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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a parlament Egészségügyi bizottságának mai ülésén! 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Engedjék meg, hogy mindenkit tisztelettel 
köszöntsek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével, Paller Judit országos tisztifőorvosnőt; 
államtitkár úr érkezését néhány perc múlva jelezte.  

Határozatképesek vagyunk. A napirend elfogadása előtt szeretném megkérdezni, hogy 
a bizottság tagjai közül van-e valakinek napirend előtti közölnivalója, hozzászólása, 
észrevétele. (Jelzésre:) Kovács Tibor képviselő úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy megjegyzésem van, elnök úr. Nyilvánvalóan 

nem a bizottság elnökének, de azért itt a nyilvánosság előtt szeretném kifejezni az egyet nem 
értésünket azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen fontos törvényjavaslat, mint a népegészségügyi 
termékadóról szóló törvény, általános vitája éjjel 2-kor kezdődik a parlamentben – én ennek a 
magam részéről semmilyen indokát nem látom –, és a részletes vitára ugyancsak az éjszakai 
órákban került sor.  

Én azt kérem, elnök úr, hogy amikor egyeztetik a parlamenti napirendeket, akkor egy 
ilyen súlyú és nagyon sokakat érintő törvényjavaslat tárgyalását lehetőség szerint ne eldugva 
tegyék meg, mert felmerül a gyanú, hogy direkt eldugják az éjszakai órákban, hogy se a sajtó, 
se senki ne szerezzen tudomást arról, hogy mi van ezekben a javaslatokban. Kérném, hogy 
próbálják azt elérni, hogy ez megfelelő nyilvánosságot kapjon a parlamentben. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr észrevételét. Az illetékesek irányába fogom 

az észrevételt továbbítani. (Prof. Iván László: Jogos.) Köszönöm szépen. 
Amennyiben további felvetés nincs, akkor a napirend elfogadása következik. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium kérését is tolmácsolva a bizottságnak, a kiküldött 
napirendünk - a Semmelweis-terv ismertetése, a népegészségügyi termékadó és „egyebek” -
 vonatkozásában egy sorrendcseréről lenne szó. Először a népegészségügyi termékadóról 
szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása következne, mivel öt 
bizottság kérte ki a törvényjavaslatot, és osztályvezető úrnak, főosztályvezető asszonynak 
lehet, hogy tovább kell menni más bizottságokba, ezt nem tudom.  

Ha a bizottság egyetért ezzel a módosítással, akkor ezzel együtt kérem, hogy a 
napirendet fogadjuk el. Aki egyetért, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyértelmű. Köszönöm. A napirendet elfogadtuk. 

A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám) 

Vita és szavazás 

Így az 1. napirendi ponttal indulnánk. Amennyiben mód és lehetőség van rá, mivel 
előterjesztői minőségemben is szerepelek a törvényjavaslatban, ezért az alelnökök 
távollétében a bizottság felhatalmazását kérném, hogy vezethetem-e a bizottságot. 
Tudomásom szerint erre van lehetőség, ha a bizottság hozzájárul ahhoz, hogy vezethetem a 
bizottságot előterjesztőként is. (Nincs ellenvetés. - Dr. Heintz Tamás: Kérjük szépen, hogy 
vezesse a bizottságot!) Köszönöm szépen.  

Akkor rátérünk a kapcsolódó módosító indítványok tárgyalására. Tisztelettel 
köszöntöm az egészségügyi tárca képviseletében Gyebnár Brigitta főosztályvezető asszonyt és 
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a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Kanyó Lóránt osztályvezető urat, akikkel az 
utóbbi napokban sok bizottságban együtt dolgoztunk. A kapcsolódó módosító indítványok, 
javaslatok megtárgyalására kerül sor.  

A 3. és a 4. ajánlási pontban Koszorús László és Koncz képviselő urak módosító 
indítványa szerepel. A 3. ajánlási pontban Koszorús képviselő úr pontosítja és egyben szűkíti 
az adóköteles termékkört a sűrítmények és levesek vonatkozásában. A jelen lévő két tárca 
képviselőitől mindenképpen szeretnék ehhez szakmai kiegészítést kérni. Köszönöm szépen. 

 
GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 3-as vonatkozásában, tehát a Koszorús László képviselő úr 
kapcsolódó módosító javaslatára vonatkozóan igen a válaszunk, ugyanakkor azt szeretnénk 
jelezni, hogy koherenciával fogjuk vizsgálni magát a módosító javaslatot, és finomítani 
szeretnénk.  

Ennek fő oka egyrészről az, hogy a sűrítmények, koncentrátumok, szörpök, illetve 
nektárok, gyümölcslevek 25 százalékos gyümölcshányadát teljes mértékben támogatjuk, tehát 
hogy ezek kivételt képezzenek, ugyanakkor - éppen ezért, hogy ez koherens legyen -
 fontosnak tartjuk, hogy minden, az italautomatákban használt bármely sűrítmény, 
koncentrátum viszont az adókötelesség mellett legyen.  

 
ELNÖK: Osztályvezető úr! 
 
KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a 

módosító indítvány elfogadását, és megvizsgáljuk azt, hogy szükség van-e 
koherenciaindítványra annak érdekében, amit főosztályvezető asszony is mondott, hogy 
nehogy esetleg luk legyen a törvényen a tekintetben, hogy bizonyos sűrítmények, amelyek 
nem tartalmaznak gyümölcsöt, esetleg kimaradnak az adóztatott körből. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ennek a kapcsolódó módosító indítványnak a 

szavazása következik. Font elnök úrral mi is megnéztük ezt a módosító indítványt, és az 
előterjesztők is támogatják. 

A két tárca álláspontját megelőzően Kovács Tibor képviselő úr kért szót. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérni a 

kormány képviselőitől, hogy a bizottsági üléseket megelőzően legyenek szívesek egyeztetni a 
kormány álláspontját, ugyanis egy órával ezelőtt a gazdasági bizottság ülésén a kormány 
képviseletében megszólalók egyértelműen támogatták az indítványt, megmagyarázták azt, 
hogy ez miért jó így, és miért így kell elfogadni, ahogy itt van, most pedig azt halljuk, hogy 
lehet, hogy koherenciás módosító indítványra lesz szükség.  

Ez így nem nagyon követhető, elnök úr, mert most már tömegesen jelennek meg olyan 
módosító indítványok meg koherenciás módosító indítványok, amelyeknek köze nincs a 
törvényhez, vagy ha köze van a törvényhez, akkor egyszerűen követhetetlen és 
áttekinthetetlen, az utolsó pillanatban, sőt az utolsó másodpercben kerülnek a parlament elé. 
Jó lenne, ha a kormány egy egységes álláspontot tudna képviselni, még akkor is, ha ilyen 
soványdisznó-vágtában tárgyalja a parlament a törvényeket.  

Nem mi kezdeményeztük, hogy így tárgyalják, a kormány találta ki, hogy így 
tárgyalják, mert szüksége van az adóbevételekre; akkor viszont készüljenek fel, hogy a 
bizottsági ülésen egy egységes álláspontot tudjanak mondani, hogy felkészülhessünk a 
szavazással, hogy milyen álláspontot képviseljünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Iván professzor úr! 
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PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy nagyon egyszerű szakmai 

kérdésem lenne mindannyiunkhoz. A hozzáadott koffeinről beszélünk, de a tea teintartalmát 
koffeinben mérjük vagy koffeinre állítjuk be, vagy ez nem is került vizsgálatra vagy szóba? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnézést kérek, nekem majd egy kérdésem lenne, hogy 

ha jól sejtem, akkor nem kormányálláspontot, hanem tárcaálláspontot tudnak mondani. 
(Gyebnár Brigitta: Tárcaálláspontot.) Ennek megfelelően, képviselő úr, már bocsásson meg, 
de akkor nem is lehetséges, hogy egyeztessenek, tehát nem várhatja el azt, hogy valamennyi 
tárca nekiálljon egyeztetni az ügyben.  

Ha megengedi, akkor tényleg csak emlékképeket keresek, és aztán szerintem 
foglalkozzunk a tárggyal: én emlékszem arra, amikor az egész magyar közigazgatást és 
minisztériumi struktúrát érintő, mintegy háromezer oldalnyi anyagot önök pénteken este 
nyújtottak be interneten, és hétfőn tárgyaltuk. Azt gondolom, hogy ezek után nem tehet 
szemrehányást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több képviselői kérdés van-e? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, én mégis szeretném, ha tetszenének reagálni és reflektálni a Kovács 
képviselő úr által felvetettekre.  

 
GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnézést, 

már itt Iván professzor úrtól is elhangzott: a tea nem tárgya ennek az előterjesztésnek. A 
másik pedig az, hogy a magunk részéről egyetértünk ezzel, tehát nincs különbség ebben a 
gazdasági bizottságban elhangzottakkal; ahogy a kollégám fogalmazott, itt azokat az esetleges 
lukakat szeretnénk elkerülni, amik felmerülnek, támogatva akár a tegnapi bizottsági ülésen 
elhangzottakkal, abban meg gondolom, egyetértünk továbbra is, hogy az automaták által 
felhasznált sűrítmények és koncentrátumok nem az egészséges kört képezik.  

Mi egy megnyugtatást szeretnénk erre vonatkozóan, semmiképpen nem akadályozva 
ezzel a bizottság és a kormány munkáját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések végére értünk. Még egyszer szeretném 

mondani, hogy az előterjesztők támogatják ezt a kapcsolódó módosító indítványt.  
Megkérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja. (Szavazás.) Tizenöt igen. Ki 

az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm 
szépen. 

4. számú ajánlási pont, 23. számú módosító javaslat: Koncz Ferenc képviselő úr a 
kakaóitalok mentesítésére vonatkozóan tesz javaslatot. Kérném a tárca álláspontját. 

 
GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem 

támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium sem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők sem támogatják.  
Megkérdezném, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egy. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
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Három. Köszönöm szépen. Van-e még olyan kapcsolódó módosító, amiről szavazni kíván a 
bizottság? (Nincs jelzés.)  

Köszönöm szépen. 
Megkérném főosztályvezető asszonyt, hogy még maradjon. Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): A kormány képviselőitől szeretnék kérdezni. Korábban is 

felvetettük, hogy mi aggályosnak tartjuk ezt az adóformát, mert ez az adójavaslat nagyon 
analóg az áfával. Meg is jelenik az 5. és 7. pontban - amit szintén jeleztünk -, hogy aggályos 
lehet, hogy az Európai Bizottság egyet fog-e érteni ezzel a javaslattal vagy nem, a 7. pontban 
utalnak is erre, hogy akkor lép majd hatályba ez a pont, amikor az Európai Bizottság is 
jóváhagyja. Ezt hogyan látják? Nem lesz aggályos ez a törvényjavaslat, és esetleg az Európai 
Bizottság lesz az, aki megakadályozza ennek a hatálybalépését? 

 
ELNÖK: Osztályvezető úr!  
 
KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Biztos vagyok 

benne, hogy nem. Ez a bruttó forgalmi adó bevett adóztatási forma, több ilyen van - mondjuk, 
ilyen a regisztrációs adó is -, más tagállamokban is van ilyen; nincs olyan közösségi norma, 
amely ilyen adóformát akadályozna vagy tiltana. Amire képviselő úr utal, az egy 
kedvezményi rendelkezés, ami állami támogatást valósít meg, és ennek hatálybalépését 
rendeli akkor alkalmazni, amikor az Európai Bizottság ehhez hozzájárul.  

Két dologról van tehát szó: egyrészt magáról az adóról, ami álláspontunk szerint 
semmiféleképpen nem ütközik a közösségi jogba, a másik pedig az, hogy van egy 
kedvezményi rendelkezés Koszorús képviselő úr módosító indítványa alapján, ami viszont 
állami támogatást valósít meg. Addig nem léphet hatályba ez a kedvezmény, amíg az Európai 
Bizottság ehhez nem járul hozzá. (Kovács Tibor: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném Kovács képviselő urat, hogy erről az 

indítványáról kér-e szavazást. (Kovács Tibor: Nem, köszönöm.) Köszönöm szépen. Ezt a 
napirendi pontot lezárom, és megköszönöm a két tárca képviseletét a kapcsolódó módosító 
indítványokkal kapcsolatban. 

Annyit még mindenképpen szeretnék elmondani ennek a napirendi pontnak a 
zárásaképpen, hogy a tegnapi bizottsági ülésen egy állásfoglalás született, amely állásfoglalás 
szöveges részét reményeim szerint minden képviselő megkapta; erről a miniszteri beszámolót 
követően fogunk szavazni. Köszönöm szépen.  

A Semmelweis-terv ismertetése 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az 1., 
de most már 2. napirendi pontunk előadóit: Szócska Miklós államtitkár urat, az egészségügyi 
tárca vezetőjét és Cserháti Péter helyettes államtitkár urat! A napirendi pont címe, amelyet 
már elfogadtunk, a Semmelweis-terv ismertetése. Át is adom a szót államtitkár úrnak.  

Dr. Szócska Miklós tájékoztatója 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS egészségügyért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Cserháti helyettes államtitkár úrral együtt azzal 
érkeztünk, hogy egyrészt tájékoztassuk a bizottságot a kormány ezzel kapcsolatos döntésével 
kapcsolatban a Semmelweis-terv általános irányvonalairól, és rendelkezésükre álljunk, hogy 
kérdéseket tegyenek fel. 

Amikor erre az alkalomra készültem, akkor eszembe jutott egy néhány évvel ezelőtti 
kép a sajtóból, amikor az akkor aktuális egészségügy-miniszter összeölelkezett a gazdasági 
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miniszterrel abban a pillanatban, amikor a parlament jóváhagyta az akkori egészségpolitikát 
meghatározó, a rendszer teljes privatizációjával járó jogszabályt, örültek annak, hogy ez 
megtörtént, és aztán mégsem lett belőle semmi; szerencsére, teszem én hozzá. Amikor a 
Semmelweis-tervről beszélünk, akkor van értelme megállnunk egy pillanatra ünnepelni, és 
amikor a kormány elfogadta vagy meghozta azokat a döntéseket, amelyek a Semmelweis-terv 
végrehajtásához időszerűek és szükségesek, akkor több dolog miatt van értelme ünnepelni, 
amit mi rendkívüli alázattal fogadunk: egyrészt van egy érvényes egészségpolitikai 
koncepciója az országnak. Nem emlékszem arra, hogy utoljára mikor volt ilyen.  

Ezt az egészségpolitikai koncepciót mi a szakma széles rétegeivel való egyeztetésben 
fogadtuk el. Azt hiszem, nem igazán volt arra példa az elmúlt kormányzati ciklusokban, hogy 
például a kormánypárti frakció aktuális kabinetjének a tagjai már hónapokkal a koncepció 
elfogadása előtt hozzászólhattak, megismerhették ennek részleteit, tehát ez nem egy titkos 
műhelymunka, hanem egy nyilvánosan felvállalt fejlesztési folyamat volt a mi részünkről.  

Még egy dolgot van értelme ünnepelnünk, hogy ez az egészségpolitikai koncepció 
kormányzati támogatást élvez és egységes. Korábban megfigyelhető volt ilyen kettős vagy 
többes hatalom, hogy ez azt gondolta, az ezt gondolta; most egy egységes, elfogadott 
egészségpolitikai koncepcióról beszélünk. A Semmelweis-tervet mi egy keretrendszerként 
értékeljük, tehát ez számos olyan szakmapolitikai részletet tartalmaz, vagy a későbbiekben 
még a szakmai kollégiumok által javasolt számos részletet foglal magába, amivel ez egy 
folyamatosan alakuló keretrendszer lesz, de ebben megtalálhatók azok a főbb irányok, 
amelynek mentén az egészségügy rendbetételét tervezzük. Egy hatalmas gazdasági világégés 
és egy egészségügyi polgárháború utáni helyzetben való rendbetételről beszélünk. 

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Azzal együtt, hogy a kormány 
elkötelezett, és egyértelmű támogatást adott a Semmelweis-terv végrehajtásának, az 
egészségügy rendbetételéhez szükséges első forrásteremtő lépést is támogatja; itt a 
népegészségügyi termékadóról beszélhetünk. Azt mindenki tudja, hogy milyen nehéz helyzet 
van, naponta szembesülünk a fenntarthatóság szélére sodródott rendszer problémáival, de 
elkezdődött egy tudatos rendbetétel, a kormány elkezdte az ehhez szükséges forrásteremtési 
lépéseket is, és olyan ütemben halad, amennyit az ország gazdasági teljesítőképessége elbír.  

Azt hiszem, most már megismerhető a Közlöny 2011. évi 71. számában megjelent 
kormányhatározat a Semmelweis-tervben meghatározott egészségügyi struktúraátalakítással 
járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről. Ezek a 
döntések megadják az átalakítás keretrendszerét. A kormány egyetértett azzal, hogy egy 
térségi egységekre épülő állami egészségszervezési intézményrendszer épüljön ki, 1-
1,6 millió lakos ellátásáért felelős egységek jönnek létre, és ez a népegészségügyi 
intézményrendszer átalakításával történik. Itt sok félreértést is el kell oszlatnunk, 
pontosítanunk kell.  

