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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának mai, 2012. 
április 2-ai, hétfői, 10 óra 30 percre meghirdetett bizottsági ülésén.  

Nagy tisztelettel köszöntöm a NEFMI egészségügyi államtitkársága részéről Szócska 
Miklós államtitkár urat, Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és Cserháti Péter helyettes 
államtitkár urat. A meghívott vendégeink részéről, akik jelezték előzetesen részvételüket: a 
Magyar Orvosi Kamara képviseletében köszöntöm Stenszky András urat, a MAGYOSZ 
részéről Ujfalussy Györgynét, az EDDSZ képviseletében Cser Ágnes asszonyt, az ÁSZ 
képviseletében Csordás Péternét. 

Külön tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, és mindenkit, aki munkánkat – mely 
nyilvános ülés – figyelemmel kíséri. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, és 
megkérdezném, hogy a bizottsági ülés napirendjének elfogadása előtt kíván-e valaki szólni. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor a bizottsági ülés napirendjének megszavazására kerül 
sor. Az előzetesen kiküldött napirend egyetlen napirendi javaslatot tartalmaz, nevezetesen a 
települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely T/6588. számon lett 
benyújtva, ennek általános vitájáról és általános vitára bocsátásának alkalmasságáról van szó. 

Kérem, hogy aki a kiküldött napirendet elfogadja, kézfelemeléssel erősítse meg! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenpróbát kérnék. Ellenszavazat, tartózkodás van-e valaki 
részéről? (Nincs jelzés.) Nincs. 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és 
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/6588. számú 
törvényjavaslat 

Rátérünk a bizottság munkájára. Még egyszer köszöntöm az államtitkárság 
képviselőit, akiket már név szerint bejelentettem, és az előterjesztés kapcsán megadom a szót 
államtitkár úrnak. 

Államtitkár úr, önt illeti a szó! 

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

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Köszönöm a szót. A tisztelt bizottsággal ezúton kívánjuk ismertetni a települési 
önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A Semmelweis-terv 
alapján másfél évvel ezelőtt megkezdtük egy hatékony, fenntartható egészségügyi rendszer 
kereteinek a kialakítását, amelyben az egyenlő hozzáférés biztosított és a fennálló területi 
egyenlőtlenségek csökkennek. Ennek az átalakításnak a részeként az állam két ütemben 
átveszi az önkormányzatoktól a fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményeket. 

Az első lépésen túl vagyunk, 2012. január 1-jén zökkenőmentesen megtörtént a 
megyei és fővárosi intézmények átvétele. Most ezzel a törvényjavaslattal érkeztünk el az 
átalakulás, az átvétel második üteméhez. A javaslat elfogadásával állami fenntartásúvá válnak 
az aktív és a vegyes fekvőbeteg-ellátást biztosító kórházak vagy fekvőbeteg- és hozzá 
kapcsolódó járóbeteg-szakellátást végző intézmények és a krónikus ellátást biztosító 
kórházak. Ezáltal megvalósulhat a fenntartói feladatok központi ellátása, a különböző 
intézmények hatékony fenntartása. 
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A jelen törvényjavaslatnak az önkormányzati egészségügyi intézménynek az állam 
által történő átvételéhez szükséges törvény megalkotása a célja, valamint az ezen 
intézkedésekkel együtt járó számos további törvény módosítása. Ez a rendszer-átalakítás 
lépései ütemezésének az átrendezését jelenti. Az eddigi átadás-átvételek és a területi ellátási 
kötelezettségek biztosítása, a progresszív ellátórendszer kialakításának az eddigi lépései során 
egyértelművé vált, hogy helyesebb az intézményeket előbb átvenni és utána a rendszer-
beavatkozásokat végigvinni, ez egységes kezelést tesz lehetővé. Tehát figyelemmel voltunk 
azokra a gyakorlati tapasztalatokra, amelyeket eddig szereztünk, figyeltünk a felmerülő 
problémákra és az intézményektől kapott jelzésekre. 

Ezért az átvételre vonatkozó új javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, 
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló törvényben alkalmazott megoldásokhoz képest új, eltérő 
szabályozási elemeket is tartalmaz. 

Mik a szabályozás lényegi elemei? Meghatározzuk és részletesen körülhatároljuk az 
átvett feladat és az átvett vagyonkör fogalmát. Ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt 
időszakban, az elmúlt évtizedekben a különböző kiszervezések vagy feladat-átadási 
szerződések egy eléggé összetett világot eredményeztek. Tehát azzal együtt, hogy most ezt az 
átvételt elindítjuk, ezzel együtt egy egyértelmű tisztítását is el kell majd végezzük az 
ellátórendszer intézményrendszerében alkalmazott szervezeti, szerződéses megoldásoknak. 

Az átvett vagyon alatt az átvételre kerülő feladatokhoz, valamint az átvételre kerülő 
egészségügyi intézményekhez kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó települési 
önkormányzat valamennyi ingó és ingatlanvagyona, vagyonértékű joga értendő, valamint az 
átvett feladat ellátását végző vagy abban közreműködő, a települési önkormányzat vagy az 
átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közreműködő egyéb szervezeti 
vagy társasági elemek. 

A javaslat rendelkezik ezen vagyon átvételének időpontjáról, rendezi a jogutódlást. A 
feladatok ellátását fedező önkormányzati vagyon biztosítása és védelme érdekében az átvétel 
időpontjáig a kötelezettségvállalások eljárási rendje külön szabályozást kap. A javaslatban 
rendelkezünk az átvétel módjáról és az átadás-átvétel megtörténtéig elidegenítési és terhelési 
tilalomról is. 

A törvényjavaslattal biztosítani szeretnénk azt, hogy a fenntartóváltozás és a 
vagyonmozgás ne befolyásolja az átvett egészségügyi intézmény működését, a folyamatos 
betegellátást. Ennek keretében a javaslat arról rendelkezik, hogy mindezen módosulások nem 
érintik az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét és az érvényes 
finanszírozási szerződés szerinti finanszírozásra való jogosultságát. Értelemszerűen ez a 
későbbi reformlépéseknek vagy korszerűsítési lépéseknek a részét képezi. 

Van egy nagyon fontos elem, a bírósági végrehajtási eljárások három hónapra 
biztosított felfüggesztési ideje, ez biztosítja az átadás-átvételi eljárás zavarmentes 
lefolytathatóságát. Volt olyan eset az eddigi átvételek során, ahol az utolsó pillanatban 
sikerült vagyonelemeket mentenünk, mert már az átvétel előtt indított végrehajtási eljárás 
mostanra ért olyan fázisba, hogy be kellett avatkoznunk a folyamatba. Erre vonatkozik ez az 
elem. 

Az adósságállomány értelemszerűen érkezik, tehát az önkormányzat átvételre kerülő 
egészségügyi intézményéhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeknek, adósságnak, szállítási 
tartozásoknak az átvételével együtt rendezi a törvényjavaslat ezen kötelezettségek fedezetének 
biztosítását. Az állam az adósságállományt július 15-ei hatállyal veszi át.  

Rendezi az önkormányzat állományában az egészségügyi intézmények irányításával, 
felügyeletével foglalkozó munkatársak, valamint az adott egészségügyi intézményben 
dolgozók továbbfoglalkoztatására vonatkozó szabályokat. Nagyon fontos, hogy az érintett 
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egészségügyi intézmények közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyát a tulajdonosi és 
fenntartói jogutódlás nem befolyásolja, nem érinti. 

