendre került.

Tehát ennyi konkrétum történt idáig, amennyit én tudok.
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DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Még egy kérdésre nem kaptam választ, hogy az
adócsökkenés kapcsán történő jövedelemcsökkenés kompenzációjára a rezidenseknél és a
kisebb keresetű egészségügyi dolgozóknál, orvosoknál van-e már valami konkrét lépés?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én úgy
értelmeztem államtitkár úr szavait, hogy erre felelt, de akkor lehet, hogy én nem értettem jól.
Ezeket az adatokat egyébként a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kaptuk meg, ők számolták
ki. Arra vonatkozóan nincsen információm, bevallom, hogy esetleg vannak-e olyan
munkáltatók, akik az adókompenzációt nem adják oda. Tehát azt el tudom képzelni, hogy
valaki azért keres kevesebbet, mert a munkáltatója törvényellenesen esetleg ezt nem fizeti ki,
de egyébként ennyi lenne a bére. Tehát nekem erről konkrét információm nincsen.

ELNÖK: Iván professzor úr!

További hozzászólások, észrevételek

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Csak nagyon röviden szeretném mindannyiunk
együttérzésével felvetni azt a javaslatot, hogy semmiképpen se gondoljuk és ne is fogadjuk el
azt az állásfoglalást, álláspontot, ami negatív attitűdként sajnos, fokozódóan megjelenik a
közvéleményben, a médiában és még a szakmában is, hogy azok a rezidensek, akik külföldre
mennek, azok paraziták lennének, akik felvették a tudást, felvették az orvosi egyetem részéről
a diplomát, és akkor itt hagyják, cserben hagyják az országot.

Először is nekünk nagyon fontos hangsúlyoznunk: szükségünk volt rájuk és
szükségünk van rájuk. Másodszor: azzal viszont, hogy a feltételeket és sok minden egyebet
nem tudjuk és nem tudtuk kellőképpen folyamatosan biztosítani, abban pedig legalábbis 50-
50 százalékos kockázatot követtünk el. Tehát azt hiszem, hogy ezt a kockázatot az
államunknak, a társadalmunknak, a kormányzatunknak, a parlamentünknek fel kell vállalni.
Azon gondolkodom, hogy bizony, egy egészen más hitelkonstrukcióval kellene a rezidensek
igényét vagy szükségletét – mind a kettőt egybekapcsolom – kielégíteni azzal a bizonyos
összeggel, amelyik nyilvánvalóan folyamatosan követendő, monitorozott, az inflációhoz is
igazodva. Igenis, ezt meg kell teremtenünk, itt nem lehet mellébeszélni. Nem paraziták
egyrészt, másrészt pedig szükségünk van rájuk.

Tehát az államnak még akkor is, ha nehéz körülmények között vagyunk
költségvetésben és gazdaságban, akkor is ezt kiemelt témaként kell kezelni, hiszen tudjuk
nagyon jól, hogy ezt a kormányzatunk és a tárca is képviseli, erről gondoskodni kell és ezt a
nyomást meg kell tenni a költségvetés felé is és a kormányzat felé is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a tárca részéről, elnök úr részéről, a
bizottság tagjai részéről az aktív együttműködést ebben a rendkívül kényes témában. Úgy
gondolom, hogy közeledtek az álláspontok. Nagyon köszönöm a Rezidens Szövetségnek azt a
szóban is, írásban is elhangzott rendkívül korrekt állásfoglalását is, miszerint az egészségügy
egészét egységesen szeretnék látni az előrehaladását és a kezelését, és azt külön köszönöm,
ami egyébként nagyon összecseng a jelenleg nem jelen lévő Nagy Kálmán professzor úrnak
azzal a tevékenységével, amit éppen a Rezidens Szövetséggel kapcsolatosan interpellált,
illetve az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan a parlamentben. Ezt a kérdést mi is
komplex módon, egységesen kezeljük nyilvánvalóan. Folytatni fogjuk ezt a munkát. Nagyon
fontos, mert nekünk nagyon fontos, hogy az itt végzett kollégák itt, a mi közelünkben
maradjanak és a közös boldogulásunkat tegyék lehetővé a jövőben. Ezért fogunk fáradozni és
teszünk meg mindent.
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Köszönöm mindenkinek az aktív részvételét. Azt szeretném bejelenteni, hogy a
bizottság ülésére a jövő héten szerdán, délelőtt 10 órakor, az albizottság ülésére ezt követően
kerül sor. Az albizottság ma is ülésezett.

Köszönöm szépen mindenkinek az aktív részvételét. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Egyetlen mondatra szerettem volna szót kérni,
elnök úr. Az albizottság ülésén a hiberbárikus oxigénterápia magyarországi bevezetéséről lesz
szó. Az újságírók tudják, hogy ez egy forró téma. Remélem, hogy sokan eljönnek és
meghallgatják. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülésünket bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 46 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