Akármit csinálunk, nem lehet minden kórházban MR-készülék, nem fogjuk tudni 
kihasználni, nincs annyi pénzünk, tehát úgy kell megszerveznünk az ellátást, hogy egy 
térségen belül 1,1,6 millió lakos hozzájusson a szükséges ellátásokhoz. A természetes 
betegutak elemzése azt mutatja, hogy egyetemi központtal rendelkező megyéből nincs 
betegelvándorlás, mert ott a progresszív ellátórendszer csúcsán lévő ellátásokhoz is 
hozzájutnak a polgárok. Ezt mi egy térségi ellátórendszerben kívánjuk biztosítani számukra, 
amely nem jelent olyan váltásokat. Kedvenc példánk: Szombathelyre onkológiára járnak az 
emberek, Zalaegerszegre szívsebészetre, egy évtizedes munkamegosztás van. Ez nem jelenti 
azt, hogy a térségben az ilyen megszokott ellátási utakat, ellátóhelyeket átdózeroljuk egyik 
helyről a másikra, hanem megerősítjük ezt, egy térségen belül biztosítani kívánjuk a 
többszintű és a térségi munkamegosztásban, hogy a polgárok hozzájussanak az ellátáshoz, és 
ez egyértelmű legyen számukra. 
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A másik kedvenc ábránk az, amikor a Heim Pál Gyermekkórház ellátási körzetét, 
területi ellátási kötelezettségét mutatjuk be. Bács-Kiskun északkeleti határán egy kistérségből 
ugyanúgy a Budapest VIII. kerületbe kellett járniuk gyermek-ideggyógyászati ellátást igénybe 
venni, mint például Győrből vagy Miskolcról. Az az igazság, hogy ez így nagyon rossz volt. 
A mi háttér-elemzőmunkánk az, ami most már digitális formában elérhetővé teszi ezeket az 
ellátási térképeket. A héten, jövő héten a szakmai kollégium vezetői is hozzáférnek ezekhez a 
feldolgozott, on-line elérhető ellátási adatokhoz, ami lehetővé teszi a rendszer további 
tervezését, tehát zajlik ezzel kapcsolatban egy munka.  

A 2. határozati pont azt mondja ki, hogy az ellátórendszerben keletkezett tartalékokat 
visszaforgathatjuk a hiányterületekre, elsősorban bérekre, az egészségügyi dolgozók 
jövedelmének növelésére. Értelemszerűen a Széll Kálmán-terv vonatkozásai ezt nem érintik, 
vagy a Széll Kálmán terv vonatkozásait ez a határozat nem vonja be ebbe a körbe, de az a 
megtakarítás, amit mi akár Budapesten egy 10 milliárdos nagyságrendű közös gyógyszer-
közbeszerzésen elérni tudunk, visszaforgatható lesz a bérekbe; a közös energia- vagy egyéb 
közbeszerzések mind visszaforgathatók. A gyakorló és a gyakorlatban már végrehajtó 
szakemberek tudják, hogy milyen előnyökkel járhat ez a rendszer - mert ez egy nagyon 
szigorú határozat -: a megtakarítás is visszaforog, és innentől kezdve szövetségesünk minden, 
az átláthatóságért dolgozni akaró intézményvezető és kolléga. 

A 3. határozati pont azt mondja, hogy az Új Széchenyi-tervben rendelkezésre álló 
forrásokat a Semmelweis-tervben meghatározott rendszerstratégia mentén használjuk fel. 
Korábban volt úgy, hogy nem volt rendszerstratégia, vagy volt valamilyen stratégiai 
elképzelés, és ettől függetlenül voltak pályázati lehetőségek; most egyértelműen csak arra 
fordítható az uniós fejlesztési forrás, amit a rendszerstratégia előír. Úgy gondolom, hogy ez is 
egy fontos előrelépés, és ennek mentén kell felhasználnunk a forrásokat. Azt a munkát, ami 
ahhoz adminisztratívan kell, hogy ezeket az uniós erőforrásokat ebbe az irányba 
csoportosíthassuk át, az elmúlt év alatt megtettük, tehát a harmadik, negyedik negyedévben 
meg fognak jelenni azok a népegészségügyi, emberi erőforrás-fejlesztési, 
infrastruktúrafejlesztési pályázatok, amelyek a végrehajtást segítik. A végrehajtásnak, a 
különböző fejlesztéseknek összeadva vannak 100 milliárd forintot elérő forrásaik. Ez 
értelemszerűen közelítő érték; az árfolyamváltozástól sok függ, de a rendszer átszervezésének 
megvannak a forrásai, amelyek részben, képzési szinten mindenképpen ösztönzőket is fognak 
hordozni a rendszerben dolgozó kollégák számára.  

A kormány egyetértett azzal, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti egységeként állami egészségszervezési központ, térségi 
egészségszervezési központok jöjjenek létre, tehát ne új intézményrendszer jöjjön létre az 
állami egészségügyi rendszer menedzsmentjére, hanem meglévő intézményeken vagy 
intézményen belül fogjuk ezt elvégezni. Ez nem alapkezelő, tehát ne értse félre senki, nem 
egy külön alapkezelőt hozunk létre, megvan nekünk az Egészségbiztosítási Pénztárunk, aki 
ezzel foglalkozik, de a helyi menedzsmenterőkre és a központi módszertanra építkezve a 
klinikai, gazdasági együttműködést és a munkamegosztást meg kell határozni, a 
kapacitástervezést el kell végezni.  

A rendszer nem volt vezetve korábban, a kapacitások nem voltak tervezve, a 
munkamegosztás nem volt egyeztetve az ellátórendszer szintjén és a térségben sem, és ennek 
feladatát végzik el ezek az egységek. Az Állami Egészségszervezési Központ az állami 
egészségügyi intézmények tekintetében - kivéve a Honvéd Kórházat - a fenntartói és 
intézményfelügyeleti feladatokat is ellátja. Amikor Budapestről kérdeznek, hogy ki lesz a 
fenntartói, intézményfelügyeleti feladatot ellátó, akkor értelemszerűen ez a szervezeti egység 
lesz.  

A betegútszervezés módszertanát és ennek ösztönzését, hogy hatékony legyen a 
betegút, ki kell dolgoznunk. A rendszer teljes kialakítása a jövő év első fél évének a végére 
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várható. A teljesítményfinanszírozási rendszer megújítása az év végéig elrendelt feladat, a 
bevezetés a jövő év első fél évének a végére várható. Egyetért a kormány a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények állami 
tulajdonba vételével is, az ezzel kapcsolatos tárgyalások intenzíven zajlanak, és az előkészítő 
munka folyamatban van.  

Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy az ellátórendszer 50 százaléka végre egy kézben 
összpontosul, egy egységes stratégiát, egy egységes ellátórendszer-koncepciót lehet 
érvényesíteni. Az úgy nem megy, hogy kilenc különböző tulajdonos kilenc különböző 
stratégiája próbál meg érvényesülni, ez csak egy összehangolt logika szerint mehet. Egy olyan 
állami egység jött létre ezzel, ami részben a főváros ellátásáról, részben az ehhez kapcsolódó 
országos feladatokról egy logisztikailag jól szervezett, hatékony formában fog tudni 
gondoskodni.  

A főváros és vonzáskörzetének a fejlesztési forrásai ugyanakkor szűkösek, ez az uniós 
kritériumokból adódik, ezért a kormány egyetértett azzal - és most fontos, hogy akár a 
szósorrendre is figyeljenek -, hogy a korábban egészségügyi célt szolgáló, valamint a tervezett 
átalakítások során felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosításából, esetleges 
értékesítéséből származó bevételek, az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 
keretei között, kizárólagosan egészségügyi beruházási célú forrásként felhasználhatók 
legyenek. Értelemszerűen egy egységes vagyonkezelés van az országban, de itt egy nagyon 
erőteljes döntés született a célvagyon jellegű felhasználásról, tehát ha szükséges, akkor itt 
ennek a tőkének a recirkulációjával a rendszer megújítását tudjuk szolgálni, és csak azt, tehát 
vagyon az egészségügyből ki nem kerül.  

Három sürgősségi centrum kialakítását megalapozó megvalósíthatósági tanulmány 
kidolgozását rendelte el a kormány: új Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 
megvalósíthatósági tanulmányát az igazságügyi ellátásokkal koordináltan, rendelkezett a 
sportegészségügyi ellátórendszer újjászervezésével kapcsolatos munkálatokról, az országos 
betegjogi és dokumentációs központ év végéig történő kialakításáról, amely a 
betegjogvédelem és az egészségügyi műhibák kezelésére is módszertani központként fog 
szolgálni, valamint kezelni fogja a megszűnt egészségügyi intézmények 
betegdokumentációját, mert ezzel kapcsolatban áldatlan állapotok uralkodnak.  

A kormány elrendelte az egészségügyi dolgozók humánerőforrás-helyzetének 
megoldására tett előkészületeket is, értelemszerűen a költségvetési források 
figyelembevételével, tehát az egységes életpályacsoportokra kidolgozott életpályamodellek 
meg fognak születni a közeljövőben. A népegészségügyi szűrőprogramok áttekintését, 
felülvizsgálatát elrendelte a kormány, szervezett szűrések irányába fogunk elmozdulni; erre 
lehetőséget ad az, hogy a szűrés TAJ alapján követhetővé vált. A kormány egyetért azzal, 
hogy egységes egészségügyi ágazati informatikai fejlesztések történjenek, tehát a jövőben 
nem állhat elő olyan helyzet, hogy különböző szakmakódokon tartja nyilván az ÁNTSZ és az 
OEP a különböző beavatkozásokat, ezt egyeztetni fogjuk, nem beszállítói érdek fogja 
meghatározni nekünk, hogy hogyan fejlődjön az egészségügyben az informatika.  

Ezek azok a döntések, amelyek ahhoz szükségesek, hogy államilag vezetett módon 
egy progresszív ellátórendszer jöjjön létre, amelyben az ellátórendszer különböző szintjei 
között egy hatékony munkamegosztás van, amelyben ösztönözzük az alap- és járóbeteg-
ellátást a definitív ellátásra anyagilag is, és amelyben a beteg egyértelműen megtalálja az 
útját. Egy olyan ellátórendszer jöjjön létre, ahova kevesebb beteg érkezik, tehát azt azért egy 
cikluson belül el kellene érnünk, hogy ne haljanak meg többen méhnyakrákban 
Magyarországon, mint ahányan Finnországban, ez pedig csak prevencióval elérhető. Azzal 
együtt tehát, hogy az ellátórendszer korszerűsítésén dolgozunk, erőket kell összpontosítanunk 
a prevencióra; néhány területen áttörést kell elérnünk, néhány onkológiai terület az, amire 
elsősorban koncentrálunk. Külön köszönöm a bizottság támogatását a nemdohányzók 
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védelmével vagy a népegészségügyi termékdíjjal kapcsolatban; ez az a két lényeges 
szabályozási lépés, amellyel a két legnagyobb népegészségügyi probléma kezelhető. (Kovács 
Tiborhoz:) Képviselő úr mosolyogva rám nézett, hogy ajánlott nekem egy fogadást, és az az 
igazság, hogy vevő vagyok rá, tehát dolgozzuk ki a feltételeit, és egy arányos vállalásként 
beszéljünk erről majd a szünetben.  

Különös szerepe van a szakmai kollégiumnak vagy a szakmai kollégiumi rendszernek, 
tehát már folyamatban van az a munka, amelyben a szakmától várjuk azt, hogy segítsen 
minket meghatározni, hogy az ellátórendszer különböző szintjein mire van szükség: mire van 
szükség egy kistérségi kórházban, mire van szükség egy megyei kórházban, egy megyei 
központban, mire van szükség egy nagytérségi központban, mennyi az az esetszám, amire egy 
ellátást van értelme fenntartani, vagy hatékonyan meg lehet szervezni. Ezek a szakmai 
előkészületek folyamatban vannak, az év végéig a struktúra átalakítását, korszerűsítését 
támogató pályázatok meghirdetésre, egyik-másik elbírálásra fog kerülni. Tudunk több olyan 
intézményről, amelyik úgy gondolja, hogy ú kistérségi kórházként vagy kistérségi ellátó 
egységként folytatná. Innentől kezdve, hogy a kormányhatározat megjelent, várom azokat a 
fenntartókat, akik korábban már ilyen irányban nyilatkozatokat tettek, hogy akkor kezdjük el 
közösen kidolgozni az intézményeik stratégiáját, tehát innentől kezdve beélesedik az, hogy a 
struktúra átalakítása, az intézményi funkcióváltás, funkciófejlesztés bekövetkezhet.  

Azt hiszem, hogy praktikus volna helyettes államtitkár úrnak kiegészíteni még néhány 
szakmai szemponttal az elmondottakat. (Az elnök jelzésére:) Köszönöm a megértését, elnök 
úr. 

Dr. Cserháti Péter tájékoztatója 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Tisztelettel köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait! Tényleg csak kiegészítésre gondolnék. 
Előre is elnézést kérek azért, hogy nekem korábban el kell mennem, mert ma még több olyan 
egyeztetést kell tartanunk - gyógyszer-politikai tárgyban elsősorban -, amelyek miatt vissza 
kell érnem a minisztériumba. 

Technikailag annyit, hogy a megjelent és mai naptól hatályos kormányhatározathoz 
tartozik maga a Semmelweis-terv, mint koncepció szövege, amely gyakorlatilag a mai napon 
szintén meg fog jelenni elérhető formában, elektronikusan a honlapon; ebben is átvezettük 
azokat a minimális szöveges változásokat a korábbi egyeztetéseken ismert stádiumhoz képest. 
Ez azért fontos, hiszen számos olyan program és olyan elem van benne, amelyik most nem 
jelent meg kormányhatározat formájában: mondhatom például a gyógyszer-politikai 
kérdéseket, amelyek mostanában inkább a Széll Kálmán-terv kapcsán kerültek kereszttűzbe, 
de mondhatnám akár a gyermekellátás, az alapellátás vagy járóbeteg-ellátás konkrét helyzetét, 
amelyikre vonatkozóan az elemzések részletesen ebben vannak benne. Ezekből most ebben a 
pillanatban itt konkrét döntés látszólag első körben nincsen, de ezek azért markánsan a 
továbblépés tárgyát képezik. Ezek azok a legsürgősebb döntések, amiket, azt hiszem, a 
kormány meghozott. Ez a technikai kiegészítés hozzá. 

Azt is hadd tegyük hozzá, hogy dacára annak, hogy elvileg ez ma lépett hatályba, 
ahogy államtitkár úr is jelezte, azért már számos területen léptünk ennek kapcsán az elmúlt 
hetekben, mondhatnám azt is, hogy itt kapott először egyértelműen nevesítést és hivatalos 
felhatalmazást az ágazati döntés arra, hogy az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai 
Intézetet ezen a néven valósítsa meg és szervezze meg. Ez ügyben sem voltunk tétlenek, az 
elmúlt hetekben a Belügyminisztériummal közösen dolgoztunk azon, nekik egy saját 
kormány-előterjesztést kell előkészíteni a büntetés-végrehajtási, egészségügyi intézmények 
jövőbeni képéről, és abban a koncepcióban, amiben ezt ők elképzelik - egy koncentráló és 
hatékonyságot, ugyanakkor szakmai minőséget növelő elképzelésben - vannak olyan elemek, 
mint például az úgymond high security vagy a forenszikus pszichiátria, a súlyosan 
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veszélyeztető, illetve már bűncselekményt elkövetettek megfigyelésének a kérdése, amelynek 
civil, illetve bv-ágazata is van. Ezek olyan szinergiák, amelyeket a jelen humánerőforrás- és 
finanszírozási helyzetben a legoptimálisabban kell megoldani, tehát igen pozitív, akár már 
területi, konkrét szakmai struktúra. Tegnap egy egyeztetésünk volt erről a pszichiátriák 
vezetőivel.  

Hasonlóképpen a sportegészségügyben talán két irányt jelölt ki egy hosszú távú 
sportegészségügyi koncepció, maga a Sportkórház, mint beruházás befejezésének 
összefüggésében is, illetve rövid távon a sportolóink londoni olimpiára való felkészülését 
segíti, amit Borkai MOB-elnök úr nemrég ismertetett is. Gyakorlatilag egy szintén kormány-
előterjesztés már készen van, a héten megküldjük a társszervezeteknek, és azt reméljük, hogy 
az olimpiáig a sportolóink sürgősségi ellátását, teljesítménymonitorozását és szűrését ennek 
mentén, finanszírozott közegben, korrektül el tudjuk rendezni, és aztán tudunk továbblépni, és 
ez már kész kormány-előterjesztés. 

Hasonlóképpen a fővárosban, ahogy jelezte államtitkár úr is, konkrét tárgyalásaink 
vannak a Semmelweis Egyetemmel, hogy a Korányi-projekthez kötődően sürgősségi központ 
lehetőségéről alapos tárgyalások voltak már, illetve nemrég voltunk az egykori Baleseti 
Intézet épületében is. A médiában is megjelent, hogy egy ellátási problémák kapcsán akuttá 
vált helyzetben mentünk oda államtitkár úrral együtt, és egy hosszas tárgyalásunk volt arról, 
hogy a továbblépés érdekében mik volnának a feladatok, illetve a főváros vezetésével együtt 
mentünk ki, jelezve azt, hogy a felelősségünk most már közös, és a mai naptól kezdve pedig 
hivatalosan is közös ezért. Ahogy mondta államtitkár úr, a forrásteremtés kérdésében 
hasonlóképpen - nagyon köszönve a bizottság támogatását is - beindult ennek az első eleme, a 
népegészségügyi termékadó, és reméljük, hogy tudunk továbblépni.  