Nagyon fontos kiemelni azt a rendelkezést, amely szerint mind e törvény alapján, 
mind a már átvett megyei intézmények tekintetében az állami tulajdonba került vagyon, 
valamint az országos gyógyintézetek vagyona bármiféle hasznosításából származó bevételt 
kizárólag az egészségügyi ellátás fejlesztésére lehet fordítani. Tehát a célvagyoni 
gondolkodást a javaslatunk tartalmazza. 

Az egyéb rendelkezések, amelyek az átvételhez kapcsolódóak, főleg a rendszer 
korszerűsítésének ütemezését érintik, az országos várólista-nyilvántartási rendszerhez több 
felkészülési idő kell, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kialakítandó 
központi informatikai rendszer biztosít. Fontosnak tartjuk, illetve szintén hozzáillesztjük a 
fekvőbeteg-szakellátó rendszer struktúrájának folyamatban lévő átalakításához kapcsolódó 
határidőket, és úgy látjuk, hogy fontos, hogy ezek az átadás-átvételt követően kerüljenek 
beütemezésre. Tehát ezeket az ellátási területeket érintő határidőket szintén tartalmazza a 
jogszabály. 

Az egészségügyi szakellátási feladatok állam általi átvételére tekintettel jelen 
törvényjavaslattal a szakellátási felelősségi rendszer és a szakellátási kapacitások hatályos 
szabályait, a folyamatos ellátás biztosítását garantáló rendelkezésekkel egészítjük ki. Ez 
mondható el összefoglalóan az önök előtt lévő javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak, és kérem, hogy támogassák a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, 

hogy e törvénytervezetben első helyen értelemszerűen a mi bizottságunk került kijelölésre. Az 
Egészségügyi bizottságon kívül kijelölt bizottságként még az Önkormányzati bizottság 
tárgyalja a törvényjavaslatot. Természetesen mi az egészségügyi ágazati kérdésekre 
összpontosítunk. 

Ezt követően a kérdések és észrevételek megtételére van lehetőség, először is 
elsősorban a bizottság részéről. Én javasolnám, természetesen időkorlátot nem kívánok a téma 
fontosságára való tekintettel állítani, de amennyiben lehet, egy kibővített körben próbáljuk 
megtárgyalni a törvényjavaslatot. A bizottság tagjait illeti a szó a kérdéseket, észrevételeket 
illetően. 

Iván professzor úr! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Megítélésem szerint az államtitkár 
úr ismertetése racionális, tömör és egyértelmű volt. Egyetlenegy dologban kérnék kiegészítő, 
valószínűleg az én tapasztalatlanságom vagy tájékozatlanságom miatt kvázi felvilágosítást. 
Az intézmények átvételével párhuzamosan az állam átveszi a települési önkormányzatok 
intézményeinek kapcsolódó adósságát, tehát az átvett adósságot, és az intézmények szállítói 
tartozását. 

Van-e ebben valamilyen elképzelés, hogy ez körülbelül országos szinten milyen terhet 
fog jelenteni? Ennek a kifizetése elfogadás esetén mivel fog járni, milyen terhekkel? Nyilván 
lesznek súlyozottan nagyobb terhek, kamatos kamatok és így tovább, tehát ebben van-e 
valamiféle határidő is a jövőt illetően, hogy meddig kell ezt az államnak biztosítania? Ez az 
egyetlen kiegészítő kérdésem lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Kiss Sándor képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszöntöm először is helyettes államtitkár asszonyt és 

helyettes államtitkár urat. Azt szeretném kérdezni az államtitkár úrtól, hogy az átvett 



- 8 - 

intézményekben lévő köztisztviselőkkel és az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselőkkel mi 
a helyzet? Hány köztisztviselőt fog ez érinteni? Nyilvánvalóan van részükről egyfajta 
aggodalom, hogy vajon, megmarad-e a munkahelyük. (Dr. Puskás Tivadar: 
Közalkalmazottak.) Bocsánat, közalkalmazottak. Tehát megmarad-e a munkahelyük, meg 
lettek-e ők nyugtatva arról, hogy ne aggódjanak, továbbra is ugyanott dolgozhatnak?  

Láttam a törvényjavaslatban, hogy végkielégítésre számíthatnak egyesek, szeretném 
tudni, hogy hányan számíthatnak majd erre a végkielégítésre? 

A következő kérdésem még az lenne, szintén az intézmények oldaláról megközelítve, 
hogy mire számíthatnak, hányat fognak bezárni, mi lesz majd az ingatlanvagyonnal, amit 
átvesz az állam? Azt már hallottuk államtitkár úrtól, hogy valóban csak egészségügyi célra 
lehet majd felhasználni a befolyó összegeket. Csak azt szeretném kérdezni, hogy kapott-e 
tájékoztatást erről az az 50-valahány intézmény? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyszer már egy hasonló 

tartalmú törvény kapcsán ültünk itt, amikor a megyei és egyéb fővárosi intézmények 
úgynevezett államosításáról volt szó. Most ez a kör bővült. Akkor is jeleztem, hogy az egyik 
indok az volt, hogy azért is át kell venni, mert az intézmények nagyobb részének hatalmas 
tartozásai vannak a beszállítók felé, ide-oda. Akkor is megkérdeztem, hogy mennyiben áll 
egyenes arányban - és mondtam egy példát -, hogy ha egy intézmény mondjuk tartozik 400 
millió forinttal, és az a vagyon, amit most az állam elvisz az önkormányzattól, amibe azért ő 
elég sok pénzt ölt bele. Ezt nemcsak úgy kell nézni, hogy jó, az egészségügyre tette, hanem 
rettentően sok más szolgáltatástól kellett elvenni ahhoz, hogy az egészségügyet vigye, és 
mondjuk ez az ingatlanvagyon, amit úgy cakli-pakli átvesznek mondjuk 8 milliárdot ér, akkor 
a kettő között egy pici különbség van, de végül is akkor erre nem nagyon lehetett 
megnyugtató választ kapni, végül is ez egy einstand, mindent elveszünk. 

A tartozások megfizetéséről vagy átvállalásáról is beszélt államtitkár úr. A tartozások 
általában nagyobb részére beszállítói tartozásként gondolunk. Én viszont bértartozásról is 
beszélnék, többek között a jelenleg végrehajtott bérszintemelés első lépcsőjét, ha egyáltalán 
ezt követi több lépcső is. Tehát úgy látom, hogy ezeket a bértartozásokat soha, senki nem 
vette figyelembe, holott nem voltak a beütemezett béremelések, rettentően sok ügyeleti díjjal 
tartoznak, jogi értelmezések, bírósági perek folynak, ahol gyakorlatilag a törvényesen járó 
ügyeleti díjak megfizetése sem történt meg, de ezeket a tartozásokat érdekes módon sehol 
nem lehet látni. Tehát a tartozásokért úgymond az állam áll majd jót, mi államtitkár úr 
álláspontja a bértartozások ügyéről? 

A másik nagy baj ezzel, általános baj, részemről legalábbis, hogy ez az egész 
egészségügyi szerkezetátalakítás, ami kétségtelenül szükséges dolog, és ezt nem lehet vitatni, 
hogy erre ma nagy szükség van, és még az se baj, hogy az ilyenfajta centralizáció, ha ez jól 
fog működni, akkor ez végül is szükséges lehet a mai viszonyok között. De nekem az a bajom 
az egésszel, hogy nem látom a szerkezetátalakításnál, hogy milyen egészségpolitikai célok 
vannak. Az egészségpolitikai célok alatt megint az örök verkli, én szeretném, ha az 
egészségpolitikának például az lenne a célja, hogy csökkentse a különböző népbetegségeket, a 
különböző statisztikákat, a megbetegedési, halálozási arányokat javítsa, hiszen Magyarország 
Európában az utolsó előtti helyen áll ezekben a statisztikákban, és valahogy ennek a célzott 
felszámolásához gondoltam, hogy fogják az úgynevezett szerkezetet, az eszközt 
hozzáapplikálni. 