Hasonlóképpen a jövő távú rendszerstratégia érdekében rehabilitációs pályázat az, 
amelyik országszerte ezzel a konzorciális pályázati módszerrel megpróbálta a régiókat már 
most arra trenírozni, hogy valamifajta egységben gondolkodva és közérdek mentén lehetőleg 
próbálják a szakmai menedzsment- és helyi érdekeket egyeztetve a rehabilitáció fejlesztését, 
ezen belül nagyon reméljük azt, hogy az addiktológiai és a pszichiátriai ellátás vidéki 
fejlesztése mellett is, amelyben súlyos hiányok vannak, főleg a serdülő, ifjúsági területen; 
ágyszámokban is értem ezt meg szakmai hiányokban is. Úgy tűnik, hogy a két vidéki 
egyetemen is, ahol még nincs, tudnánk támogatni a jövőben a szakma minőségét meg 
fejlesztését esetleg a tanszékmegalapítás segítésével, ahogy Szegeden is Pécsett is, 
bekapcsolva a környező kórházakat egy oktatói bázisba, jó esetben egy tanszékbe, aminek a 
szakmája rettenetesen fontos, hiszen 17 ezer ágyával a legnagyobb ágyszámú magyar szakma, 
és a betegek sokkal több időt töltenek ott, mint az akut ellátásban, és a jövőbeni munkaerőpiac 
szempontjából a jelentősége fel nem mérhető. 

Tulajdonképpen az utolsó - de abszolút nem az utolsó, hanem talán a legelső - az a 
HR, amit két helyen is nevesít a kormányhatározat. Gyakorlatilag ebben is nagyon masszív 
egyeztetéseink vannak és lesznek a következő napokban, azt reméljük, hogy eredménnyel. 
Ezeket tettem hozzá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr és helyettes államtitkár úr tájékoztatását. 

Most a képviselői kérdések feltételére kerül sor.  
Iván professzor úr! 

Kérdések, hozzászólások 

PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon jólesett hallani az 
összefoglalót ismételten. A konzultációk során is felvetődtek ezek a kérdések, és a mostani 
Semmelweis-tervvel kapcsolatos beszélgetéshez, illetve gondolkodáshoz hozzátartozik 
néhány kérdés, figyelembe véve a Széll Kálmán-tervet és egyéb törekvéseinket is.  
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Mivel kezdhetném a kérdésemet, mint az idős-egészségügyi, idős-szociál-
egészségügyi kérdéssel? Régóta hangoztatom, hangoztatjuk, hogy az idősödési 
folyamatokban fellépő problémák az egészségügy és a szociális ellátás nagyon szoros 
kapcsolatát és együttműködését, de nemcsak ezt, hanem a háttér-finanszírozását is jelentik. 
Ebbe beletartozik a demenciaügy, a zavartságok, a krónikus egyéb betegségek és az 
időskorban fellépő akut betegségek ellátási specialitása. Ez nem kerül külön 
megfogalmazásra -  legalábbis ahogy láttam és áttekintettem -, és nem kerül bele a 
Semmelweis-terve sem. Természetszerűen ez egy óriási kérdés, de nem akarom az érveket 
felhozni, mindannyian tudjuk, adatban, statisztikában, problémában és így tovább, másrészt az 
a lánc, amivel az idősödő, időskor problémái akár pszichiátriailag, akár általános orvoslásilag, 
akár sürgősségi ellátás szempontjából feltételezik, mi több, szükségessé teszik, hogy az 
ellátórendszeren belül - ezt valamikor így írtam le az orvosképzésben a ’80-as évek elején, 
rotációs rendszernek neveztem - az idősödő, időskorú ember mindig abban az ellátásban 
részesülhessen, amely részben helyileg, térségileg számára a legszükségesebb, de mellette 
talán a legfontosabb is, és akkor ebben benne van a szociál-egészségügy szerkezeti, szervezeti 
együttműködése. Még a költségvetésben is jeleztem annak idején többször, de most is 
felvetem, hogy a költségvetésben egy olyan alfejezetnek meg kellene jelennie, vagy 
legalábbis jó lenne, ha megjelenne, ahol az idősellátás szociál-egészségügyi alfejezeteként 
jelennének meg tételek.  

A második megjegyzésem, hogy nem látjuk még, vagy legalábbis én nem tudok róla, 
hogy az egyetemeken, egyetemi klinikákon belüli ellátások, amelyek természetesen járóbeteg-
ellátással, speciális járóbeteg-szakellátással is kapcsolódnak, hogy pillanatnyilag hogy 
gondoljuk ezeknek az ellátórendszerben való biztonságát, illetve van-e valami elképzelés, 
hogy a fővároson belül például vagy akár a megyei jogú városokon belül is az egyetemi 
klinikáknak hogyan történik az ellátása. Budapesten is vagy a fővárosban is az államosításnak 
megfelelő államtulajdonlás úgy néz ki, hogy nagyon fontos kérdés, és ez közkórházaknál, 
nevezetesen a fővárosi kórházaknál megy, de mi a helyzet, például hogyan fogjuk kezelni az 
egyetemi klinikákon belül befogadott magánintézetek problémáját? Nevezetesen a Kútvölgyi 
úti klinikai tömbben, ami az egyetemhez tartozik természetszerűen, van egy Materna nevű 
magánklinikai, fizetőköteles ellátórészleg, amelynek a nőgyógyászati és szülészeti ellátásával 
kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy az egyetemi autonómián meg az egyetemi gazdálkodáson 
belül speciális feladatai és lehetőségei vannak. A jövőben ezeknek a befogadásoknak vagy a 
meglévőknek a kezelése menedzsmenti szempontból, szakmai szempontból, gazdálkodási 
szempontból hogyan történik majd? Ezért is szeretném ezt a kérdést felvetni, mert erről nem 
tudok, nem látok a Semmelweis-tervben sem meg a referátum során sem megnyugtató választ 
vagy valamilyen választ. 

A másik, hogy térségekben gondolkozunk - hála istennek, hogy itt tartunk -, ez a 
Semmelweis-terv meg az eddigi törekvések is fantasztikusak. Azt látom, hogy ilyen rövid 
időn belül ennyire és jól áttekinthetően óriási feladatot old meg az egészségügyi kormányzás. 
A határzónákban mi történik? Nyilvánvaló, hogy megmondjuk azt, hogy 1,6 milliós népességi 
réteg, egy térség; dicséretes dolog, de a határzónákban élők kérdése éppúgy kérdés, másrészt 
azoknak a kérdése, akik kettős bejelentéssel vagy kettős tartózkodási hellyel, lakóhellyel, de 
egy TAJ-kártyával rendelkeznek, hogy ezeknek az elszámolása, befogadása, statisztikában 
megjelenő ellátási dolgai hogyan történnek, hiszen ha valaki mondjuk, nem állandó 
bejelentettként Tihanyban van, de amellett Budapesten állandó lakása van, akkor mindenütt 
igénybe veheti végül is a számára 1,6 millión belüli ellátást. Nagyon fontos kérdésem 
továbbá - nekem legalábbis nagyon fontos -, hogy az ETT-IB megmarad-e, és ha megmarad, 
akkor ennek a hatásköre, az Egészségügyi Tudományos Tanács igazságügyi bizottsági része, 
éppen a forenszikus ellátásoknak, a forenszikus minősítéseknek az ügyében, például a 
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forenszikus pszichiátriának szakértője. Én magam azon ritka madarak közé tartoztam, aki 
szakvizsgával is rendelkezem az igazságügyi pszichiátriában. 

Azokkal a visszaélésekkel kapcsolatban, amelyek jelenleg is vannak, most néhány 
napon belül jöttek hozzám e-mailek; ezeknek az e-maileknek meg leveleknek a 
háttérdolgaival az ember nem tud foglalkozni, de tény az, hogy jelenleg is egy olyan 
centrumban, amiről az ember úgy gondolná, hogy az mintakövető lehet, és kell is, hogy 
legyen, előre megmondja az X. orvos, hogy ennyibe fog kerülni az általa biztosított állami 
intézmény, kiemelt intézmény, és mennyibe fog kerülni az a műtét, amit ő vállal. Nem csak 
egy helyről vannak ilyenek, komoly pénzekről van szó. Mit tudunk ezzel kezdeni, vagy hol 
kezdje az illető? Függő az illető, mert ha azt mondja, hogy nem fizet, akkor elutasítják. Ez 
egy nagyon nehéz kérdés, a paraszolvenciával együtt régóta a kérdésekhez tartozik, de 
ezekkel a visszaélésekkel meg kell küzdenünk, és nyilvánvaló, hogy ez nem egy egyszerű 
dolog, de meg kell tudnunk már most fogni ezeket, különben ezek bekerülnek később a 
kitűnően felépített távlati és középtávú rendszerfejlesztésünkbe is. 

Talán még egy utolsó gondolat, hogy egyáltalán a magánintézményeknek - már nem 
befogadottként egyetemi klinikákon vagy kórházban -, meglévő magánintézményeknek 
milyen lesz az elszámoltatása, milyen lesz a menedzsmentje a szakmai kollégiumokon 
túlmenően, milyen lesz az ellenőrzöttsége, minőségi ellenőrzése és így tovább. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Indítványoznám a bizottság tagjainak, hogy egy körben 

menjünk körbe, második kört csak akkor nyissunk, ha valamilyen kérdés vagy válasz 
elmaradna.  

Heintz képviselő úr, azt követően Garai képviselő úr. 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Végre megszületett Semmelweis, akinek holnap lesz a 
193. születésnapja, és a mi Semmelweis-tervünk is itt van az asztalon, amely kormányzati 
támogatást élvez, és ez nagyon fontos szó egyrészről, másrészről viszont számomra szinte 
gyerekkoromig visszanyúló hiányérzetet is jelent; nem maga a koncepció, hanem mindaz, 
amit ma egészségügynek nevezünk.  

Először is elhangzott az, hogy egy gazdasági világégés és egy egészségügyi 
polgárháború közepette; ezt egészítsük ki azzal, hogy egy szociális és erkölcsi válság közepén 
történik mindez, amikor egy végül is tragikus sorsú zseni nevét viselő és valóban korábban 
soha nem tapasztalt egészségpolitikai koncepció tárgyalását kezdjük meg. Ami viszont itt a 
legfontosabb számomra, az az, hogy milyen kormányzati támogatást élvez; nem ez a program, 
hanem egyáltalán az egészségügy. Azt hiszem, egészségügyi bizottsági tagként ezt 
megengedhetem magamnak - lehet, hogy mások nem -, azt kell mondanom, hogy nem 
tapasztaltam sem rendszerváltás előtt, sem rendszerváltás óta azt meg, hogy felelős 
kormányzati tényező, gazdasági tényezője a kormányzatnak végre olyan komolyan vette 
volna az egészségügyet, mint amikor egy beteg komolyan veszi a saját baját, és szeretne 
meggyógyulni. Itt nem magáról a mindenkori egészségügyi kormányzatok súlyáról, 
súlytalanságáról beszélek, hanem arról, hogy mennyire vesszük komolyan kormányzati 
szinten azt, hogy az egészség az valóban egy egészségvagyon, amelybe befektetni, bizony, 
komoly befektetés, és most nem a gazdaság különféle fogászati vagy balneológiai, gyógyulási 
turizmusról beszélek, ahol evidencia a profitszerzés, hanem a mi egyszerű életünk, a 
Ferencvárosban, Szabolcsban, Borsodban élő egyszerű emberek egészsége hatalmas 
egészségvagyon, amire vigyázni kell, és ehhez be kell fektetni. Mondom mindezt azért, mert 
amiket itt felsorolt államtitkár úr, valóban, azon kívül, hogy remek koncepció és mindennek 
megvan az esélye, hogy működjék, a belső forrásteremtéstől kezdve, elhangzott az 
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egészségügyi termékdíj, annak elfogadásán keresztül akár még az egységes életpályamodell 
lehetőségéig is azt kell mondanom, hogy ez mind akkor tud működőképes lenni, és akkor tud 
tisztességesen és gyorsan eredményt hozni, ha e mellé a politikai akarat és a gazdasági 
segítség odaáll.  

Azt hiszem, hogy most azért vagyunk más helyzetben, mert valóban itt nem a 
zsákfoltozás történt meg, bár az egészségügyet szokták sokszor lukas zsáknak nevezni, hanem 
egy új lehetőség, egy új amforát vettünk elő - hadd mondjam inkább ezt most az egészségügyi 
koncepcióra -, amely ép és egészséges, de üres, meg kellene töltenünk tartalommal, melyből a 
gazdasági, tehát pénzügyi források sem hiányozhatnak. Éppen most ez a szociális és 
gazdasági válság és az erkölcsi válság hatalmazhat fel minket arra, hogy tabukat 
döntögessünk, hatalmazhat fel minket arra, hogy végre a Héraklészt megszüntethetjük, 
hatalmazhat fel arra, hogy az életpályamodellel ténylegesen egy komoly lehetőséget adjunk a 
magyar orvosoknak, a kollégáinknak, hogy ne forduljon meg a fejükben a tartós vagy 
végleges országelhagyás.  

Ez az, ahol mindenképpen egy nagyon komoly, pártokon felülálló, az egész 
egészségügy rendszerét érintő komplex összefogásra van szükség, amely nélkül minden 
szaktudás, minden jó szándék, minden át nem aludt éjszaka, minden hatalmas munka kárba 
veszhet, és a gazdaság rövid távú érdekeit szem előtt tartva megfullaszthat, ahogy ez történt 
már többször is. Azt hangsúlyozom ki azonban, hogy gyökeresen más a helyzet, mint 
korábban, mert itt nálunk nem arról van szó, hogy zsákot foltozgat ez a törvénytervezet, a 
Semmelweis-koncepció, hanem egy teljesen új rendszert állít fel, amely valóban érdemes, 
nem a figyelemre, hanem arra, hogy tényleg komolyan mindenki a sajátjának tekintse. Lehet 
azt mondani, hogy mindig a szomszéd tehene meg a szomszéd lova, de sajnos, előbb-utóbb 
mindenki odakerül, és ha odakerül, akkor egy bizonyos szinten mondhatja azt, hogy majd a 
zsebébe nyúl, és meg fogja váltani a saját egészségét, de azt hiszem, hogy ez méltatlan válasz 
lenne. Akkor pedig azt kell mondanunk, hogy valóban, mind a tízmillió magyarnak az 
egészségéről van szó, az egészségmegőrzésről, és akkor nem lehetünk ilyen rövidlátóak, és 
nem lehet ilyen fiskális szempontunk, ebben az ügyben végre nem, hiszen - még egyszer 
mondom - itt nem zsákfoltozgatás történik. 

Ami az életpályamodellt illeti, az a koncepció már több mint egy éve, már a választási 
programban is napvilágot látott, hogy az alapellátás lenne a fundamentuma az egész új 
rendszernek. Ez itt is nyilvánvaló, de akkor legalább az alapellátásra próbáljunk kemény 
milliárdokat szerezni, ahol ténylegesen részint a kezdő kollégák tekintetében, akik tényleg 
megérnék a fél világot - mi is ezt tettük 25 évvel ezelőtt -, velük el tudjuk indítani a rendszert, 
velük fel tudjuk építeni a prevenció rendszerét, mindazt, amire az új egészségügyi szisztéma, 
amelyre a Semmelweis-terv alapít, és akkor a megmaradó és most meglévő források talán a 
kórházi munkákat fedezik, de lássák a kollégáink elindítva a rendszert, hogy igenis, az alapok 
megvannak, igenis, az alapellátásban látványos, tényleges fordulat van. Szerintem ezt 
mindenképpen meg kell tenni.  

Ennek érdekében lenne egy javaslatom, amit kérek, elnök úr, hogy ha gondolja, akkor 
talán meg is teheti, hogy állásfoglalásként dönthetünk róla, hogy egy humánerőforrás-
konferenciát szervezzen nyár végén, ősz elején akár az Egészségügyi bizottság - hiszen miért 
ne tehetné meg -, a gazdasági élet azon szereplőivel és olyan gazdasági, politikai vezetőkkel, 
akik tudnak arról dönteni, hogy ez ne így legyen, hiszen szeptemberben a költségvetés vonalai 
láthatók, és az is látható, hogy tudunk-e e remek szakmai és szellemi termék mellé 
ténylegesen odatenni olyan politikai akaratot, amely az egészségügy egységét képviseli, 
amely valóban a mi felelősségünket tükrözi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm, képviselő úr. Garai képviselő úr! 
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DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy-két 
általános megjegyzésem lenne. Ígérjük államtitkár úrnak, hogy különböző okok miatt az 
összeölelkezés elmaradhat, még akkor is, ha sikeres lesz az együttműködésünk; a 
kalapemelést továbbra is fenntartjuk a későbbiekben is. Úgy gondolom, hogy a betegek 
érdekében bárkivel hajlandóak vagyunk együttműködni, és ezt szerintem időnként már be is 
bizonyítottuk itt a bizottsági üléseken. 

Olyan problémánk van, hogy van egy Semmelweis-terv, ennek két változata, ami itt 
van előttem - csak azért, hogy lássák a kollégák is, hogy azért bele szoktam olvasni, sőt ki is 
szoktam jegyzetelni -, emellett vannak különböző kormányülések, kormánydöntések, 
eldöntöttük, nem döntöttük el, majd eldöntjük, vannak itt elég jó alapelvek, aztán vannak, 
amelyek egymásnak ellent is mondanak; majd erről is szólok egy pár szót. Már volt egy 
költségvetési törvényünk, már közben módosítgattuk, volt két salátatörvényünk, és igazából 
azok az alapelvek, azok az intézkedési tervek úgy nem indultak el ezekben a törvénykezési 
folyamatokban, mint ahogy azt mindannyian szerettük volna. Amikor államtitkár úr 
megemlítette azt, hogy annak idején különböző gyorsaságú javaslatok hogy kerültek be ide, 
oda, amoda, nekem rendkívüli módon tetszett, ha visszaemlékszem, a salátatörvényben 
zárószavazás előtti módosító javaslat volt a körjegyzők elbocsátásának lehetősége. (Dr. 
Szócska Miklós: Visszavonták.) Már visszavonták. Akkor köszönöm szépen, de nagyon 
tetszett, amíg odakerült, óriási jelentőségű, ha ezt a Semmelweis-tervbe is betettük volna, 
hogy a körjegyzőkkel mit kell csinálni. 

Az egészségügyi polgárháború kifejezéshez gratulálok, ez eddig még nem volt, de 
megint utalok vissza, hogy ha ezt fel kellett volna tenni a választási plakátra, hogy „Mentsük 
meg az egészségügyet! Egészségügyi polgárháború van, és ezért nem tudunk semmit sem 
csinálni, de szavazzatok ránk!”, aztán beülünk a parlamentbe, eltelik már lassan 1,5 év, 
szabadságharcot folytatunk, annyi ellenség van, hogy még mindig nem tudunk mit csinálni, és 
a problémák úgy vannak, ahogy vannak..., mert itt azért vannak ám a Semmelweis-tervben 
olyan kitételek, hogy azonnali intézkedések szükségesek.  

Akkor egy-két konkrétum: „...kezdeményezzük, hogy az egészségkárosító társadalmi 
döntések negatív hatásait számszerűsítsük, és ezt az összeget a tevékenységhez kötődő 
forrásokból az egészségügybe csoportosítsuk át.”. Igen, kivéve a gyevi bírót meg a pályinkát. 
De ha ezt így komolyan vesszük, akkor az a módosító javaslat, amit itt közösen úgymond 
kidolgoztunk meg beadtunk, és a kalapemelés része, hogy a termékdíjat visszacsorgatjuk az 
egészségügybe - és ahogy mondtad, kolléga, az alapellátást külön megneveztük mi is, mert 
valóban ott van a legnagyobb probléma, prevenció, népegészségügy, de hadd ne soroljam 
tovább -, most akkor be lehet bizonyítani, hogy a kormányzat a Semmelweis-tervnek 
megfelelően jár el, és ezt a módosító javaslatot támogatja.  

Aztán, ugorjunk, ahogy Pósalaky uram mondta annak idején: „nagyotmondás, 
egészségügyi dolgozók megalázása, torz jövedelmi viszonyok”. Ez benne van a Semmelweis-
tervben, egyetértek vele, és azt mondom, hogy ebben mindenkinek van egyfajta felelőssége. 
Nem akarok itt állandóan az 50 százalékos béremeléssel dobálózni, mert lehet azt mondani, 
hogy az már elkopott, de ha nem lett volna, akkor még rosszabb lett volna a helyzet. Azt írja: 
„ágazati stratégiai intézkedési terv...”„azonnali válságintézkedések...” „az egészségügyi 
dolgozók, szakdolgozók és orvosok elvándorlásának lassítására, megakadályozására”. Az 
azonnali válságintézkedés még az elsőben volt benne, tehát ez egy tavalyi dolog, tehát benne 
lehetett volna a tavalyi költségvetési törvényben, ezt bele lehetett volna tenni. Tudom, hogy 
ön harcol, és harcolni fog a későbbiekben is a gazdasági tényezőkkel, de azt kell mondanom, 
hogy ez akkor ezek szerint eddig még alapvetően nem sikerült. „...fontos, hogy a 
hatékonysági nyereségek a rendszerben maradjanak, és az élet- és munkakörülmények 
javítására használjuk fel a felszabaduló pénzt”. Egyetértek. Módosító javaslat: ide a termékdíj 
befolyó pluszbevételéből, nem a költségvetésbe, hanem az egészségügybe.  
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„A szolgáltatók közötti verseny akkor működik leghatékonyabban, ha a beteg 
választási szabadsága - természetesen az orvosi indokoltság és progresszivitás korlátain 
belül - minden szolgáltatóra kiterjed”, ugyanakkor itt van olyan is, hogy „a torz ösztönzők, 
ezen belül elsődlegesen a hálapénz visszaszorítása érdekében megfontolandó a szabad 
orvosválasztás, az elmúlt kormányzati ciklusban fizetőssé tett rendszerének egyértelművé 
tétele”. Ez valahogy nem jól hangzik. Egyrészt azért nem egészen így van ez, hála a 
jóistennek, hogy itt a szabad orvosválasztásért mindig fizetni kellene, és én úgy gondolom, 
hogy a legalapvetőbb dolog az orvosi bizalom további fenntartása. Egy egyszerű matematikai 
képlet: ha a vakbélműtét, mondjuk, 100 forintba kerül Kecskeméten és 100 forintba kerül 
Szombathelyen, és ott van valami bizalom, vagy ahogy professzor úr, te mondtad, ki tudja, 
hogy még ki hol lakik, én úgy gondolom, hogy a beteg ezután is azzal műttesse meg magát, 
akiben a bizalma van. Természetesen - ezt is említettem - benőtt körömmel eddig se ment 
egyetlenegy beteg sem az Országos Idegsebészeti Intézetbe, meg én úgy gondolom, 
egyetlenegy háziorvos kolléga se küldte oda ezeket a betegeket, mert minden betegünk 
szeretne helyben gyógyulni, ha erre van lehetőség, vagy a lakóhelyéhez relatíve legközelebb, 
de természetesen ott, ahol a megfelelő ellátást nyújtják neki utána. 

A különböző átszervezésekkel kapcsolatban azt írja, hogy „E folyamatban alapvető a 
munkahelyek és a kapacitások volumenének, valamint a sürgősségi ellátáshoz való 
biztonságos hozzáférés színvonalának megőrzése”. Ezzel kapcsolatban vesztem össze Molnár 
Lajos miniszter úrral Lovasberényben. Most eljutottunk oda, a Bács megyei, kecskeméti 
kollégám ezt pontosan tudja - és itt nem akarom bántani a kecskeméti kollégákat és a megyei 
kórházat, mert tudom, hogy mindent megtesznek a kiskunfélegyházi betegek ellátásáért -, 
hogy amióta Kiskunfélegyházán megszűnt az aktív betegellátás, azért tőlünk délkeletre, 
durván 20 kilométerre Pálmonostoráról már majdnem 50 kilométer Kecskemét, tehát ami 
miatt össze kellett veszni Molnár Lajossal, az most megvan, és ha szépen leépítjük a városi 
kórházakban azokat a relatíve sürgősségi kapacitásokat, akkor vagy odaér a beteg télen a 
sárban, hóban, vagy nem ér oda. Amikor leírjuk, hogy a sürgősségi ellátáshoz való 
biztonságos hozzáférés színvonalát meg kell őrizni, akkor azért úgy kellene tenni; ez is benne 
van ebben az első variációban: 

„Az előző kormány által tervezett költségvetésből” - jó, nem volt elég, sajnos, nem 
volt elég - „...a jelenlegi kapacitások fenntarthatatlanok, tehát vagy több pénzt kell tenni a 
rendszerbe a működőképesség, illetve a megmaradt egészségügyi dolgozók megőrzése 
érdekében, vagy kapacitásátalakításra, illetve további leépítésre van szükség.”. De most jön a 
lényeg, amivel teljesen egyetértek: „Ez utóbbi azért nem javasolható, mert irreverzibilis 
változásokat indít el, azoknak a jól képzett orvosoknak, ápolóknak a döntő többsége, akiket 
így külföldre üldözünk, nem fog visszajönni Magyarországra.”. Itt arról volt szó, hogy sürgős 
és azonnali intézkedésekre volna szükség. Most Gyenes Géza képviselőtársam nincs itt, aki 
kidolgozta a különböző béremelési konstrukciókat, amivel még sehova nem jutottunk. Telik 
az idő, mennek el az orvosok, és nem tudjuk őket visszahozogatni, és ez le van írva a 
Semmelweis-tervben, kérem tisztelettel.  

Még rengeteg dolgot lehetne itt mondani, de én azt hiszem, hogy az idő véges. Még 
talán annyit, hogy itt a különböző sóhivatalokra - gondolok itt egészségszervezési 
igazgatóságra, központokra meg egyebekre -, úgy gondolom, hogy olyan nagy szükség 
nincsen, eddig is tudták az orvos kollégák, hogy kit hova kell küldeni. Ebben meg Éger István 
kamarai elnökkel értek egyet, hogy ezt külön részletezte. Meg is kérdezném, hogy ezeknek az 
új sóhivataloknak a működtetésére milyen források állnak rendelkezésre, és mennyivel lesz 
jobb a betegek sorsa, ha ezek elkezdik a működésüket. Egyelőre ennyi, és köszönöm szépen a 
türelmet. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A szó továbbadását megelőzően egyetlen mondat, ha 
meg tetszenek engedni. A képviselő úr által felvetettekre szeretném mondani, hogy június 22-
én kormányülés volt. A kormányülést követően a kormányszóvivő mindig tart 
sajtótájékoztatót, és ott szó szerint az hangzott el a kormányszóvivő részéről, hogy a 
népegészségügyi termékadó az egészségügy új forrása lesz. Ez konkrétan elhangzott június 
22-én, de természetes, hogy államtitkár úr ezt még ki fogja tudni egészíteni. 

Nagy Kálmán professzor úr következik. 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én is reagáltam volna erre, mert ha a képviselő úr 

előtt nem lenne ez a határozat, akkor talán jogos lenne ez a kifogás, amit az Egészségügyi 
bizottság rendelkezésére bocsátott, de nem baj, majd talán az ülés után elolvassa. 

A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy tudom, hogy nagyon sok feladat vár 
még ránk. Egyértelmű számunkra, hogy a kormányhatározat után árnyalataiban, és nem 
véletlen az, hogy vita során alakult ki a Semmelweis-terv, egyes részleteiben módosultak 
benne dolgok. Van olyan kérdés, amit - éppen ennek a tükrében - nem is értem, hogy 
képviselőtársam hogy tett fel a térségi és nagytérségi problémák megítélése vonatkozásában, 
és azt is tudjuk, hogy a Semmelweis-terv részletei még kidolgozandóak, tehát ez egy további 
munkának a forrása, amit el kell végeznünk.  

Még nem beszéltünk a kórházi adósságteherről, ami még pillanatnyilag fennáll, és 
amely bizonyos vonatkozásban, mint tehertétel, végighúzódik egyik évről a másikra. Itt meg 
is kérdezném államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatosan mik a legújabb adatok a jelenlegi 
kórházi adósságteherrel kapcsolatosan. Továbbá azt szeretném elmondani, hogy a különböző 
ellátási formáknál - elsősorban gondolok itt a családi orvosi ellátási formától kezdve a kórházi 
ellátási, sürgősségi ellátási formákig -, bizony, egy nagyon alapos, árnyalt, fokozatos 
átmenetre van szükség, hiszen el kell mondanunk, hogy a vidéki ellátásban momentán a 
kórházi ellátások egy részét nem azért veszik igénybe a betegek, mert ők nem akarnak otthon 
gyógyulni, hanem azért, mert nem tudják kiváltani a gyógyszert, és be kell feküdniük a 
kórházba, hogy kezelhetővé váljanak. Vannak tehát mellette olyan jellegű gondjaink, amelyek 
igazán életszerűek, és szembe kell néznünk ezekkel a tényekkel, de én pontosan azt 
gondolom, hogy egy jól kidolgozott rendszer az alapja lehet annak, hogy a gyógyulás 
szabadságát biztosítani tudjuk mindenki számára.  

Valóban egy hatalmas gond a gyerekellátás problémája; azért hatalmas gond, mert 
szembe kell néznünk egy óriási gyereklétszám-csökkenéssel. Van egy európailag is rendkívüli 
értéket jelentő gyermekorvosi hálózat, amelynek fenntartása rendkívül fontos lenne. Én azt 
gondolom, hogy ennek a prevencióba való bekapcsolása és - a másik, amit nagyon fontosnak 
érzek - a védőnői hálózattal való együtt működtetése tekintetében az utóbbi időben, sajnos, 
egy olyan jellegű különválást tapasztaltunk, amely nem biztos, hogy a gyermekegészségügy 
előnyére szolgált, különösen a prevenció vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ezek 
többek között olyan jellegű tényezők, amelyek alapos átgondolást igényelnek a további 
egészségkormányzati politikában.  

Azok, akik azt mondják, hogy Magyarországon az orvoskérdés megoldhatatlan - így a 
fiatal orvosok képzése, helyben maradása -, ezt erőteljesen tagadni tudom. Azt gondolom, 
hogy a jelen helyzetben is a fiatal orvosok többsége Magyarországon akar maradni, és azért itt 
valamit tisztázni kell: a fiatal orvosok természetesen egy megfelelő életformát keresnek, de az 
egyetemről kilépő orvosok elsősorban egy jó tanítót keresnek, mert meg kell tanulniuk a 
szakmát, és erre kell megadni a lehetőséget, erre kell rendszert teremteni. Ez egy rendkívül 
fontos dolog, annál is inkább, mert egy külföldre távozó fiatal orvosnak ez nem biztos, hogy 
megadatik. Most, amikor az utóbbi évek hozományaként komoly szakemberveszteség van -
 de nem elsősorban emiatt, mert szakemberveszteség van amiatt is, hogy jól képzett orvosok 
külföldre mennek gyógyítani akár időlegesen vagy hétvégéken ügyeletben -, valóban sürgető 
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az, hogy ebbe a rendszerbe valamilyenfajta stabilitást vigyünk, mert ez az, ami biztosítja a 
fiatal orvosok számára is, hogy képzett orvosokká válhassanak.  

Én változatlanul úgy érzem, hogy a fiatal orvosok számára a döntő fontosságú az, 
hogy a szakorvosképzést magában képzésként elismerve, a fiatal orvosok valamilyenfajta 
ilyen jellegű kedvezményt kapjanak, mert ez nem összehasonlítható más szakmák képzési 
rendszerével. Akármelyik egyéb jellegű szakmát nézzük, az orvosok képzési rendszerében az 
alatt a négy év alatt nemcsak tanulniuk, hanem dolgozniuk és mellette nagyon keményen 
tanulniuk kell ahhoz, hogy szakorvosokká tudjanak válni. A mi feladatunk az, túl az anyagi 
kérdések megoldásán, amire számos változatot dolgoztunk ki - beleértve én magam is 
kidolgoztam egyfajta változatot, amit a Nemzetgazdasági Minisztériumnak átadtunk, de 
számtalan változatot dolgoztunk ki -, úgy gondolom, hogy ennek a felemelkedésnek éppen az 
az alapja, hogy a Semmelweis-terv elinduljon.  

A Semmelweis-terv elindítása megadhatja azt a kezdő lökést, hogy mindazokban, 
amiket elmondtam, lépéseket tudjunk tenni. Itt nem arról van szó, hogy a Semmelweis-terv 
maga elhozta a Kánaánt, erről nincsen szó - azzal vitatkoznék még Heintz Tamás 
képviselőtársammal is, hogy innentől kezdve aztán csupa öröm lesz az élet, erről nincsen szó -
, de azt én tudom, hogy jó úton járunk, ha mindig szembenézünk azokkal a tényekkel, reálisan 
szemléljük magát az egészségügyet, és átláthatóvá tesszük az egészségügyi működést, amit 
csinálunk. Azt gondolom, hogy ez az alapja, a bázisa annak, hogy ezen a jó úton tovább 
tudjunk haladni, és az eredmények tükröződjenek az emberek elégedettségi mutatóiban, a 
túlélések javulásában, és főleg abban - igen, abban egyetértek -, hogy az egészségügyben az 
emberek a saját magatartásukat egy olyan irányba formálják, hogy az egészségük megtartása 
az egy komoly befektetés, amely révén mi egy megfelelő ellátási modellt hozzá tudunk tenni 
ahhoz, hogy ők minél jobb minőségű életet tudjanak élni. 