Nekem az az érzésem, hogy jelen pillanatban ez az egész változtatás, 
szerkezetátalakítás inkább a finanszírozási szűkítések és megszorítások okán jött létre vagy 
főképp ez motiválja, és hiányolom belőle ezeket a célokat. 
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Végül, de nem utolsósorban, Kiss kollégám már jelezte, hogy az intézményekben 
dolgozó alkalmazottak, közalkalmazottak sorsáról hogyan döntenek és hogyan alakul. De 
önök így természetesen egyfajta vezetőváltást is el fognak végezni, amiben nyilván egy 
politikai párt elsősorban azt kérdezi, hogy ez szakmai szempontú vezetőváltás lesz vagy 
politikai szempontú vezetőváltás lesz, mert ez egy nagyon keskeny mezsgye, ahogy itt látja az 
ember. 

Az, hogy most minden menedzsment, minden kórházvezető gyakorlatilag egy ideig 
még marad, de aztán le lesz cserélve, és majd pályázhat ő is, de a pályázatnál természetesen a 
döntés most már a minisztérium kezében lesz, és ezért merülnek fel olyan gondolatok, hogy 
esetleg feltétlenül nemcsak szakmai, hanem elsősorban politikai jellegű döntések születnek, 
hiszen látható, hogy Magyarország minden közintézményénél borzasztóan fontosak manapság 
a politikai szempontú kiválasztások is. Röviden most első körben ennyit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További kérdés? Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Nekem, kedves államtitkár úr, az a 

kép ugrott be ezzel kapcsolatban, hogy az állam kitátja a hatalmas száját és egy újabb 
gombócot helyez fel, holott még az előző gombóc is ott van, azt csócsálja, azt se kiköpni, se 
lenyelni nem tudja. 

Amikor a megyei kórházak úgynevezett konszolidációjáról vitatkoztunk a 
parlamentben, akkor mi azt az álláspontot képviseltük, hogy nem a tulajdonos szerepe a 
meghatározó, hanem a finanszírozás módja és mértéke. Nem gondolom azt konszolidációnak, 
hogy megváltoztatjuk a tulajdonost önmagában, mert attól még az adósságtömeg megmarad, 
ahogy itt erről már volt szó. A humánerőforrás-krízis ugyanúgy megmarad, csökken viszont 
az autonómia és az önkormányzatiság lényege, ami a rendszerváltás nagy vívmánya volt, és 
növekszik az irányítás nehézsége ezzel. Azt gondolom, hogy a jelen helyzetben nem az az 
elsődleges, hogy az állam tulajdonosi szerepkört gyakoroljon, hanem hogy hamar és rendesen 
átszervezze a szükségletalapú ellátást. 

Tudjuk, hogy ez zajlik, de nem tudjuk, hogy hol tart és nem tudjuk, hogy mi az 
eredménye, és kértük a bizottság napirendjére az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, mint ahogy a 
megyei intézmények átvételével kapcsolatos tájékoztatást is, de erre még nem került sor. 

Azt mondta államtitkár úr, hogy zökkenőmentesen lezajlott. Amit mi hallunk és 
látunk, az ezzel azért ellentétes, úgy látom, hogy még mindig tart a huzakodás a helyi erős 
emberekkel, nagyon sok helyen még nem dőltek el alapvető kérdések, bizonytalanságban 
vannak a helyi dolgozók, ahogy képviselőtársam is mondta az imént. 

Tehát azt gondolom, hogy az a bizonyos 16 intézmény még egyáltalán nem lefutott, 
hogy hogyan lesz átszervezve és mi lesz ezeknek a sorsa, és most újabb 55 intézményt 
szeretne az állam a maga módján magához ragadni, és ezzel újabb bizonytalanságok 
keletkeznek. 

Azt halljuk, hogy nem nagyon sikerül ezeket a kórházakat még teljesen átszervezni, a 
funkcióváltást még nem sikerült levezényelni. A vagyonelemek értékesítéséről, ha jól tudom, 
még szó sincs, mint ahogy az előző kormány által kiürített intézmények ingatlanjairól sincsen 
semmiféle szó, ezek sem forgalomképesek valahogy, de ennek az egész átszervezésnek a 
kontójára már beígértek egy béremelést is, 15 milliárd forintot belengettek az ágazat 
dolgozóinak, hogy ez lesz az ő béremelésük egyik fedezete. 

Még egy problémát látunk ezzel, azon túl, hogy például a központi közbeszerzések el 
sem indultak még, amiben egy nagy hatékonysági potenciát látnak, épphogy a szabályozási 
környezete kialakult az elmúlt napokban, még egy problémát látunk itt, ez igazgatástechnikai. 
Tehát egy nagyon új, bár állítólag lelkes és fiatalokból álló csúcsszervezet fogja ezt az egészet 
levezényelni és majd az átalakítás után a fenntartást elvégezni. Ez szinte lehetetlen feladatnak 
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látszik. Én nem ellendrukker vagyok, nehogy azt gondolják, csak úgy látom, hogy ebbe a 
rengeteg változásba igazgatástechnikai szempontból fog a kormány belebukni, bár ne lenne 
igazam. 

A törvénytervezetet egyébként péntek délután tették fel a parlamenti rendszerbe, és 
ennyi időt hagytak a szereplőknek, hogy ezt megemésszék és feldolgozzák, és amennyire jók 
az információim, a társadalmi vita is így zajlott, hogy 22-én került fel a NEFMI honlapjára 
egy 23-a délelőtti határidővel. Azt gondolom, ez ellentétes azzal, amit itt a törvényalkotás 
társadalmi nyilvánosságáról és egyáltalán a jogalkotásról szóló törvényben már ez a kormány 
áttolt a parlamenten. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hogy meghallgattak. Köszönöm, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár nem tisztem a felmerülő kérdésekre közben 

reflektálni, ezt meg fogják tenni majd az államtitkárság részéről, de a 16-os szám az 44 volt, 
mármint a csatolt intézmények száma, és majd a számokban államtitkár úrék ki fogják 
képviselő urat részben igazítani, részben tájékoztatni. 

Garai képviselő úr következik. 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyakorlatilag 

101 százalékban egyetértek Gyenes Géza képviselőtársam véleményével, aminek részemről is 
talán a lényege, hogy kétségtelen, hogy ahogy a világ változik, nyilván az ellátórendszernek is 
változnia kell, és ha ez egy egészségpolitikai koncepció mentén történik, akkor azt mondom, 
hogy ezt maximálisan támogatandónak gondolnám jómagam is. Ugyanakkor ez hasonlít 
azokhoz a salátatörvényekhez, amelyeket az elmúlt időszakban már legalább kettőt láttunk, 
ahol sok minden kérdés nyitva van, utána pedig számos szakmai alapvető kérdés 
megválaszolatlanul marad. 