Van azonban egy nagyon fontos dolog, amelyre szintén terveink vannak: az, hogy 
Magyarországon több gyereknek kell születni. A jelenlegi helyzet ebben a vonatkozásban 
tragikus. Mi kidolgoztunk ezzel kapcsolatosan egy rendszert, amely jelenleg folyamatban van, 
és megpróbáljuk, hogy ez megjelenjen. Ennek célcsoportja az egy- és kétgyerekes 
családanyák, és a védőnőkön keresztül valósulna meg, ugyanis ami a jelenlegi helyzet, hogy 
egy férfiből és egy nőből álló családból 1,34 gyerek születik, ez bizony, tragikus helyzet, 
amikor Franciaországban ez 2 felett van. Én azt gondolom tehát, hogy amikor egy ilyen 
helyzettel akarunk szembenézni, akkor nagyon keményen össze kell szorítanunk a fogunkat, 
és tennünk kell valamit azért, mert ennek az országnak a felemelkedése a gyerekektől függ. 
Ha ez nem lesz meg, akkor nincs motiváló erő, és nem lesz motiváló erő az egészségügyben 
sem, és az egészségügyi tárcának - akarva, nem akarva - ezt is fel kell vállalnia, mert ha ezt 
megkerüljük, akkor egyszerűen nem lesz erőnk végigvinni és megvalósítani ezt a tervet, amit 
most kidolgoztunk. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr következik. 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Akkor ott folytatom, ahol 

képviselőtársam abbahagyta. Való igaz: a jövőnk attól függ, hogy mennyi gyermek lesz, hogy 
tudnak fölnőni a gyermekeink, és milyen életkörülmények között élünk. Hadd mondjam azt, 
hogy az utóbbi esztendők egyik legnagyobb, jövőbe néző sikere azért a nemdohányzók 
védelmében elfogadott törvény, mert ezzel azért védjük a gyermekeinket meg védjük, 
mondjuk, a lakosság 62 százalékát, szóval ezt én egy nagy népegészségügyi tettnek 
gondolom, ha ezt sikerül megvalósítani. Világos, értem, köszönöm, látom a jegyzeteket, 
szóval ez egy nagyon fontos dolog. Én abban reménykedem, hogy ugyanígy lesz a 
termékdíjjal is, illetve a táplálkozás egészségessé fordításával; persze van ebben néhány olyan 
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dolog, amikor vigyázni kell, például a lisztérzékenyeknél meg hasonló betegeknél a 
termékdíjra.  

A következő az egészségnevelés. Az egészségnevelésben is szerintem - Semmelweis-
terv ide, Semmelweis-terv oda, leginkább ide - maradjunk abban, hogy nagy lépés van. Végre 
évek vagy évtizedek után sikerül annak megvalósítása, hogy az iskolában van 
egészségnevelés vagy egészségtan, szóval az egészséges életmódra tanrendszerűen neveljük a 
gyerekeket. Ez rettentő fontos dolog, szerintem ebben az önkormányzatoknak is igen jelentős 
szerepe kell, hogy legyen.  

A harmadik dolog az informatika; az informatikai rendszer egységesítése hangzott el. 
Jól tudom-e - remélem, jól tudom -, hogy egységes informatikai rendszer lesz az 
alapellátásban, és összekapcsolódik a különböző ellátási szintekkel? Ez, azon kívül, hogy a 
különböző szintek hozzáférnek - a megfelelő szintig persze - a beteg adataihoz, például ilyen 
piszokul egyszerű dolgokat tud kiszűrni, hogy elmegy a beteg, mondjuk, a járóbeteg-ellátásra, 
felíratja a gyógyszert, meg elmegy a körzeti orvoshoz, ott is felíratja. Soha az életben nem 
találkoznának az adatok; abban az esetben, ha az informatikai rendszer ugyanaz, 
nyilvánvalóan bele kell tenni egy gombnyomást, és akkor ez kiszűrhető. Én úgy gondolom, 
hogy ez az egészségügy érdekében, a gazdasági érdekben meg a beteg érdekében történő 
dolog. Ez nyilvánvalóan jelentős invesztíciót igényel, de jól gondolom-e, hogy ez következik? 

Alapellátás, szűrés. Az alapellátásról, szűrésről rettentő régóta erről beszélünk, az a 
kérdés, hogy van-e hozzá pénz vagy nincs, mert ha nem adnak pénzt hozzá, akkor ugyanúgy 
nem lesz belőle semmi, mint ahogy eddig; eddig 8 éven keresztül nem volt, tisztelt kolléga úr, 
mind a ketten ezt mondjuk. 

Sürgősségi ellátás. A sürgősségi ellátást, mindannyian tudjuk, hogy valamiféle 
egységes szemlélettel, egységes rendszerrel kellene megcsinálni. A háziorvosi ügyelet, 
mentőszolgálat összevonása, egyáltalán a feladat pillanatnyilag önkormányzati feladat, illetve 
állami feladat. Tervezzük-e vagy szerepel-e a Semmelweis-tervben, mondjuk, egy egységes 
sürgősségi rendszer - háziorvosi ügyeletnek hívjuk ma - kialakítása?  

Tegnap volt a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak ebben a formában az utolsó ülése, és 
sok minden dolog elhangzott ott, például elhangzott - nyilvánvalóan ez egy tanácsadó 
szervezet -, hogy a szakmai és betegérdekeknek valamiféle közös ernyőszervezetben való 
megjelenése fontos. A tanács holnaptól megszűnik, de a lelkes tagok és alelnök úr, aki szintén 
itt lelkesen - és rendkívül jól - az utóbbi időben ezt a dolgot vitte, ígéretet tettek arra, hogy 
még egy héten belül megküldik a véleményeiket azokról a leendő lépésekről, amelyet a tárca 
ebben a dologban tervez, úgyhogy államtitkár úrnak akkor két héten belül információt adunk 
erről is.  

Utolsó kérdésként hadd mondjam azt a kapacitás és a rend kérdéséről, hogy világos, 
én sem szeretném egyáltalán senkivel operáltatni magamat, de ha beteg vagyok, valahova 
menni kell. Én annak vagyok a híve, hogy van egyszer egy rend, egy beutalási rend - az 
egészségügy eredményét tekintve azért az nem egy matematika -, és ha az ember a rendtől 
eltér, és nem sikerül a végén a dolog, akkor mindig egy kicsit az az érzés, hogy ha a rendes 
úton mentem volna, talán nem lett volna ez az ügy. Ez az egyik.  

A másik - és gondolom, ez az, ami nemcsak nálunk, hanem általában a világban 
működik -, hogy az egészségügy nagyon drága, ebben a kapacitásokat be kell állítani. A 
kapacitások beállítása az adott népességre vonatkozik. Ha rendszeren kívül valaki belekerül 
ebbe, akkor nagy valószínűséggel a rendszer finanszírozásában az egyik oldalon, ahova 
belekerült, ott baj lesz, a másik oldalon meg fölösleg lesz, szóval a szabadság meg a rend 
kérdése itt nagyon érdekes. Ki kell alakítani egy egészségügyi rendszert; el lehet térni ettől, 
megfelelő kautélák alapján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben államtitkár úr időkeretét is kérdezném. 
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DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 13 órakor el 

kellene indulnom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bábiné képviselő asszony következik. 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Államtitkár úr, 

ígérem, nagyon rövid leszek, hiszen az előttem szóló képviselők gyakorlatilag majdnem 
mindent elmondtak. Egyvalami, ami a konzultációk, illetve a beszélgetések során előtérbe 
került, hogy a szűrővizsgálatok fontosságát egyikünk sem vonhatja kétségbe, nem is vonja 
kétségbe, illetve az információs rendszer egységesítésének fontossága szintén nagyon-nagyon 
időszerű, én viszont azt tapasztaltam, és a konzultációkból is az jött le, hogy például a 
magánrendeléseken elvégzett vizsgálatok nem igazán jelennek meg a rendszerben. Gondolok 
itt például a méhnyakrákszűrésre, hiszen nagyon sok hölgytársam, nőtársam magánrendelésre 
jár, és a statisztikákból azt látjuk, hogy akik a szakrendelésen megjelentek, az minimális 
százalék. Nem mondom azt, hogy a magánrendelések számadata hozzáadásával borzasztó 
nagy százalékot fogunk kapni, de objektív képet a szűrővizsgálatok igénybevételéről, illetve a 
kiszűrt esetekről így fogunk tudni kapni; gondolok itt a mammográfiára és egyebekre is, tehát 
például a férfiakat érintő prosztatavizsgálatra is. Én ezzel kapcsolatban kérek szépen egy 
továbbgondolkodást, és köszönöm szépen az eddigi munkájukat. Hajrá, így tovább! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én hallgattam eddig, 

megpróbáltam információkat gyűjteni képviselőtársaimtól, de még mindig bizonytalan 
vagyok bizonyos kérdésekben a Semmelweis-tervvel kapcsolatban. Például én ugyan 
próbáltam a tárca honlapján korábban megtalálni a tervezeteket, nem tudom, hogy fel volt-e 
rakva, én a magam részéről nem találtam, de még mindig csak tervezetek szerepelnek. Ez is 
tervezet. A kormány elfogadott egy valamiféle Semmelweis-tervet. Azt nem tudjuk, hogy mit 
fogadtak el, mert most hangzott el, hogy a mai napon vagy tegnap rakták fel a honlapra, tehát 
amit a kormány elfogadott, ha jól értettem az elhangzottakból, az ma került fel a honlapra a 
kormányhatározat mellett végül is, tehát most ez a fix, hogy van egy kormányhatározat meg 
van egy kormány által jóváhagyott Semmelweis-terv. Ugye, ez a helyzet, ha jól értem? (Dr. 
Szócska Miklós: Igen.) 

Én azt ajánlanám a képviselőtársaimnak, hogy hagyjuk abba már a visszafelé 
mutogatást mindenféle kérdésben és mindenféle ügyben, mert arról már sokat beszélgettünk, 
hogy ki miért felelős és ki okozott gondot vagy problémát az egészségügyben. Én azt 
gondolom egyébként, hogy a mindenkori kormány a felelős, de természetesen felelős a 
mindenkori ellenzéke is, aki vagy hozzájárult a helyzet kialakulásához, vagy megakadályozta 
azt, amit a kormányzat akart, de az nem megy, hogy az előző időszakban történtekért is az 
előző kormányzat a felelős meg a most történtekért is. Mindig visszahivatkozás.  

Látható ebből a tervből is, hogy ez egy óriási probléma. Én nem irigylek egyetlenegy 
olyan, egészségügyi kormányzatért felelős személyt sem, aki belevág egy ilyenbe, és meg 
akarja csinálni, mert itt ülünk már jó néhány éve, és tapasztaljuk, hogy hány és hány ezer és 
ezer érdek szakítja szanaszét az egész ágazatot. Vannak tehát a szakmai érdekek, vannak a 
gazdasági érdekek, vannak a politikai érdekek, és ezeket kellene mindig valamilyen 
egyensúlyba hozni annak érdekében, hogy egy hatékonyabb, finanszírozható rendszer 
jöhessen létre. 

Képviselőtársaim! Ha ezt a politikát folytatjuk tovább, hogy állandóan egymással 
versengve próbálunk jobbnál jobb javaslatokat kidolgozni, aztán a végeredmény pedig egy 
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nagy nulla lesz, az, hogy az egészségügy végül is összeomlik, és az összes orvosunk, aki 
képes arra, elhagyja az országot, nem gondolom, hogy ez egy járható út lenne. Abba kellene 
már ezt hagyni, és meg kellene próbálni együttműködni számos területen.  

Ezt én úgy bírom elképzelni egyébként, hogy ha van egy ilyen jóváhagyott és 
elfogadott terv, akkor egyrészt megismerhetjük azt, mert az se egy normális dolog egyébként, 
elnök úr, azt gondolom legalábbis, hogy a Semmelweis-tervvel tudomásom szerint most 
először találkozik a magyar parlament Egészségügyi bizottsága, holott már hetek, hónapok óta 
kvázi az előkészítés szakaszában van. Én nem tudok róla, hogy tárgyaltuk-e; lehet, hogy csak 
én nem voltam itt, mert éppen beteg voltam, de nem tudok róla.  

Kérdezném államtitkár urat, hogy elfogadta a kormány, van egy terv, mi történik 
ezután, mi következne. Nyilván következnek azok a lépések, amelyek itt megfogalmazódtak 
ebben a tervezetben. Itt van mindjárt, amit ön is emlegetett, a budapesti kórházak 
államosítása. Ez is egy olyan kérdés, tisztelt államtitkár úr, amiről a parlament Egészségügyi 
bizottságának kellene egy vitát folytatni, hogy miért gondolják azt egyes emberek –
 politikusok, szakemberek vagy bárki más -, hogy államosítsuk a budapesti kórházakat, mert 
ez csak egy dolog, aztán utána szakmailag mit fogunk vele csinálni, hogyan fogjuk 
működtetni, milyen kapacitások, egyebek jönnek létre. Ez egy tipikusan olyan politikai 
kérdés, amivel egy parlamenti bizottságnak foglalkoznia kellene például.  

Vagy itt van a Semmelweis-tervben ezerszer kárhoztatott TVK rendszere, amit 
kárhoztatnak, hogy ez milyen rossz, milyen károkat okozott az egészségügyben. Rendben van. 
Mit akarnak helyette csinálni? Amikor megszületett ez a szabályozás, annak nyilvánvalóan az 
volt a lényege, hogy valamiféle hatékonyságot vigyenek a rendszerbe, vagy megpróbálják 
kiszűrni a fölösleges kapacitásokat és hasonlókat. Mit akarnak helyette? Idehozzák a bizottság 
elé, vagy megismertetik szakmai szervezettel és egyebekkel, és azt mondják, hogy mi úgy 
gondoljuk, hogy ehelyett van egy jobb, és ezt szeretnénk megvalósítani? Ez lenne valahogy a 
folyamat, hogy látnánk lépésről lépésre, hogy a Semmelweis-terven belül leírt pontok hogyan 
fognak megvalósulni, milyen szerepe lesz ebben a politikának, milyen szerepe lesz ebben a 
bizottságnak.  

Vagy itt van például a képviselőtársam által emlegetett informatikai rendszer. Azt is 
ismerjük, hogy milyen nagyszerű lenne, ha lenne egy elektronikus TAJ-kártyája minden 
magyar állampolgárnak, ezt az előző kormányzatok már 8 éve vagy 10 éve az OEP-en 
keresztül próbálták megvalósítani. Az is felmerült, hogy az OEP miért nem csinálja meg, ez 
egy racionális dolog, hatalmas pénzeket lehetne vele megtakarítani, és érdekes módon sose 
jött létre, mindig valamilyen érdek megakadályozta, hogy ez a dolog létrejöjjön, pedig milyen 
nagyszerű lenne, mert tudnánk, hogy kinek van biztosítása, kinek nincs, bemegy a 
háziorvoshoz, azonosítják az illetőt, és már mindjárt működik is a dolog, és az elmúlt 
10 évben mégsem sikerült létrehozni, mert mindig volt valaki, aki ezt a dolgot 
megakadályozta. 

Úgy gondolom tehát, hogy ezek azok a kérdések, amiről nekünk itt a bizottságban meg 
a politikában beszélni kellene, mert kétsége ne legyen senkinek: amikor a konkrét lépésekre 
kerül majd a sor, akkor a kormánypárti frakción belül is olyan háborúk fognak kirobbanni, 
hogy ihaj. Mi ezt már megtapasztaltuk az előző ciklusokban, hogy mik történtek ilyenkor. 
Kétsége ne legyen senkinek, hogy ugyanez a dolog le fog játszódni, és ha ez nincs 
megfelelően szakmailag, politikailag előkészítve, akkor ebből sok jó nem születhet az 
egészségügyben dolgozóknak. Én tehát azt javasolnám, tisztelt elnök úr, hogy próbáljunk 
valami ilyen gondolatiság mentén gondolkodni és együttműködni, és valahogy úgy ütemezni 
a mi munkánkat, hogy ha már komolyan vesszük ezt a Semmelweis-tervet, akkor ennek a 
mentén haladva végeznénk mi is itt a parlamentben a munkánkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Horváth Zsolt képviselő úr következik. 
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DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ígérem, hogy rövid 

leszek, államtitkár úr idejére is tekintettel. Képviselő úr, az előző kormány felelőssége 
szerintem csak annyiban érdekes, amennyiben a következő kormánynak egy kiinduló 
helyzetet tisztázni kell, és azt gondolom, hogy politikusok részéről is a visszautalás odáig 
helyénvaló, és szerintem a tisztesség keretein belül van, amikor csak erre a helyzetre akarja 
felhívni a figyelmet, hogy mit vettünk át, mivel indultunk.  

Ha képviselő úr azt mondja, hogy ebben mi volt a legrosszabb, szerintem a 
kihasználatlan, az elmaradt lehetőség, tehát egy lehetőséget szalasztott el a rendszer, és ha úgy 
tetszik, 8 évet vesztegetett el a rendszer, szerintem ez volt a legnagyobb bűn, ami az előző 
kormánynak az egészségügy terén a rovására írható. Azt mondta, hogy az ellenzék 
megakadályozta az átalakítást. Képviselő úr, az ellenzék csak olyat tud megakadályozni, ami 
társadalmi felháborodást vált ki; amivel a magyar társadalom többsége egyetért, azt nincs az 
az ellenzék, aki megakadályozza, az nem lehetséges.  

Ami miatt én egyébként alapvetően szót kértem, azt is érintette, ez az egészségügyi 
informatika. Szeretnék egy picit kérdezni is államtitkár úrtól, azzal együtt, hogy valóban, az 
egészségügyi informatikát szerintem másképpen kell gondolnunk, mint eddig. Ez legtöbbször 
abban merült ki, hogy a kórházaknak milyen belső elszámolási rendszerei vannak, hogy 
megvan-e a megfelelő azonosító a betegeknél, hogy lesz-e elektronikus TAJ-kártyájuk, vagy 
lesz-e chipkártyájuk a betegeknek. Azt gondolom, hogy ezek a technikai eszközök. Az 
egészségügyi informatika területén azt kellene tisztáznunk, hogy miért is van rá szükség: az 
egyik megalapozásra, tehát a jelen helyzetnek egy térinformatikai rendszerrel feldolgozott 
változatára van szükségünk, amiből megértjük, hogy mi történik egyébként kint a terepen, 
egyáltalán a betegek hova mennek, hogy mozognak, és ebből fel lehet rajzolni egy képet.  

A másik nagy probléma az egészségügyi ellátók validitása, validálása, amit mi 
állandóan elmondunk. Hogy aztán ez technikailag hogyan valósul meg egy on-line-rendszeren 
vagy egy chipen keresztül, én azt gondolom, hogy részletkérdés, ugyanakkor az egészségügyi 
informatika másik nagyon fontos területe, amit mindig elmondunk, az elszámolás és a 
világos, átlátható finanszírozás nyomon követése. Én azt gondolom, hogy ezen a területen 
hatalmas lépések lesznek. Saját véleményem az, hogy enélkül a Semmelweis-terv egy sokkal 
nehezebb ágra fog kerülni, ha ezt nem tudja a tárca megvalósítani párhuzamosan - vagy talán 
még egy kicsit előtte - a rendszer átalakításához.  

Az utolsó megjegyzésem lenne arra vonatkozóan, amit képviselő úr mondott, hogy 
nagy veszekedések lesznek: viták biztosan lesznek, veszekedések nem, azt gondolom, viszont 
azt mindenki tudja, aki egészségüggyel foglalkozott ebben az országban, hogy az 
egészségügyi ellátórendszer átalakítása jelentős érdeksérelmekkel jár. Ezeknek a kezelését 
meg lehet próbálni zárt ajtók mögött, meg lehet próbálni politikai erővel - véleményem szerint 
ez a nehezebb út, ez gyakrabban vezet kudarchoz -, és meg lehet próbálni egyfajta tárgyalásos 
módszerrel, a nyilvánosság előtt, a hasznok és a veszteségek reális, őszinte beismerésével, és 
ez alapján egy rendszer kiépítésével. Én úgy vettem észre, hogy a tárca ebbe az irányba indult 
el, ha végigkövették azt, hogy a Semmelweis-terv mennyire nyitottan zajlott az ország előtt, 
az érintettek ismerik - informatikai nyelven szokták mondani, hogy önnél az 1.0-s változat 
volt így ránézésre, vastagságra, képviselő úrnál egy 2.0-s változat van mellette -, tehát ezek 
mind hozzáférhetők.  

Legutolsó megjegyzésként - amiben egyetértek önnel - sem ellenzéki, sem 
kormánypárti képviselőként nem esett jól hajnalban vitatkozni a parlamentben egy fontos 
témáról, de ez csak az én életmódomat, munkarendemet meg időbeosztásomat érinti, a 
parlament nyilvánosságát nem. A jegyzőkönyvek nyilvánosak, ha valaki a képre is vágyik, 
akkor letöltheti a parlament honlapjáról, azt a vitát végignézheti, tehát úgy érzem, hogy a 
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nyilvánosság ezzel nem sérült, viszont szerintem sokkal helyesebb és jobb lenne, ha emberi 
időben, napközben vitatkozhatnánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollósi képviselő úr és utána államtitkár úr 

viszonválaszra. 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon 

időtakarékosan: egyetértve Puskás képviselő úrral, én se szeretném, ha engem operálni 
kellene, de abban különbözünk, hogy én viszont nagyon szeretek operálni, és azt gondolom, 
hogy azért ebben a tervben benne van az is, hogy valahol lesz hely operálni, sajnos, lesz beteg 
is - bár ne lenne, de ez nem így van.  

Nagyon röviden azért egy dolgot megemlítenék. Valószínűleg reflexből, rutinból 
beszélünk orvoselvándorlásról, bár a tervben benne van; legalább ekkora probléma a 
szakdolgozók kérdése, itt tartása, képzése. Én magam is e jelentős erőkkel szövetkezve 
dolgozom. Általánosságban azért már szinte minden elhangzott, de azt hiszem, hogy egy 
kicsit ilyen puzzle-játékra lesz hasonló ez az egész Semmelweis-terv, illetve az egész 
átalakítás koncepciója: adva van egy struktúra, amiben sok minden benne van, talán az is, 
aminek nem kellene benne lennie. Nem az a megoldás, hogy az egészet kidobjuk az ablakon, 
és akkor majd elkezdünk a semmiből építkezni - azt hiszem, hogy ez benne van a 
Semmelweis-tervben, és megerősítem, amit a Horváth Zsolt képviselőtársam mondott -, 
konzultatív módon történt ennek a felépítése. Én azt gondolom, hogy ennyi bizalmat kellene 
minden erőnek előlegezni, akár még a részérdekekben eltérő gondolatokat megjelenítő 
szándéknak is konstruktívnak kellene lenni, mert azért azt hiszem, hogy ebből kellene 
kiindulni. Amit itt leírva látunk, ha még megtöltjük tartalommal, szerintem valahova el 
fogunk jutni, és nem az egészségügy összeomlására, hanem egy jobb struktúrában való 
működésére gondolok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nehogy benne maradjon valakiben egy egyperces kérdés! 

(Nincs jelzés.) Nincs jelentkező. Államtitkár úr, parancsoljon!  

Dr. Szócska Miklós válaszadása 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr, és köszönöm a megjegyzéseket; ez mind hozzájárul ahhoz, hogy mi magunk is 
pontosítsuk az anyagainkat. Szerintem Nagy Kálmán képviselő úr pontosan tudja, hogy a 
frakcióülésen elhangzottak például az egészségszervezés intézményrendszerének alakítását 
pontosítani tudták, vagy azt a mindig is egységes gondolatot, amit ezzel kapcsolatban mi 
kidolgoztunk, pontosabban tudjuk kommunikálni, hogy mindenki értse, hogy nem egy új 
intézményrendszer jön itt létre például, tehát néha tényleg nagyon hozzásegítenek a kritikai 
megjegyzések. Kaptam egy-két magas labdát, ezt majd lecsapom, de gondolom, ez 
férfiemberek között semmi problémát nem okoz. 

Az idősellátás. Igen, lehet, hogy mondjuk, szóban nem jelent meg az anyagok között, 
vagy nem olyan részletességgel, vagy az arra utalások nem feltétlenül egyértelműek, de a 
rehabilitációról már beszélt Cserháti államtitkár úr, hogy a szociális tárcával egyeztetünk 
olyan tekintetben is, hogy van-e olyan egészségügyi intézmény, amelyik funkcióváltást 
hajtana végre a szociális ellátás szintjén, tehát ezzel foglalkozunk. Az alapellátás, a helyi 
szociális ellátás közelítése és az alapellátó szakemberpaletta színesítése, ami már az 
emberierőforrás-fejlesztési programokban meg fog jelenni, mind azt szolgálja, hogy az 
időstársadalom vagy az időskorúak ellátását jobban tudjuk végezni. Csak szeretném jelezni, 
hogy én úgy gondolom, hogy ennek a reneszánsza várható uniós szempontból: az Uniónak az 
Active and Healthy Ageing, azaz az aktív és egészséges öregkorral kapcsolatos stratégiája két 
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évvel megnövelné a következő tíz évben az egészségben eltöltött életéveket. Ez számunkra 
forrásokat és fejlődési lehetőségeket fog jelenteni, úgyhogy ott van a palettánkon. 

Az egyetemek szerepe, helye. Amikor a térségi központokról beszélünk, akkor az 
egyetemeknek térségi központként, a progresszív ellátórendszer csúcsintézményeiként kell 
létezniük, egymás között is munkamegosztásban, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az ő 
helyüket, szerepüket kvázi rehabilitáljuk ebben a tekintetben. A progresszív ellátórendszernek 
egy finanszírozásban is elismert fogalomnak kell lennie, szemben a súlypontival, és ez nem 
visszamutatás. Ahol nem volt definiálva a feladattömeg, és nem volt hozzá releváns forrás 
rendelve, most az ellátórendszer különböző szintjein, az alap-, a kistérségi, városi, megyei, 
térségi, országos szinteken meghatározott ellátási szintek lesznek; ezen dolgozunk jelenleg a 
szakmával, tehát a feladatcsomagot rakjuk össze.  

Hogyan kezeljük a befogadott magánelemeket? Egyetemi emberként én tudom, hogy a 
Kútvölgyiben nem egy közfinanszírozott ellátás kiszervezése zajlott, hanem egy korábban 
megszüntetett ellátás miatt felszabadult négyzetméter hasznosításáról van szó. Ez is probléma, 
hogy azzal mit kezd, de még nagyobb probléma az, ahol a közfinanszírozott ellátások vannak 
elvtelenül kiszervezve. Még nagyobb probléma az, hogy mi magunk is a különböző 
vizsgálatok során azzal találkozunk, hogy vagy a közvagyonra vagy közfinanszírozott ellátási 
formára építve, vagy másutt közalkalmazottként dolgozók részállásos vállalkozói 
foglalkoztatására építve zajlanak mindenféle magántörekvések. Ebben egy transzparens irányt 
kell vennünk, és a magánforrásokat szervezett formában kell becsatornázni a rendszerbe. 

Itt utalnék a szűrésekre. Megoldandó feladat, és ezt megtesszük majd, hogy jelentési 
kötelezettség legyen a magánellátások területén is, tehát hogy ne legyen mérhetetlen és ne 
legyen követhetetlen a magánszektorban végzett szűrési tevékenység, mert azzal együtt, hogy 
nem látjuk, azt sem látjuk, hogy vajon az eredményes volt-e, vagy pedig az ott nem protokoll 
szerint végzett szűrés vezetett valamilyen betegség elnézéséhez vagy kialakulásához, tehát 
igen, ez az elképzeléseink részét képezi.  

Az országos intézetek intézményfelügyeleti projektje, ami már folyamatban van - most 
indul az, hogy egységes informatika, telekommunikáció, gyógyszerközbeszerzés, ugyanennek 
a fővárosi intézményeken is át kell vonulnia -, ezek lesznek a próbakövei annak, hogy mit 
tudunk kezdeni ezekkel a szerződéses világokkal. Az az igazság, hogy múltkor találkoztam 
egy bankárral, aki az egyik botrányos magyar bank rendbetételéért volt felelős, és akkor azt 
mondtam neki, hogy akkor te egy ilyen bankkórboncnokféle vagy, és erre röhögve azt 
mondta, hogy igen. Az az igazság, hogy ezt a forenszikus medicinába illő feladatot kell 
nekünk majd elvégeznünk - látom, hogy budapesti szerződés-nyilvántartás esetében ennek 
első jelei már megjelentek -, tehát ez lesz a próbatétel, hogy hogyan tudunk egy transzparens, 
egységes rendszert létrehozni. Ez rengeteg témát fog adni. Kovács képviselő úrnak itt 
mondom, hogy ez csak törvényi szinten kezelhető, tehát akár a törvénytervezet 
bemutatásakor, akár előtte készséggel vitatkozzuk át ezt a felmérések alapján, tehát örömmel 
állunk elébe, szerintem elnök úr ezt napirendre fogja tűzni. 

A határzónákban mi történik. Ez az a térkép, ami a legújabb verzióban szerepel. 
(Felmutatja.) Látják itt, hogy van egy sávozott rész, ez itt Kalocsa, Baja, azt hiszem, 
Komárom, Bábolna és van Kunszentmárton, tehát ezeken a kistérségeken sávozást látnak. Ez 
azért van, mert itt vannak bizonyos progresszív, a sürgősségi ellátási szinteken a térség egyéb 
ellátási igénybevételi ügyeitől eltérő vándorlások, tehát igazából a térségek határait utazási 
időre és távolságra optimalizáltan és a különböző ellátási formák igénybevételét is 
megnéztük. Itt vannak, mondjuk, Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok elvándorlási adatai: Fejérből 
23 százalék, Jász-Nagykun-Szolnokból 32 százalék fölött. Megnézzük Csongrádot:  
94,9 százalékban ott veszi igénybe még a progresszív ellátást is. Ezeket végignéztük.  

Korábban százmilliókat öltek bele abba, milliárdos szinten van, hogy adattárházakat 
hozzanak létre. Garázsmódszerekkel élővé és folyamatosan frissülővé tettük ezeket az 
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adatokat. Most kapják a szakmai kollégiumi elnökök vagy a tagozati elnökök a hozzáférést a 
Katéter-Mónika-rendszerhez. Gondoskodni fogok róla egyfelől, hogy a bizottság számára is 
bemutassuk élőben a rendszert és a hozzáférést is, hogy tudjanak böngészni a bizottság tagjai 
a rendszerben. Ez még egy kis időt igénybe vesz, tehát ezt őszre tudnám ígérni, mert már a 
60 kollégiumi tagozatvezető is meg fogja terhelni vagy megterhelheti a rendszert, de erre van 
az egyik uniós projektünk, hogy ez általánosan, mindenki számára hozzáférhető legyen, és az 
egyetemeket bevonjuk abba, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel. A szakma már most kérdez. 

Horváth képviselő úrnak a kérdésére: borzasztó érdekes volt a szakmai kollégiumi 
találkozó, azt mondták, hogy de az adatok validitása itt meg ott nem stimmel, meg a 
szűrésszámra más van itt meg ott. Helyes, akkor légy szíves, hívd fel a GYEMSZI-ben a 
forródrótot, mondd el, hogy hol van az adattal problémád, és korrigáld ezt a módszertani 
eltérést. Nem hitték el. Az az orvoskolléga, aki tíz éve azért küzd, hogy összegyűjtse az adatát 
a szakmában, most ott van, on-line elérheti az OEP-adatot meg az ÁNTSZ-adatot. Nem hitte 
el, hogy ő a módszertani korrekciókat beleteheti az értékelő rendszerbe, nem fogta fel, tágra 
nyílt szemekkel nézte, hogy jé, ezt akkor innentől kezdve lehet? Igen. Miért nem lehetett 
eddig? - Szól a kérdés. Rengeteg időt töltünk vele, hogy ezt rendbe tegyük, és akkor itt jön az, 
hogy akkor már lesz miről vitatkozni - mert dugdosták az adatokat, vagy hetekbe-hónapokba 
tellett, amíg egyértelműsíteni tudtuk -, innentől kezdve közkincs lesz, és bárki jön utánunk, 
fogja tudni használni. 

Paraszolvencia. Igen, azon dolgozunk, hogy egy transzparens érdekeltségi rendszert 
dolgozzunk ki, ennek egyértelműnek kell lennie, de hadd utaljak a paraszolvenciánál úgy 
általában az informális kifizetésekre. Itt a beszállítói, vizsgálati, egyéb érdekek már messze 
túlmutatnak a paraszolvencia nagyságrendjén. Én tudok olyan helyeket, ahol egyes emberek 
sok tízmillió forintos vizsgálati bevételre tesznek szert. Amikor arra gondolunk, hogy 
emberierőforrás-stratégia, akkor azt tudom mondani, hogy van a kutatóorvosoknak egy 
egyetemi országos intézeti köre. Ha egy jól szervezett, transzparens klinikai kutatási rendszert 
építünk fel, akkor nekik lehet, hogy egy ilyen bevételi forrás adja meg az itt maradás 
ösztönzőjét. Na ezen nagyon keményen fogunk dolgozni. Tehát amikor a transzparenciáról 
beszélünk, akkor beszélünk egyrészt az egyértelmű érdekeltségi rendszerről, de beszélünk 
arról is, hogy segítsünk már magunkon, tehát ezernyi sírást hallok én, hogy mikor adsz már 
pénzt, meg ha nekem nem adsz sok pénzt, felülök a repülőre.  

Az az igazság, barátom, hogy én adok neked lehetőséget arra, hogy transzparens 
keretek között csinálj magadnak pénzt, tehát ezeket meg fogjuk csinálni az ellátórendszerben 
az országos intézetektől lefelé. Ez az egyik elindított munkafolyamat, hogy lássuk, hogy 
csináljátok, lássuk, hogy zajlik ez, legyen ez transzparens, erősítse meg az országos 
intézeteinket, legyen egy olyan életpályacsoport, hogy kutatóorvos, ez mindenütt van, és 
ennek ott vannak a rendszerben a forrásai, ésszerűen kell felhasználni. Iszonyú nehéz munka, 
tudom, hogy sürgős - majd erre a sürgősségre is visszatérek. Tudom, hogy várják, hogy 
virítsam a lóvét; dolgozunk rajta. (Derültség.) Az első elem megvan, tehát ez a 
népegészségügyi termékadó azért egy elkötelezettség akárhogy is. ETT-IB: felülvizsgálat alatt 
van az összes ilyen tanács, testület. Mi az ETT-nek a testületeit fennmaradásra javasoljuk. 
Egyetértek Heintz képviselő úrral, hogy itt ez egy keretrendszert adott. Olyan igazságokat 
igyekszünk kimondani, ami már többé visszafordíthatatlan, tehát én úgy gondolom, hogy 
azáltal, hogy én beszéltem a klinikai vizsgálatokról, innentől kezdve ez a dolog 
visszafordíthatatlanná válik. Szándékosan mondok ki olyan, komoly érdekszférákat érintő 
kérdéseket, és a józan ész alapján próbálom ezeket újragondolni, hogy utánam senkinek ne 
legyen visszaútja ebből; nem mintha arra készülnék, hogy rövid távra rendezkedtünk be, mert 
ez egy hosszú távú projekt.  