Mondanék egy-két konkrét példát. Például azt mondja itt a 2. §, hogy „2012. május 1-
jével a magyar államra, illetve az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi 
államigazgatási szervre…” Tehát jó volna tudni, hogy a vagyonátvétellel kapcsolatban ki lesz 
akkor itt a kijelölt szerv, meg szó volt itt a különböző pályázatokról, közbeszerzésekről. Tehát 
ha itt nem az egészségügyi koncepcionális struktúraváltásra gondolunk, hanem csókos 
haverok vezető pozícióba tételére, akkor a bizonyos nyitott ingatlankérdésekkel kapcsolatban 
majd nagyon kíváncsiak leszünk, hogy micsoda roham indul majd meg a különböző értékes 
ingatlanok irányába, és ki fogja azt eldönteni, hogy mely egészségügyi ingatlanok válnak 
feleslegessé a következő hónapokban vagy esztendőkben? 

Reméljük, hogy a közbeszerzések valóban pozitív módon fognak lezajlani, habár 
vannak olyan háttérinformációk, hogy már jelen pillanatban is a különböző adósságállomány 
kezelésénél már pozitív és negatív szurkapiszka van a különböző beszállítóknál a jövőt 
illetően, hogy vigyázat, mert azért nem biztos, hogy mindenki nyerhet a különböző 
közbeszerzési tárgyalásokon a későbbiekben. 

A 3. § „… az állami tulajdonba kerülő vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok 
gyakorlóját az állami vagyonról szóló törvény bekezdése alapján az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával 
rendeletben jelöli ki.” 

Jó, ez törvényszerű, de azért jó volna tudni, hogy itt azért mit hoz a jövő nekünk ebből, 
meg a betegeknek, meg a volt tulajdonosoknak. 

Államtitkár úr egy olyan mondatot mondott, amivel jómagam is egyetértek. Azt 
mondja a 13. § (2) bekezdés, hogy „Az e törvény, valamint a konszolidációs törvény alapján 
az állami tulajdonba került egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon és az országos 
gyógyintézetek vagyonkezelésében lévő vagyon hasznosításából származó bevételt kizárólag 
az egészségügyi ellátás fejlesztésére lehet fordítani, melynek szabályait a központi 
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költségvetésről szóló törvény határozza meg.” Majd egyszer. Tehát mondjuk ezt jó lett volna 
most azért konkrétabban tudni, hogy hogyan is fog ez történni, mert ez azért megint nyitva 
van. Tehát amikor a központi költségvetést tárgyalgatjuk, akkor ott azért sok minden érdekes 
dolog szokott történni az utolsó pillanatokban, sőt mi több, a zárószavazás előtt is. 

Egy kicsit hasonlít ez a törvényjavaslat a vízi közművekről szóló törvényjavaslatra is, 
ahol egy mellékes pontban megtaláltuk azt, hogy az orvosokat hogyan lehet 
rabszolgamunkára vinni. Itt a betegbeutalással kapcsolatban van egy érdekes megjegyzés, 
hogy hogyan lehet itt beutalni embereket. Azt mondja, hogy a biztosítottat az e törvény szerint 
járó egészségügyi szakellátásra a finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa, vagy az e 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatot ellátó orvos 
utalhatja be az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.” 

Tehát ez azt jelenti, hogy majd még ki fog derülni, hogy doktor Gipsz Jakab 
Nagybeteg János bácsit Szombathelyről beutalhatja mondjuk Mátészalkára, vagy ha ez neki 
nem tetszik, akkor még szóba jöhet esetleg Kisvárda is. Tehát ez is egy teljesen nyitva hagyott 
valami. Tehát állandóan felvetettük azt a kérdést, hogy a szabad orvosválasztás ilyen, 
amolyan jogcímeken való korlátozása annyira nem szimpatikus nekünk. 

Egyelőre talán ennyit, aztán majd államtitkár úr válaszol, és akkor még van itt jó 
néhány paragrafus. Az kétségtelen, hogy pénteken kaptuk meg. Jó, nem olyan sok, hogy ezt 
nem lehetett elolvasni, de azért jobb lett volna ezt egy kicsit hamarabb megkapni, mert akkor 
talán még több ismerősünkkel, szakértő barátunkkal, meg intézményvezetőkkel, 
tulajdonosokkal talán egy kicsit többet tudtunk volna egyeztetni péntek délutánhoz képest. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Hadd kapcsolódjak az előttem szólókhoz. Azt gondolom egyébként, hogy 
ez a jogszabály valóban mi is sokszor kifogásoltuk, hogy viszonylag kevés idő volt az 
elolvasására, a megértésére. Mentségünkre legyen mondva egyébként, hogy érdemben ez sem 
különbözik a jóval korábban elfogadott metódustól és átvételi eljárásoktól. Maga az 
intézményrendszer is ismerhető a képviselő urak, hölgyek számára, amelyben ez meg fog 
történni, a működtető személye is ismerhető. Tehát azt gondolom, hogy ez korántsem egy 
olyan sötétbe történő fejest ugrás, mint amilyennek időnként egyes jogszabályok tűnhettek, 
akár a megelőző ciklusokban is. 

Tehát szerintem – ahogy képviselő úr mondta – ez az idő elég ahhoz, hogy az ember 
ezt megértse, elolvassa, szerintem különösebb szakértői feladat itt már nem volt, ha az első 
törvényi hullámban, amikor az a 44 intézmény átkerült, akkor ezt a feladatot valaki 
megcsinálta, akkor itt felismerte ugyanazokat a jogszabályi helyeket és módokat.  

Tulajdonképpen várható volt, hogy ez a lépés meg fog történni, talán későbbre vártuk, 
szerintem csak előrébb került ez a dolog. Azt gondolom, hogy ez viszont jó. Tehát tudjuk, 
hogy a változás általában konfliktussal jár, bizonytalansággal jár, akár a benne dolgozók 
számára, akár az intézményt működtetők számára, és ez egy olyan periódus, amit jó a 
legrövidebb idő alatt, a lehetséges legrövidebb idő alatt lezárni. 

Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindenki jól jár ezzel a javaslattal, azok 
is, akik a változás elszenvedői, azok is, akik a változás végrehajtói, de mindenképpen 
egyébként a magyar nép, a betegek, a leendő betegek, ők járnak a legjobban, hiszen minél 
gyorsabban tisztázódik ez a viszony, és ez a rendszer, szerintem ez mindnyájunk érdeke. 

A vagyon kérdése. Én soha nem értettem meg, ahogy annak idején, a Tocsik-ügy 
esetén se nagyon értettem, hogy miért kell azért valakinek sikerdíjat fizetni, hogy az egyik 
társadalmi vagyonból a másik társadalmi vagyonba megy át ugyanaz a vagyon. Magyarán: 
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hogy önkormányzati vagyon vagy állami vagyon-e valami, képviselő úr, mind a kettő a 
miénk, az öné, az enyém, az önkormányzati vagyon is meg az állami vagyon is. Tehát azt 
gondolom, hogy az ingatlan kérdéskörében ez az ott élők számára semmit nem jelent, hiszen 
felvenni az épületet és odébb vinni, lehet heroikus küzdelemmel bizonyos méretig, de sok 
értelme nincsen. A föld ennél még egyértelműbb. 

Az ingóvagyona az intézményeknek meg inkább tartozás meg inkább mínusz, mint 
plusz. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy jobban járnak az ott élők, ha állami kézben 
van. Miért annyira fontos egyébként az, hogy egy egységes kézben legyen? Azért, mert 
körülbelül húsz éve küzdünk azzal a mutatvánnyal, hogy az egészségügyi 
intézményrendszerünket hozzáigazítsuk a területi, és úgy egyébként is a szükségletekhez, és 
ebben a túl sok tulajdonos, a túl sok szereplő mindig a saját, önös érdekeit figyelembe véve, 
rendszeresen megakasztotta a folyamatot, politikai hovatartozástól függetlenül. 

Senki fölött pálcát törni nem akarok, de ebben az országban érdemben senki nem 
tudott a nagy átalakításhoz hozzájutni mindaddig, ameddig a kétharmados törvényi korlátot le 
nem tudta küzdeni. Ne kerülgessük a forró kását, ez a helyzet. 

Most van egy ilyen történelmi helyzet, szerintem ez egy feladat, hogy élni kell ezzel a 
lehetőséggel, önök pedig jól teszik, ha felhívják minden olyan problémára, gondra a 
figyelmet, amivel ez egyébként együtt jár. Az is benne van persze, hogy minden politikus 
lényegét tekintve mégiscsak politikus, keresi a maga politikai hasznát is az átalakítások során, 
ehhez kell kellő bölcsesség, hogy a valós aggodalmakat a politikai haszonszerzéstől el tudjuk 
különíteni, és a megfelelő helyen tudjuk őket kezelni. 

Azt gondolom, hogy egyébként itt, az Egészségügyi bizottságban jó helyzetben 
vagyunk, mert itt inkább a valós aggodalom az, ami megjelenik, és nem a politikai 
haszonlesés, de azért attól sem mentes maga a Ház. De ilyenek vagyunk, erről szól a 
munkánk. 

Intézményvezetők kinevezése. Ez valóban egy sarkalatos kérdés, egy fájó kérdés. Én 
csak felvetésként mondom, anélkül, hogy hosszabb vitát ebben érdemes lenne indítani. 
Gondolják végig, azok az intézmények, amelyeket most állami kézbe veszünk, ezek a törvény 
szövege alapján önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények. Ebből adódóan 
önkormányzatok nevezték ki a vezetőiket. Arról nyithatunk vitát, hogy az állam vagy az 
önkormányzat az, amelyik inkább politikai szervezet, de hogy a döntés politikai döntés, azt 
hiszem, az nem kétséges.  

Igazgatás-technikai szempontok. Az igazgatás-technikai szempontokban én egyetértek 
azzal, hogy szinte lehetetlen ennyi intézményt irányítani, különösen, ha ennyi szereplő és 
ennyi tulajdonos van benne, ennyiféle érdekkel. Szerintem az egy nagyobb falat lesz, és ebben 
egyetértek Szilágyi képviselő úrral, ameddig az átalakítás során az egységes igazgatási 
rendszer kialakul, ezen sok-sok különböző úton, különböző módon irányított, sokszor 
szervezeti formájában is különböző intézmények között. Az egy komolyabb munka. De ha ez 
a munka elvégzésre kerül, akkor az irányítás leegyszerűsödik. Tiszta, világos utak lesznek, 
tiszta, világos felelősségi viszonyok lesznek - ami ma egyébként nincs meg az 
egészségügyben -, egyértelmű felelősséggel és egyértelmű következményekkel. Azt 
gondolom, hogy ez mindenkinek érdeke. 

Egy rendkívül bonyolult nagyüzem az egészségügy, Mikola Pista barátunk 
rengetegszer elmondta, hogy az egyik legbonyolultabb nagyüzem egy kórház. Egyetértek 
vele. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben nagyon nagy feladat, de egy tiszta irányítási 
rendszer. Informatikailag egyébként valljuk be őszintén, hogy nem túl nagy mennyiségű ám 
az az adat. Tehát mi meg szoktunk tőle ijedni, de a mai számítástechnikai kapacitások mellett 
az igazán nagy adatmennyiség a képi eljárásokban van, mozgóképekben, a nagy felbontású 
mozgóképekben. Az nagy mennyiségű adat. Térben, digitálisan animálni három dimenzióban 
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egy folyamatot, az egy nagy mennyiségű adat. Embereknek a betegségeit, a fizetéseket, az 
kicsi adat. Egészen kevés. 

Azt gondolom, hogy számítástechnikai értelemben nem egy bonyolult feladat, sokkal 
inkább a rendszerszervezés az, ami itt egy komoly feladat, de ahhoz pedig megvannak a 
megfelelő szakemberek és higgyük már el, hogy meg tudjuk csinálni. Magyarország sajnos, 
nem akkora méretű ország, hogy ez igazán nagy gondot jelenthessen. 

Tehát azt hiszem, hogy ez az átalakítás egyrészt jó, én nem rejtem véka alá, az első 
pillanattól kezdve híve voltam annak, hogy átkerüljenek az intézmények. Ez nagy lépés. 
Nagyon bízom abban, hogy így sikerül egy olyan egészségügyi rendszert kialakítani, amely a 
rendelkezésre álló forrásokból nagyobb egészségnyereséget fog produkálni a magyar emberek 
számára. 

Tehát javaslom önöknek, hogy ezt támogassuk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Nyilvánvalóan az egészségügyben, az egészségügy rendszerének kialakításában az a cél, hogy 
a betegellátás jobb legyen. Ezt mindannyian tudjuk. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy 
finanszírozható legyen.  

A harmadik lépés, és itt is előkerült az irányíthatóság. Abban az esetben, ha a 
tulajdonosok közötti kuszaságot – vagy inkább sokszínűségnek nevezem – összehozom, és 
csökkentem ezeknek a számát, nyilvánvalóan az irányíthatóság jóval egyszerűbbé válik. 

Aztán mit szeretnénk elérni? Azt, hogy egyformán magas színvonalú ellátást kapjanak 
mindenhol a betegek. Ez szerintem így, ezzel a módszerrel megoldható. Én ezt azért mondom, 
és talán hitelesebb egy kicsit a szavam azoknál, akik eddig csak önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi intézményekben dolgoztak, hiszen magam több mint három évtizedet az 
Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam. Volt, amikor Budapesten és több mint negyed 
évszázadot vidéken. Ha az ember vidéken dolgozik, bármilyen nagyságú intézményében 
ennek a mentőszolgálatnak, ugyanazok az elvárások, országosan ugyanazok az elvárások, és 
hellyel-közzel ugyanazok a lehetőségek.  

Tehát ha egyszer az egészségügyi rendszerünktől azt akarjuk, hogy az országban 
mindenkinek egyforma esélye legyen, ami persze nem érhető el, de bizonyos racionális 
határokon belül egyforma esélye legyen mindenkinek, akkor erre egy jó út, ha azt akarjuk, 
hogy finanszírozható legyen, mert ezt szeretnénk, akkor akarom, nem akarom, nincs más 
megoldás. 

Szóba került, Szilágyi képviselő úr említette azt hiszem, a szabad orvosválasztás 
kérdését meg a Mátészalka-Szombathely viszonylatában azt, hogy valakit ott akarnak ellátni. 
(Dr. Garai István Levente: Én említettem, de pozitívan.) Jó, én azért említettem, hogy jó 
messze vannak egymástól. 

Mit akarunk? A várólistát csökkenteni. Abban az esetben, ha mondjuk egy 
csípőprotézis műtét Szombathelyen mondjuk másfél év, és az ország másik részén meg jóval 
kevesebb, ott van szabad kapacitás, akkor nyilvánvalóan ezzel a lehetőség megvan egalizálni 
a várólista-hosszt. Tehát úgy gondolom, ebben is meg lehet találni a nagyobb egységnek az 
előnyét. 

Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nyilvánvalóan az ilyen háttérbeszerzéseknél a 
gyógyszerektől kezdve az eszközökön keresztül, az ételbeszerzésig, nyilvánvalóan a nagyobb 
egységgel jelentősebb erővel tudunk megjelenni az adott piacon, mint a kisebb egységgel. 