Nagyon érdekes volt, a MOTESZ-ülésen az egyik kolléga, az egyik szakmai 
kollégiumi tagozati tag mondta azt, hogy „Mit tudtok tenni ellenünk, nehogy szétlobbizzuk?”, 
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és az az igazság, hogy erre csak azt tudom mondani - és nagyon jól mondta -, hogy tényleg itt 
csak a józan ész igazságával, a bizonyítékokkal tudunk dolgozni, és csak azt tudom mondani, 
hogy az, hogy egy egységes egészségpolitika van egy erőteljes és egyértelmű 
kormánytámogatással, azt hiszem, ez egy nagyon kemény üzenet mindenkinek. Még annyit, 
hogy ugyanakkor eddig, tényleg komoly egyeztetéseken keresztül, békében eltoltuk odáig az 
eseményeket, hogy egy egységes koncepció és egy egységes egészségpolitika van, tehát ha én 
most elmehetnék nyaralni, akkor nyugodtan töltenék el egy hetet; még nem mehetek el, de ez 
egy megnyugtató érzés azokhoz a feladatokhoz, ami ránk vár.  

Az alapellátás megerősítése. (A hátsó sorban láthatósági mellényben ülő dr. Selmeczi 
Kamillhoz:) Tudom, hogy Selmeczi elnök úr megtalálta a zöld mellényt, amit nem talált meg 
múltkor, hogy abban köszöntsön - az én szerencsémre egyébként -, tudom, hogy mondja, de 
látni kell, hogy ha tartalék van - az alapellátásra gondolunk, és az alapellátás volt az egyetlen 
vagy a két ágazat között, amelyik többletforrásokkal rendelkezik -, azon dolgozunk, hogy ez 
még megerősödjön. Az emberi erőforrás-fejlesztésnél majd látható lesz, hogy házi 
gyermekorvosi, háziorvosi képzésekre külön odafigyelünk, tehát lesznek dedikált 
gyermekorvosi rezidensi helyek, akik házi gyermekorvosnak mennek majd, tehát ezért 
élveznek privilégiumokat. Ez egyben a gyermekellátás fenntarthatóságára is egy utalás.  

Emberierőforrás-konferencia. Holnap lesz a rezidensekkel kapcsolatos első egyeztetés. 
Akinek a bizottságból van kedve jönni, azt örömmel látjuk - 15 órától kezdődik -
 megfigyelőként, hozzászólóként; egyetemeket, rezidens szövetséget, kamarát hívtuk. Az első 
ülés a képzés tartalmi elemeiről szól, mert tudjuk, hogy sokszor panaszolják a rezidensek, 
hogy a rezidensi törzsképzés az a hatodév replikációja. Nosza, akkor tegyük egy izgalmas 
megtartó környezetté! Teljesen egyetértek képviselő úrral, hogy egy célirányos, jól strukturált, 
minőségi oktatókkal vezetett képzési szakasz legyen ez, ahol a tanár legalább annyira 
ösztönözve van, mint a hallgató, aki benne van. Ezen dolgozunk most jelenleg. Három 
lépésből áll ez a sorozat. Bízunk benne, hogy rövidesen a feltételrendszerről is beszélhetünk. 

„eldöntöttük, nem döntöttük el”. (Dr. Garai István Leventéhez:) Garai képviselő úr, 
bocsánat, csak épp most értem oda, hogy „eldöntöttük, nem döntöttük el”. Nincs 
bizonytalanság, tehát a Semmelweis-terv végrehajtásához szükséges döntéseket a kormány 
meghozta. Nyilvánvaló, hogy olyan részletkérdésben, hogy a háziorvos így vagy úgy lesz, 
vagy mondjuk, például a térképben még nem döntöttek, arról egy következő ülésben döntünk, 
hogy akkor a térséghatárok hogyan lesznek, de eldöntötték, hogy ez végrehajtandó, és azok a 
részletek, amiről pedig külön kormánydöntés kell, például Budapest átvételének a jogi 
technikája, ezzel kapcsolatban újra a kormány elé kell menni, de ez nem azt jelenti, hogy nem 
döntöttek a végrehajtásról, és nem fogadták el általánosságban, hogy ezt így kell megtenni, 
tehát ezért ez egy nagyon korrekt pontosítás a részemről, hogy nem élek szómágiával, de 
pontosan ez az a logikai rend, ahogy mi végiggondoltuk, hogy vannak olyan döntések, amiről 
külön kell beszélnünk. Most döntöttek arról, hogy legyen új finanszírozási rendszer. Igen, elő 
fogjuk készíteni, lesz egy törvényjavaslat, megvitatjuk, elfogadjuk és aszerint lesz, tehát 
innentől kezdve, hogy a keretfelhatalmazást megkaptuk, az ebben szükséges nagyvonalú 
lépések ide fognak kerülni, tehát egyezik a logikánk abban, hogy ennek így kell lennie. (Dr. 
Garai István Levente: Ez jó.) 

A népegészségügyi termékdíjról, amit felolvasott képviselő úr, az pont engem erősít, 
mert itt az első lépés, a termékdíj megvan. A másik, hogy a tartalék visszaforgatása: megvan a 
kormányhatározat. Ez a két magas labda volt. (Dr. Garai István Levente: Jó, hogy elmondja 
még egyszer, államtitkár úr, jó hallani.) Ez van, és ez a szándék; ez az őszinte szándék. 

A szabad orvosválasztás, hogy fizetős lesz-e. Mi ezt vitára bocsátottuk, tehát ez lehet 
egy forrásteremtés egy jól működő műhelynek. Budapesten van olyan ortopédsebészeti 
műhely, ahova az országból mindenhonnan zarándokolnak. Ennek a helynek többet kell 
költenie akkor a beavatkozásokra, ugyanakkor a jelenlegi területi ellátási kötelezettsége meg 
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TVK-ja miatt nem jut hozzá ehhez a térítéshez. Mi vitára bocsátottuk azt, hogy abban az 
esetben, ha egy térségen belül gondoskodtunk megfelelő ellátásról, de ő luxusként még 
valami mást szeretne, akkor ezt tehetjük-e fizetőssé. Eddig jutott el a terv, hogy feldobtunk 
néhány ötletet, hogy társadalmi vita legyen erről; meglátjuk, hogy hogyan dől el. A kamara 
élesen ellenzi, van olyan szakmai szervezet, a kórházi ellátásban érintett szakmai szervezetek 
pedig határozottan támogatják, tehát ennek lesz valami lecsapódása, de amíg a térségeken 
belül nem egyértelműek a betegutak, és valaki nem jut hozzá, senkit nem kényszerítünk 
fizetős ellátásba, tehát ez a kérdés.  

Nem visszamutatás, de gondoljunk bele abba, hogy ebből az ágazatból százmilliárdos 
nagyságrendű kivonás történt. Ha akkor egy értelmes érdekeltségi rendszerrel biztosítjuk 
ennek a kibányászását, és a rendszerben tartjuk, akkor lehet, hogy ma előbbre lennénk. Néha 
én is álmodozom arról, hogy én egy 2006-os finanszírozási szinten belül, hatékonysági 
tartalékok mozgósításával tudnék dolgozni. Ez számomra egy idilli helyzet lenne, tehát én egy 
olyan helyzetből nagyon sokat ki tudnék hozni, és ez nem visszamutogatás akart lenni. (Moraj 
az ellenzéki oldalon.)  

A kórházi adósságteher ebben a negyedévben: még nincsenek meg a pontos számok, 
de körülbelül tízmilliárdos emelkedést látunk, ami nem túlzó. A budapestiekkel való 
tárgyalások során azt hallottuk, hogy Budapest kezd elszabadulni. E helyről is üzenem, hogy 
ennek következménye lesz, ha nem uralkodnak magukon azok, akik ezt csinálják, semmi oka 
nincs rá, például a Péterfy Sándor Utcai Kórház 300 millió forinttal beljebb van mint tavaly 
augusztus 18-án, amikor utoljára meglátogattam őket, tehát felelős gazdálkodással 
egyensúlyiállapot-javítás volt elérhető az év végi konszolidáció és a várólista-ledolgozás 
forrásainak a keretében, tehát ezt meg fogjuk nézni. Ha valahol hallok ilyet, hogy az egyik 
kórházban a 800 milliós tartalék elolvadt, ezt forintra meg fogom nézi, hogy hogyan, ezt én 
személyesen fogom forintra megnézni; ennek következménye lesz. Tehát ilyen szintű 
tárgyalások folynak már, hogy ezt nézzük, de a kórházi adósságteher nem szabadult el olyan 
szinten, és szeretném jelezni, hogy az 1247 milliárdos önkormányzati adósságból mindössze 
harmincegynéhány milliárd köthető az egészségügyi ellátórendszer eredetű adóssághoz.  

Védőnői együttműködés: egyetértek, sokan haragudtak ránk, hogy a szakmai 
kollégium tagozatában összevontuk: védőnő, házi gyermekorvos, iskolaorvos. Mi ezzel azt 
akartuk reprezentálni, hogy egyenrangú partnerek, együtt, a siker elérésében egymástól 
kölcsönösen függnek. A védőnők nagyon haragudtak rám, még szerintem most sem 
bocsátottak meg nekem, de bízom benne, hogy a munka során előáll egy jó állapot. Én 
tartottam most egy ilyen vallomást ezzel kapcsolatban, hogy volt ezzel gondunk, ez egy 
kezelhető mértékű vita volt közöttünk.  

Azért kezdtem el mosolyogni Nagy képviselő úr mondatán, hogy „több gyereknek kell 
születni, és kidolgoztunk ezzel kapcsolatban egy rendszert”, mert az első gondolatom az volt, 
hogy beszélek a feleségemmel (Derültség.), másrészt pedig itt a kollégáimmal 
gondolkodtunk, hogy vajon mi lehet ez a rendszer, de egyetértek. Tehát az a megfordított 
piramis a társadalombiztosításról, ezt a főigazgató asszony nagyon jól bemutatta, itt az OEP 
füzete, ami azzal kezdődik, hogy hány aktív járulékfizető van, és hány embert tartunk el, tehát 
ez egy csúcsára állított piramis. Fenntarthatatlan lesz az ellátórendszerünk, ha a 
demográfiában nem történik pozitív változás. Nekem három gyerekem van, de beszélek... (Dr. 
Nagy Kálmán: Államtitkár úr, megenged egy gyors reflexiót?) Persze.  

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Elnök úr? (Az elnök jelzi, hogy szót ad.) Több évvel 

ezelőtt, amikor ösztöndíjas voltam Párizsban, megjelent a Nouvel Observateurnek a címlapján 
egy olyan kép, amelyiken az volt kiírva, hogy „Csinálj harmadik gyermeket!”, röhögtetve, 
sisak volt a fején az illetőnek, akiről szó volt, akinek meg kellett volna ezt tennie. Most ezt 
Franciaországban megtették. Akkor nevettek rajta; most nem szabad nevetni rajta.  
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DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

nevetünk, isten ments, hogy nevessünk, csak jól jöttek egymás után a szavak. (Derültség. –
 Prof. Iván László: „A nép, az istenadta nép” dolgozzon.) Dolgozunk ezen is, igen. Az 
egységes informatikai rendszer: igen, úgy lesz, tehát elérhetőek lesznek a diagnosztikai 
eredmények a rendszer különböző szintjén, és a háziorvos hozzáférhet a betege minden 
közfinanszírozott ellátásához, tehát nem egyszerűen kapuőr lesz, hanem betegút-felügyelő, ha 
ilyen új kifejezést kell találnom. 

A szűrési programok megszervezéséről már az uniós forrásokban is gondolkodunk. 
Igen, a működési költségvetése hosszú távon biztosítandó. Szeretném jelezni, hogy úgy néz 
ki, hogy a védőoltások hosszú távra biztosítva vannak, tehát az egyik nagy eredményünket 
megtartjuk.  

Vettem a jelzést az egységes szakmai és betegszervezeti ernyőszervezet iránt. Volt 
kérdés, hogy a GYEMSZI mennyibe fog kerülni. Az egészségszervezés rendszere fog uniós 
forrást kapni, amelynek túlnyomó része a hatékonyságnövelő beruházásoknak a 
végrehajtására szolgál. Mondok egy példát: iksz megye, két kórház, egymástól 40 kilométeren 
belül ugyanattól a beszállítótól veszi a klinikai információs rendszerét, külön szerveren, külön 
szerződéssel. Egy szerveren lenne, egy szerződéssel, együtt menedzselnék: mínusz 30 millió 
forint költsége lenne. Ennek van néhány tízmilliós beruházási költsége, de ez egy folyamatos 
megtakarítást jelent, tehát az egészségszervezési rendszer kialakításának a nagy része az ilyen 
funkcionális integrációs beruházások támogatására fog menni. Értelemszerűen ahhoz, hogy 
ezt elő tudjuk állítani, a szakembereket meg kell fizetni, de ez egy minimálprogram ebben a 
tekintetben. Az uniós programokról is volna értelme tartanom egy tájékoztatót, mihelyst már 
valamilyen szintig eljutottunk az előkészítésben.  

Kovács Képviselő Úr! Az egészségügyi polgárháborút az elmúlt két ciklusban való 
összecsapásokra vagy inkább az utóbbi 2006-2010-es időszakban lévő összecsapásokra 
gondoltam. Nagy a kísértés mindenkiben, hogy politikai kommunikációs előnyszerzésre 
használjuk az egészségügyet, mert ez egy fontos, érvényes téma. Egyetértek vele, hogy az 
lenne egy ideális állapot, ha ezt ki tudnánk vonni a politikai kommunikációs előnyszerzés 
témaköréből, tehát ez érdekes lenne, ezen elgondolkodom, hogy hogyan lehet egy 
demarkációs vonalat építeni eköré. Sok vita van ezen, hogy én most egyeztettem, nem 
egyeztettem; egy biztos, hogy annyit, amennyit én egyeztettem, senki nem egyeztetett, és 
olyan nyilvánosság felvállalásával a transzplantáció, az otthonszülés vagy egyéb ügyekben. 
Múltkor a kamaráknál ott volt bent minden kamera, végignézhették, hogy ott most 
asztalborogatás lesz vagy korrekt vita; ez utóbbi lett.  

A holnapi rezidensegyeztetés teljes sajtónyilvánosság előtt zajlik, tehát ilyen 
kockázatot előttem élő egészségpolitikus nem vállalt. Gond nélkül megyek bele ezekbe a 
helyzetekbe, és ezt továbbra is fenntartom, tehát én a magam részéről megnyitottam. A 
demarkáció kérdéséről lehet, hogy van értelme beszélni, és egyetértek Horváth képviselő 
úrral, hogy ez egy koalíción belül zajló, kulturált, főleg szakmai evidenciákon alapuló vita 
kell, hogy legyen a következő időszakban. Eddig, az alap keretrendszer elfogadásáig 
polgárháborús tünetek nélkül eltoltam a dolgot. (Kovács Tibor: Majd a részletek!) De nem 
véletlen, hogy nem egyből a részletekkel kezdtük. Lovasberénnyel is az volt a probléma, hogy 
részletekkel indítottak, nem volt megalapozva, tehát módszertani különbség van a kettő 
között, de tudom, hogy vár rám még tűzijáték, tehát ezt már korábban is beszéltük egymás 
között. Egyetértek, hogy a szakmai, gazdasági, politikai szempontok egyensúlyát meg kell 
találni. Nagyon sok energiát fektettem bele, hogy eddig ez az egyensúly fennmaradjon.  

Elektronikus TAJ. Egyetértek vele, hogy valami mindig kiütötte, de volt még egy 
dolog, hogy valaki mindig le akarta nyúlni; de tényleg, ez így volt, tehát jöttek a különböző 
beszállítói érdekek. Mi azt mondtuk, hogy felejtsük el a kártyát, legyen egy egységes TAJ-
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rendszer, kötődjön az azonosítás az állampolgári azonosítóhoz, tehát mi csatlakozunk a 
nemzeti kártyarendszerhez, az a lényeg, hogy a TAJ, mint azonosító és a személyi azonosítás 
megtörténhessen, és az ellátás helyén megtörténjen a hozzáférés az adatokhoz, úgyhogy ezen 
dolgozunk. Kész van az egységes ágazati informatikai koncepció, erről szólt a 13-as 
határozat, és két egyeztetésem van ezzel kapcsolatban, praktikus lenne ezt is napirendre tűzni, 
hogy elmondjuk, hogy mit gondolunk ezzel kapcsolatban; például egységes, központilag 
szolgáltatott háziorvosi információs rendszer lesz. A Svájci Alap költségeit arra fordítjuk, 
hogy a háziorvosnak egy ergonómikus, hordozható elektronikus felülete legyen, ami a klinikai 
és adminisztratív rendszert és a népegészségügyi rendszert is kiszolgálja. Ez a fejlesztés a 
védőnőkre is vonatkozik, tehát ott is a védőnői információs rendszer kidolgozása folyamatban 
van.  