Úgy gondolom, hogy ez az irány. Szóval maradjunk abban, hogy támogassuk és 
mindenkinek azt ajánlom, hogy ha megtettük az első lépést, akkor a másodikat és a 
harmadikat is tegyük meg. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a lehetőséget, az idővel is 

kalkulálnunk kell, államtitkár úrnak legalább egy negyedórás válaszadásra van szüksége az 
eddig elhangzottakhoz. Amennyiben valakinek konkrétan államtitkár úrhoz lenne kérdése, 
akkor ebben a körben, azt követően pedig a helyettes államtitkár úr részvételével az egykörös 
hozzászólások b) pontjában lesz majd lehetőség szólni. Ez az a) pont pillanatnyilag. 

Baracskai képviselő úr! 
 
BARACSKAI JÓZSEF (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megpróbálok 

gyors lenni. Ebben a törvényben nemcsak a fekvőbeteg-szakellátóról, hanem kapcsolódóan a 
fekvőbeteg és a hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátásról is szó van. Tudjuk, hogy az 
egészségügyben minden mindennel összefügg, hiszen most a megyei intézmények átvétele 
után egy kicsit felgyorsították a városi intézményeket. A kérdésem ehhez kapcsolódik, hogy 
mik az elképzelések a konkrét kistérségi járóbeteg-szakellátó intézményekkel, hiszen tudjuk, 
hogy 2013. január 1-jétől veszik át, de nem gondolják-e, hogy előbbre kellene hozni, hiszen 
ezek a változások, amelyek most a kórházaknál történnek, elég érzékenyen érintik a 
járóbeteg-szakellátó intézményeket, akár csak gondolok itt a területi ellátási kötelezettségre 
vagy akár a finanszírozásra is. 

Főleg úgy, hogy ezek a kistérségi járóbeteg-szakellátó intézmények az elmúlt 
időszakban nagyon sok olyan pályázatot nyertek, ahol vannak a pályázatnak feltételei, és így 
esetleg ezekkel kapcsolatban, ha mondjuk nem tudják ezeket a feltételeket teljesíteni, 
amelyeket bevállaltak a pályázatoknál, miket tudnak tenni? Röviden ennyi lenne, és kérném a 
válaszokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bábiné képviselő asszony! 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az én 

kérdésem kapcsolódik az előttem szólóhoz, hiszen ahogy tanulmányoztam a 
törvényjavaslatot, egyértelműen kiderül belőle, hogy az intézményekhez kapcsolódó 
önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettségeket átvállalja az állam. 
Több intézménynél, több kórháznál folyamatban vannak európai uniós pályázatok általában a 
rekonstrukcióra. Itt az önrészre a pályázat beadásánál maga az önkormányzat vállalt 
kezességet, hiszen akkor még az önkormányzati fenntartású intézmények pályáztak. 

Viszont sok helyen, például nálunk is Vácon a rekonstrukció nem fog befejeződni még 
az átadás-átvétel időpontjára. 

Itt szeretnék egy pontosítást kérni, hogy jelen esetben a pályázati önrész hogyan fog 
eloszlani, vagy átmegy állami kezességvállalásba, vagy szét fog osztódni valahogy? Erre 
kérek szépen választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdés feltételére van lehetőség. Szabó 

képviselő úr! 
 
DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Szeretném 

először is azzal kezdeni, hogy ennek a törvénynek a megvalósulása és a gyakorlati 
következményei szempontjából én, mint Jászberény város polgármestere, illetve korábban 
Jászberény város kórházigazgatója, többszörösen is érintve érzem magam. Természetesen 
azokat képviselve mondom most el azokat a gondolataimat, amelyeket szerettem volna 
elmondani, akikről szó van, tehát a városra és a kórházra vonatkozóan is. 

Alapvetően azt gondolom, hogy teljes mértékben egyetérthető és elfogadható az az 
irány és cél, ami most ebben a törvényben megvalósul vagy megfogalmazódik. Azt, amit az 
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elmúlt húsz évben mondjuk akár a város, akár a kórház a különböző körülményeket illetően 
átélt, megélt, azt követően teljesen egyértelmű, hogy egy gondolatváltás szükséges, és az a 
gondolat, hogy az ellátás, nemcsak a miénk, hanem az ilyen típusú ellátások kerüljenek 
egységes állami kézbe, ez számomra teljesen elfogadható. 

Szeretném azt is mondani, hogy fel nem merül bennünk, önkormányzati szinten 
például az a kérdés, hogy ahogy Gyenes Géza kollégám mondta, hogy 8 milliárdos vagyon, a 
miénk valószínűleg nincs 8 milliárdos, de milliárdos nagyságrendű vagyon eddig is a 
betegeket szolgálta egy fenntartói kézben, egy fenntartói elgondolás mentén, és a változás 
után is a betegeket fogja szolgálni egy más fenntartói kézben, reméljük, a legcélszerűbb 
elgondolás mentén. 

Ez számunkra egy pillanatig nem volt az önkormányzat szintjén probléma, azt 
gondolom, hogy minden egyéb ide vonatkozó rész, esetleges ingatlanok hasznosítása, egyéb, 
szintén a racionális, ésszerű elgondolás mentén érvényesíthető és elfogadható módon 
végezhető. 

Szeretnék még egy jelenségre utalni, mégpedig arra, hogy mi kistérségi szinten 
nagyon sokat küzdöttünk. Húsz év erről szólt. Az utóbbi húsz év arról szólt, hogy egy város 
az egyébként átvett feladatát a maga erejéből hogyan tudja még bepótolva, valamilyen 
szinten, egy adott színvonalon ellátni egy kistérségi, ellátott körzet érdekében. Nagyon bízom 
abban, hogy az elkövetkező időben, amikor ez országos szinten egységes gondolkodás mentén 
működik tovább, hogy ez a fajta kérdés is megoldható. 

Természetesen ez nem jelenti konkrétan azt, hogy például Jászberény városa nem 
kíván a jövőben is a betegei, a betegellátás érdekében az erejéhez mérten bármiféle ilyen 
jellegű lépést megtenni, de természetesnek vesszük azt, hogy ezt a kört nemcsak egy város, 
egy kistérség, hanem az ellátottak területi körére kell érvényesíteni. De alapvetően azért a 
gondolatunk az, hogy az állam az önmaga eszközeivel és módszereivel teremtse meg a 
finanszírozásnak azokat az alapjait, amelyek a nyugodt és normális finanszírozást biztosítják. 

Egyetlenegy kérdésem lenne még, ez igaz, hogy a törvénynek nem része, inkább csak 
a jövőbe való gondolkodás irányát szeretném firtatni, hogy a sürgősségi ellátásnak az 
önkormányzatnál maradó alapellátási része, nevezetesen az ügyelet, amely igen szoros 
egységet mutat és alapvetően az ügyeleti időszak döntően a szakellátás irányába vagy afelé 
történő továbblépés színtere, és szakmailag egyértelműen összekapcsolódó terület, hogy 
ennek mondjuk az állami fenntartásba vagy állami ellátásba való vonása szerepel-e még az 
elkövetkező években a tervekben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben kifejezetten államtitkár úrhoz nem érkezett 

több kérdés, államtitkár úr, a tíz felmerült kérdésre akkor kérném a viszontválaszokat. 

Dr. Szócska Miklós államtitkár (nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Bízom benne, hogy sikerül minden kérdésre megnyugtató választ adni. 
Értelemszerűen a kollégáim továbbra is jelen lesznek itt a folytatásnál, nekem ugyanebben a 
témában egy kormányszóvivői tájékoztatóra kell mennem. 

Az első Iván professzor úr kérdése, a szállítói állomány. Azt tudjuk, hogy a szállítói 
tartozásállomány jelentősen csökkent, az év végi első konszolidáció és a kasszasöprés 
összegét jóformán teljes egészében a szállítói állomány csökkentésére használták az 
intézmények, és ezután érkezett még a relatív szufficit, a 27 milliárdos tétel. Tehát 
nagymértékben csökkent ez az adósságállomány. Van a negyedévenkénti kötelező 
tartozásállományt jelentő rendszer. Az első negyedévnek két nappal ezelőtt értünk a végére, 
annak a lekérdezése és a feldolgozása megy. Tehát egy tudatos tartozásmenedzsment van az 
egészségügy rendszerében, és számomra is egy sikerélmény, hogy a 22 hónapos működésünk 
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következtében jelentősen sikerült redukálni ezt a lejárt szállítói állományt, és van egy 
rendszerünk, amin rendszeresen követni tudjuk. Tehát kontroll alatt vannak az események, 
látjuk, hogy hol kell beavatkozni. 

A tőketartozásokat szintén átvesszük, amelyek kifejezetten az egészségügyi 
intézményhez kapcsolódó fejlesztési hitelek, vagy ilyenek, ami egyéb tétel, azt értelemszerűen 
nem. Tehát egy tudatos adósságmenedzsment rendszerébe kerülnek bele, és ez a 
menedzsment jelenti az egységes szállítói tárgyalásokat, a központosított közbeszerzést, a 
felmérését, a kontrollingját.  

Előreugorva Szilágyi képviselő úr kérdésére. Két és fél hónapon belül vagy egy 
negyedéven belül működik az a kontrolling rendszer a GYEMSZI-ben, amelyik az 
intézmények könyvelési adataiból automatikusan szívja fel az adatokat és látjuk. Tehát egy 
menedzsment-kontroll rendszer létezni fog a GYEMSZI-ben, csakúgy, mint egy teljes körű 
HR-kontrollingrendszer. A kincstári bérszámfejtési adatokra építve egy vezetői 
információrendszer működik majd a GYEMSZI-ben egy negyedéven belül, tehát ezeket a 
bértartozásokat legalább lesz egy rendszer, amely rendszer egészében követni fogja. 

Lehet, hogy ez első lépésként csak a problémák koncentrált összegyűjtését és látását 
fogja lehetővé tenni, de az adósságállománynál is az volt az első lépés, hogy lássuk, hogy mi 
van, és legyen egy egyértelmű bérszámfejtés. 

Tehát ezeknek az eszközöknek a használatára országos szinten egységesen lesz 
lehetőségünk. Ez egy nagyon fontos új információ volt ezzel kapcsolatban. 

A következő kérdések: Kiss képviselő úr kérdezte, hogy hány intézményt érint. Azt 
tudom mondani, hogy önmagában az, hogy egyszer valaki végre átnézi ezt a 
problémahalmazt, hogy a kiszervezéseknek, közreműködői szerződéseknek, feladatátvállalási 
szerződéseknek milyen zűrzavara van a rendszerben, ez lehetetlenné tette az egységes 
egészségpolitikai kezelést. Most az, hogy átnézzük és az átvétel miatt egy tiszta jogi helyzetet 
kell teremteni és értelmezni kell, úgy még az intézménylistát is pontosítani kell a módosító 
fázisban, mert az, hogy ez most ki, az most ki, mit csinál, ezek most derülnek ki, most látunk 
rá a szerződésállományra, úgyhogy ez működik. 

Az alkalmazottak két köréről kell megemlékezni. Az önkormányzatoknál az 
egészségügyi igazgatásban résztvevő önkormányzati tisztviselők és az alkalmazottak, úgy, 
ahogy ez a fővárosnál és a megyei intézményeknél lezajlott, nem érinti ez az átalakítás az 
alkalmazotti kört, átvesszük őket úgy, ahogy vannak. 

Most az intézményekről beszéltem. Az önkormányzati résznél tulajdonképpen 
biztosítékként kerül bele a jogszabályba, hogy ha a GYEMSZI nem tart igényt valakinek a 
munkájára, akkor ő legyen a teherviselője annak, hogy végkielégítést kell fizetni. De igazából 
a központi menedzsment létszámában szükség van az emberek nagy részére, de az az igazság, 
hogy azért azon el kell gondolkodni, hogy a gyógyító állomány és az adminisztratív állomány 
arányai a magyar egészségügyben hogyan néztek ki. Tehát itt egy egészséges beavatkozás a 
helyzet teljességének az ismeretében várható, de ez nem egy-két hónapos, ez egy féléves 
kérdés. 

Az ingatlanvagyont célvagyonként használjuk. Nem kívánjuk dobra verni ezeket az 
intézményeket. A hasznosítás: itt ne adj’ isten egy gyógyturisztikai célú közös hasznosítás, 
amikor egy ilyen dologról van szó, az is szolgáljon az egészségügy fejlődésére, vagy akár 
magának az intézménynek a jobb kihasználása ebben a tekintetben. Az a lényeg, hogy a 
bevétel az egészségügy fejlesztését szolgálja. Tehát egy ilyen célvagyoni zárt rendszerben 
gondolkodunk.  

A tájékoztatásról is kérdezett képviselő úr. Nem tudom azt állítani, hogy minden 
intézmény minden alkalmazottja, minden részletet ismer, de ahol szervezeti beavatkozások 
vannak, vagy átvett intézményekről van szó, ott minden héten heti váltásban a beavatkozással 
érintett vagy pedig az átvett intézményeknél heti váltással, rendszeres konzultációk vannak, 
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kommunikációs segédletet kapnak a vezetők. Tényleg én olyanra nem tudok példát a magyar 
egészségügy történetében, hogy egy államtitkár vagy az ágazat vezetője személyesen vezesse 
le azokat a munkaértekezleteket, amikor nem arról van szó, hogy végighallgatják az 
utasítások litániáját, hanem maguk az igazgatók részvételével rakjuk össze azokat az 
együttműködési lehetőségeket, aminek következtében az eddigi tabutémának tartott 
kérdéseket, tehát hogy két nagy kórház, négysávos út, egy nagyon rövid kilométeres út két 
végén mindkettőnél ott van ugyanaz a laborkapacitás, amelyik egyébként külön-külön 
mindkettőt képes lenne ellátni. A főigazgatók már arról beszélnek ezen az értekezleten, hogy 
hogyan tudjuk ezt együtt csinálni, és hogyan osztjuk meg a feladatokat. 

Tehát tisztelettel jelentem, hogy ez a folyamat beindult, és egy konstruktív, támogatott 
vezetése van ennek. Szilágyi képviselő úr is kérdezte irányítási szempontból, hogy ez hogyan 
néz ki. Meghívnám a képviselő urakat egy ilyen egyeztetésre, hogy lássák, hogy milyen 
jellegű munka zajlik. Való igaz, hogy fiatal, nullkilométeres emberek is vannak ezek között a 
feladatok között, nem árt a külső szemléletmód, nem árt egy műszaki tudás megjelenése. Nem 
volt koordinálva az egészségügy. Ennek a lehetőségét rakjuk be, tehát azon vagyunk, hogy a 
nemzeti egészségügyi rendszer igazgatását végző intézmények hatékony és ügyfélbarát 
intézmények legyenek. Ez egy kis idő lesz, de ez a munkánk alaptézise. 