Azt hiszem, hogy Horváth képviselő úrnak menet közben válaszoltam, és messze 
túlbeszéltem a keretemet, de bízom benne, hogy kimerítő válasz volt. Nyilvánvaló, hogy én 
próbálom lendületesen mondani azt, amin dolgozunk, vagy amivel az aktív ébrenlétünk 
teljességét töltjük - Cserháti helyettes államtitkár úrnál 4-4,5 órával tolja, amióta bejött ez az 
átlag alvása naponta, nekem ennél egy órával többet kell aludnom, én 5-5,5 órát alszom, tehát 
az ébrenlét az egy hosszú ébrenlét -, és igyekszem mondani, meg hiszek is abban, amit 
csinálok. Nagyon sok esetben arról beszéltem, hogy mi az irány, és ahhoz még egy-két év 
kell, hogy az bekövetkezzen. Tehát amíg letisztítjuk a TAJ-rendszert, ha megteremtjük azt, 
hogy közhiteles adatbázisok legyenek az egészségügyben - a projekt megvan, a stratégia, azt 
hiszem, már 60 oldalban össze van foglalva az ágazati informatika, ezeket ki kell írni, 
megtalálni a fejlesztőket, nem a beszállítókra bízzuk, hogy ezt kommunikálják egymással -, ez 
egy 1-2 éves folyamat, tehát van, amit már most csinálunk, van, ami ma történik, de számos 
dolog az egy-kétéves folyamaton belül érik össze, és összeszorított foggal figyeljük mi is, 
hogy az ország gazdasági teljesítőképessége mikor enged egy növekedési makropályát az 
egészségügynek. Ennek egy eleme a népegészségügyi termékadó - ez megjelent -, dolgozunk 
a többin, és igyekszem a sürgetésnek is eleget tenni az egyéb ügyekben. Köszönöm a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkár úrnak az ismertetését, a 

feltett kérdéseket, a kritikus, önfeltáró és a problémákat mindenféleképpen a megoldás 
irányába segítő képviselői megnyilvánulásokat és a válaszokat természetesen. Nagyon 
köszönöm, hogy a nyári szünet előtt erre sor kerülhetett, annál is inkább, mert én úgy 
gondolom, hogy a Semmelweis-terv mellett az élet nyáron sem áll meg, és természetesen a 
Széll Kálmán-terv, valamint az Új Széchenyi ránk vonatkozó passzusait természetesen a nyári 
hónapokban is végezni kell, és az egészségügy a nyári hónapokban is, az őszi ülés kezdetéig 
működni fog. 

Még egyszer köszönöm államtitkár úrnak a beszámolóját, és szeretném 
kezdeményezni a bizottság irányába a Heintz Tamás úr által felvetett kérdést, amelynek 
időközben mi utánajártunk, hogy négy évvel ezelőtt Kökény elnök úr prezentálásában egy 
humánerőforrás-problémafelvetés történt, nyilvánvalóan akkor is a helyzet egyáltalán nem 
lehetett könnyű, sőt a problémák felmerültek. Úgy gondolom, hogy négy év után erre 
mindenféleképpen vissza kell térni. Erre fogunk egy olyan időpontot keresni, amely 
mindenkinek megfelelő, és természetesen nem tartalommal próbáljuk csupán feltölteni, 
hanem egy olyan előkészüléssel és előkészítéssel, amely a megoldás irányába tudna hatni és 
segíteni. 

Képviselőtársaimat kérném, hogy a holnapi rezidensi programra, aki teheti, menjen el, 
bár már ezekben a napokban megkezdődött a Semmelweis-napi ünnepségek és a 
Semmelweis-napi programok sorozata országszerte. Még egyszer nagyon köszönöm ezt a 
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napirendi pontot. A tájékoztatót csak formálisan kell elfogadni. Még egyszer köszönöm a 
tájékoztató megtartását. (Dr. Szócska Miklós: Köszönöm szépen.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a vendégeink jelenlétét. A bizottság az „egyebekben” 
folytatja a munkáját, először az állásfoglalás elfogadásáról a népegészségügyi termékadóról 
szóló törvény kapcsán, amely Zombor képviselő úr indítványa volt. Mindenki megkapta az 
állásfoglalást. Képviselő úrnak el kellett mennie. Erről szavazást kérnék!  

Szavazás bizottsági állásfoglalásról 

Aki ebben a formában elfogadja a bizottsági állásfoglalást, kérem, hogy ezt 
kézfelemeléssel tegye meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Egyhangú a bizottság állásfoglalása: eljuttatjuk. 
A következőkben szeretnék még a bizottsági tagok vonatkozásában néhány 

információt közölni, de ezt megelőzően, miután bizottsági ülést nem tervezünk - nem tudjuk, 
hogy az élet felülírja-e ezt, de szervezett formában, úgy gondolom, hogy talán a legtöbbet 
üléseztünk -, az őszi ülésszakig nincs előre tervezett időpontban bizottsági ülésünk. Az őszi 
ülésszak szeptember 5-én indul, tehát addig néhány információt szeretnék mindenképpen 
mondani, mert valószínű, hogy a szeptember 5-ei kezdés előtti héten bizottsági hét lesz a 
parlament kezdését illetően.  

A kihelyezett bizottsági ülés ősszel lesz, változatlanul Egerben. Államtitkár úrnak is 
jelezném, hogy Eger lenne a kihelyezett ülés helye; ezt nyilvánvalóan egyeztetni fogjuk. A 
kezdeményezéseknek megfelelően Egert céloztuk meg. (Dr. Szócska Miklós: Köszönöm 
szépen. Viszontlátásra!) Én is köszönöm a segítséget, és amennyiben van lehetőség egy kevés 
pihenésre, ehhez jó pihenést kívánunk augusztusban. (Dr. Szócska Miklós: Viszont kívánom 
mindenkinek! – Távozik az ülésteremből.) Köszönjük szépen.  

A bizottság türelmét kérném még néhány percig, mert a működési rendünknek 
megfelelően az albizottság eddig négy ülést tartott, a mai napon az ötödik ülését fogja 
megtartani, és megkérném Horváth Zsolt elnök urat, hogy az albizottság tevékenységéről 
röviden számoljon be, hogy mi történt. (Jelzésre:) Bocsánat; Nagy Kálmán képviselő úr. (Dr. 
Nagy Kálmán: Ha lehet, akkor előtte, mert ez rövid.) Tessék! 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Azt a fajta javaslatot, amit Heintz képviselő úr 

javasolt, hogy egy humánerőforrás-fórumot tartsunk, én ezt a javaslatot egyébként fontosnak 
tartom, annál is inkább, mert szeptemberben egy olyan helyzet alakul ki, hogy akkor van a 
rezidensek elhelyezkedése, sőt a pályakezdők elhelyezkedése. Ennek egy valamilyen 
kidolgozottabb változatára lenne szükség.  

Én nem látom minden esetben azt a nagy problémát a rezidensek elvándorlásával 
kapcsolatos gyakorlatban hogy intézményen belül. Elég sok fiatal jelentkezik. Én azt 
gondolom, hogy végig kellene gondolni, hogy együtt kellene látni ezt az egész rendszert, 
hogy hogyan néz ez ki alapjában véve, csak ahhoz egy precízebb, ennél jobban definiáltabb 
valami kellene, hogy ezt megcsináljuk. 

 
ELNÖK: Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Nagyon örülök professzor úr szavainak, 

mert mielőtt eljöttem ide, akkor derült ki - nem vagyunk egy nagy kórház, ti tudjátok -, hogy 
három darab regisztrálásra 8 rezidenssel fogok holnap tárgyalni. A traumatológián minden 
álláshelyünk betöltött, patológiára kettő darab - még fiatalember is van közte -, tehát így, 
ahogy mondod, azt gondolom, hogy ezt revideálni kellene, és meg kellene várnunk azt, amíg 
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lezajlik az az optimális idő, hogy kialakuljon, hogy miről van szó. Nem biztos, hogy nem 
riogatás egy kicsit egy része már ennek a dolognak. 

 
ELNÖK: Én is hozzá szeretnék tenni valamit. Én úgy gondolom, hogy az 

egészségügyi ellátás teljes humánerőforrás-spektrumát, tehát kifejezetten az ápolási és egyéb 
spektrumot figyelembe véve, közben mi egyeztettünk, hogy vannak olyan európai parlamenti 
képviselőink, akik ezen a területen dolgoznak a mi részünkről, éppen az Unió egészét illetően. 
Véleményem szerint nem lenne probléma - Áder képviselő úrról van egyébként szó -, ha egy 
kis nemzetközi kitekintésünk is lenne, hogy hogyan is áll ez a kérdés, de véleményem szerint 
mindenképpen megnyugtató lenne, ha megfelelő helyen, megfelelő körülmények között ennek 
súlyt és hangsúlyt adnánk, annak megfelelően is, mert én úgy gondolom, hogy a bizottság 
nagyon-nagyon komoly munkát végzett az elmúlt néhány hónapban, mint ahogy mindig, 
gondolom egyébként, amióta a parlament létezik. Ez nagyon fontos, mert ha bevonjuk őket, 
úgymond inter- vagy intraaktívan ebbe a folyamatba, annak egészen más üzenete van, mintha 
valóban egy ilyen parlamenti döntés születik, mondjuk, a bevonásuk nélkül, különböző 
törvényalkotási rendszerekben.  

Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Szépen fogyatkozó 

kollégáimnak azért elmondanám, hogy a konferencia címe, a humánerőforrás-fejlesztés, ami 
korábban a Kökény-javaslatban volt, közel sem arról szól, hogy mi van a rezidensekkel, mert 
akkor rezidensügyi konferenciát tartanánk; itt arról van szó, hogy összességében nagy a baj, 
és éppen ahogy most Szócska úr előadta és viszi a Semmelweis-tervet, amit ma a kormány 
elfogadott, most vagyunk igazán bajban, ha nem tudunk mellé szerezni pénzt, és ha ő nem tud 
szerezni hozzá pénzt.  

Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy ilyen típusú konferenciával, ahova meg kell 
hívni például a miniszterelnök urat, meg kell hívni Matolcsy urat, és mindazt, aki dönt arról, 
hogy kié lesz a mostani termékdíjnak az 5 meg nem tudom, hány százaléka, mennyire fogják 
megemelni a cigaretta, illetve a dohánytermék adóját, tehát mindazok az ellenérdekek, nem is 
ellenérdekek, akik nem veszik komolyan az egészségügyet. Mondom még egyszer, ez nem 
polgári kormány, nem 8 éves MSZP-kormány kérdése, hanem a politika természetéből 
adódik, hogy itt valahogy Magyarországon nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni az ’50-
es évek óta, hogy mi történik; ezért van a mai napig hálapénz.  

Tessék például a hálapénzről egy előadást tartani, hogy hogyan tudnánk felszámolni! 
Addig ne emeljük duplára a béreket, amíg még mellette ugyanúgy el fogják vinni a 60-
70 milliárdot, mert ez igazságtalan, mert az emberek akkor azt fogják mondani, hogy miért 
emelik a duplájára, amikor viszem a pénzt. És hiába, elviszi az orvosok maximum 
harmadának a hálapénzt, kétharmada meg ott lesz éhkoppon, a rezidensek meg előbb-utóbb el 
fognak indulni; most lehet, hogy egy kicsit elvannak, lehet, hogy szakvizsgáznak, aztán huss 
el. Végül is erről van tehát szó, és még nem beszéltünk a nővérekről, a Tesco-pénztárban 
ücsörgő nővéreinkről, mert ma már sehol sincsenek nővérek, a nővérképzésről. Mindezt 
egyben gondolnám én, mert ezzel segítünk rá, de úgy, hogy legyen mögötte a gazdasági tárca, 
aki adja elő, hogy hogyan gondolja.  

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Tamás, az a helyzet ezzel kapcsolatosan, hogy azért 

gondolkodj reálisan, éspedig abban a vonatkozásban gondolkodj reálisan, hogy a jelenlegi 
gazdasági helyzet biztos nem enged meg jelentős változást. Itt mi a te javaslatodnál nem erre 
gondoltunk - természetesen belevettünk mindenkit, aki az egészségügyben dolgozik-, hanem 
hogy milyen ésszerűsítések lehetségesek azért, hogy mindenki megfelelő helyen kapjon 
munkát. Azt te nagyon jól tudod, hogy realisztikusan átgondolva olyan jellegű erőforrás a 
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gazdaságban, mint amit te most elmondtál, nincs. Lehetséges, hogy olyan jellegű pénzeket, 
mint amiket az egészségügyi termékadóval kapcsolatosan, betereljünk a gazdaságba, ez 
működőképes, de valószínű, hogy nagyobb, óriási átcsoportosítás nem azért nincs, mert nem 
akar a kormányzat biztosítani, hanem azért, mert nincs. Én azt gondolom tehát, ha ezt 
megcsináljuk, természetesen abszolút nem ellenzem, amit te mondasz, hogy ezt ilyen irányba 
szélesítjük, sőt, csak az a kérdés, hogy ezzel a ténnyel szembe kell nézni.  

 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Világos, csak ezzel tudunk segíteni a Miklóséknak, 

mert a Miklósék szakmailag kiváló munkát végeznek, de ezt a fajta gazdasági munkát, illetve 
azt, hogy ténylegesen politikailag tudjunk szembesülni ügyekkel, a bizottságnak kell 
felvállalni, gondolom én. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt elnök úr albizottsági beszámolója 

következik. 

Dr. Horváth Zsolt beszámolója az albizottsági munkáról 

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselőtársaim! 
Rövid leszek, mert 14 órakor mi is kezdünk, és gondolom, tisztában vannak a képviselő urak 
is az elvégzett munkával, így ezt elsősorban a jegyzőkönyv kedvéért mondom. Ebben a fél 
évben hat ülést tartottunk, amelyikben egy ülésen a munkatervünket fogadtuk el, ezt követően 
öt nagy témát nézünk át, és ma lesz az utolsó ülésünk. Kezdtük az egynapos sebészettel, 
folytattuk a meddőségkezelés lehetőségeivel, a gyerekfogászati prevenció volt a harmadik, a 
közétkeztetés, gyermekétkeztetés, iskolai büfék kínálatának hatása a gyerekek fejlődésére és 
egészségére volt a negyedik, és ma lesz az utolsó, ami talán eddig a legkülönlegesebb, ez a 
hyperbárikus oxigénterápia orvosi alkalmazásának lehetőségeiről.  

Vitatott területről van szó, amely nagy vitákat vált ki, de a bizottságunk azt tartotta 
szem előtt, hogy tabuk nélkül minden kérdést meg tudunk vitatni, érveket, érdekeket tudunk 
ütköztetni. Elsősorban egy viszonylag nyugodt környezetben, többé-kevésbé pártpolitikai 
semleges közegben zajlottak az üléseink, amelyben lehetőséget biztosítottunk a terület 
képviselőinek, hogy önmagukkal is egy vitát folytassanak. Ezt szeretnénk folytatni. 
Szeptemberre már van legalább 4-5 olyan javaslatunk témakörökre, amelyeket majd 
napirendre tudunk tűzni. 

Nagy örömömre szolgál, hogy elnök úr szinte valamennyi ülésünkön jelen volt. Ennyit 
szerettem volna elmondani. Köszönöm a képviselőknek is, hogy igen magas arányban 
látogatták az üléseket. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm az albizottság munkáját és azt a rugalmas együttműködést, 

amit ebben a néhány hónapban együtt tudtunk végezni. Én úgy gondolom, hogy elég fontos, 
és a jegyzőkönyv kedvéért rögzítendő, hogy ettől az évtől először július 1-je, a Semmelweis-
nap munkaszüneti nappá - ha úgy tetszik, ünnepnappá - lett emelve hivatalosan és 
törvényesen, ami az ágazatnak mégis valahol az elismerését jelenti.  

Ennek megfelelően minden egészségügyi dolgozónak, úgy gondolom, hogy mi, a 
bizottság tagjai is csak minden jót tudunk kívánni, és kívánom azt, hogy a Semmelweis-napi 
megemlékezések, ünnepségek mindenütt megfelelő körülmények között, sikeresen 
valósuljanak meg. Ez már elindult országosan egyébként megyei, városi és egyéb 
önkormányzati különböző rendezvényeken.  

Magának a minisztériumnak az ünnepi megemlékezése jövő héten hétfőn, 4-én, 11 
órakor lesz a VII. emeleti tanácsteremben. Azon is, holnap a rezidensnapon is, aki teheti, 
vegyünk részt olyan aktívan, mint ahogyan ezt tettük. Azt, hogy ezek a törvények 
végigmentek, és én úgy gondolom, hogy a bizottság és maga a tárca is ezzel együtt szerintem 
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jó munkát végeztünk az elmúlt hónapokban, köszönöm. Ha van egy kis lehetőség a pihenésre, 
akkor mindenkinek aktív és jó pihenést kívánok. Azt mindenképpen tudom ígérni, hogy ha 
közérdekű információ lesz, abban mindenképpen fogjuk tájékoztatni egymást. Köszönöm. 
Ezzel a mai bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 33 perc)  

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