Tehát egy nagyon pozitív szellemű munka elkezdődött. 
Az ellátások, hogy einstandolás-e. Még mindig jobb, mintha azt a szerződéses és 

feladatátvállalási világot tartanánk fenn, ami kezelhetetlenné tette a rendszert. Tehát itt 
egyszer tiszta helyzetet kell teremteni, a közvagyon egyik formájából a másik formájába 
megy át, tehát itt nem elveszünk valakitől valamit, és nem fogjuk eltolni görgőkön azt a 
kórházat a közösségéből, tehát ott marad az intézmény, a közösség része lesz, és figyelembe 
vesszük a vezetők kiválasztásánál vagy a megerősítésénél azt, hogy ki élvezi a közösség 
bizalmát, tehát törődni fogunk ezzel. 

A bértartozásokra már utaltam, hogy legalább látni fogjuk, hogy ez mi, és vettem a 
jelzést, hogy erre figyeljünk oda. Egyébként az ügyelettel kapcsolatos elszámolási kérdéseket 
a dolgozók javára egyértelműsítettük, szerintünk is az úgy jó, tehát az egyéb jogszabályokat 
hivatkoznám itt, hogy a szemléletünk egyértelmű ebben a tekintetben. 

A népegészségügyi szabályozás. Pusztán az, hogy a területi egyenlőtlenségek, az 
egyértelmű területi ellátási kötelezettségek, ezek megjelennek, ezeket a mozaikokat rakja bele 
ez a jogszabály, ami az ellátórendszer méltányos és népegészségügyi fókuszú működéséhez 
szükséges. A progresszív ellátórendszer kialakítása pont ezt célozza, hogy legyenek 
erőforrások koncentráltan a progresszió magasabb szintjét érintő ellátások biztosítására. Tehát 
a rendszer átalakításának a logikája része ennek az erőfeszítésnek, úgy, ahogy a 
népegészségügyi termékadó vagy a nemdohányzók védelméről szóló jogszabály, és azok a 
kampányok, amelyek a leszokást támogatják vagy most majd a héten is az egyik új 
kezdeményezésünk, ami az öregeket kívánja megmozgatni, mozgásban tartani, tehát ezek az 
erőfeszítések is szolgálnak egy népegészségügyi fordulóváltást. A korai fejlesztés programja 
vagy a védőnői méhnyakszűrés előkészített projektje, ami hónapokon belül indul, ezek mind 
kiegészítő jelleggel megjelennek. 

A foglalkoztatottakra is kérdezett képviselő úr. Ne felejtsük el, hogy nyitva van 
jelenleg a TÁMOP 6.2.2. pályázat, ami az emberierőforrás-fejlesztéseket célozza, és a vezetői 
egyeztetések arra is kiterjednek, hogy a vezetők milyen célirányos programot csináljanak a 
továbbfoglalkoztatásra, az alkalmazottak átvételére. Tehát azon túl, hogy van egy egyértelmű 
politikai szándék, hogy mivel emberierőforrás-krízis van, ember ne maradjon munka nélkül az 
egészségügyben, ha team-ek mozognak intézmények között, akkor az intézményvezetők 
felelőssége is megjelenik, és ül a teremben itt olyan intézetigazgató, aki tudja, hogy ezeken az 
egyeztetéseken már arról beszélünk, hogy az ő kórházi team-je hogyan tud a három 
buszmegállónyira lévő másik intézményben dolgozni a jövőben. Tehát igyekszünk 
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gondoskodni forrásokról is, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen, és a tájékoztatás a 
csapatok szintjére is nagyon gyorsan le fog szivárogni, a vezetők szintjén rendszeres 
tájékoztatás zajlik. Nem mondom, hogy hiba és kommunikációs rések nélkül, de dolgozunk 
rajta. 

Hogy rálehel az állam tátott sárga szája az intézményekre, ezt az előbb 
megválaszoltam, hogy itt a közvagyon egyik formájából megy át a másikba. Néhány kérdésre, 
a két labor együttműködésére utaltam. A 16 intézmény, tehát a funkcióváltó intézményekről 
beszélünk, folyamatosan zajlanak most már az egyeztetések, hogy mi az a fejlesztési csomag, 
ami őket érinti, beleértve az egészségfejlesztési iroda megtelepítését, tehát egy más jellegű 
intézményi működést, vagy az az egyeztetés, hogy iksz kórház, funkcióváltó intézmény, 
hogyan tudunk a kistérség gyermekellátásáról gondoskodni, hiszen eddig is csak két 
alkalmazott orvosuk volt, és a háziorvosok beügyeltek. Ez egy kórházi osztály, vagy egy 
kistérségi gyerekellátás, ami egy ilyen kistérségi kórházi funkcióban működik. 

Tehát definíciókat kell a helyére rakni, nem szabad áltatni azzal az embereket, hogy 
neki van egy gyerekkórháza, amikor két orvosa van, a többiek pedig a háziorvosok. Arról kell 
gondoskodni, hogy egy hatékony szervezeti forma keretében gondoskodjunk erről az 
ellátásról, tehát ennek az egyeztetése a területek, tehát minden egyes terület képviselőjével 
zajlik. 

Ha nem így lenne, akkor sokkal több bizonytalanság lenne a rendszerben, igen, a 
legnagyobb bizonytalanító tényező az, hogy a célállapottal kapcsolatos információhiány van 
egyes területeken, intenzíven dolgozunk, hogy ezt az információs rést bezárjuk. Tehát ez az 
első sikertényező, az elsődleges fontosságú siker tényezője, dolgozunk rajta. Tehát nemcsak 
belengettünk fedezetet, hanem kötelezettséget vállaltunk, hogy bért emelünk és megneveztük, 
hogy honnan. Tehát azért ez egy biztos dolog, hogy ez lesz. 

A vagyonelem értékesítése: nem feltétlenül értékesítés, hasznosítás, hanem ha 
valamire tényleg nincs szükség, már most önkormányzatok jelezték, az ő bezárt épületéből 
tud-e városközpontot csinálni vagy valamit. Meg fogjuk nézni. Tehát van úgy, hogy már most 
üresen álló telephely, amire már van ötlet, közhasznú ötlet, akkor ez is számításba jön, tehát 
nem feltétlenül értékesítésben kell gondolkodni, hanem hogy valami értelmes célt kapjanak 
ezek az épületek. 

Elnézést kérünk a rövid határidőért, hogy a január 1-jei dátum meg fog történni, ez 
ismert volt. Nagyon bíztunk abban, hogy a fővárosi vagy a megyei intézményrendszer 
átvételével kapcsolatos jogszabályok során már számos szakismeret támogatta a képviselők 
munkáját, tehát bíztunk abban, hogy nem előzmények nélküli, hirtelen kéréssel állunk elő, 
tehát elnézést a gondokért, és kérjük az ennek ellenére történő konstruktív együttműködést. 

Szombathely, Mátészalka. Most szedjük ki ezeket a dolgokat a rendszerből, hogy ilyen 
ne legyen, mert ilyen van. Ugyanakkor olyannal is találkozunk, hogy addiktológiai ágyból azt 
hiszem, 93 van, tehát hová kerülnek – tudjuk, hogy ez népbetegségszámba kezd menni -, hová 
adják át az intézmények vagy a sürgősségi osztályok, hová adják át az addiktológiai ellátásra 
szorulókat. Tehát az is a tárgyalások részét képezi, hogy hiányellátások területén hogyan 
tudunk ágyakat konvertálni. 

Azt hiszem, ha az addiktológiai területi ellátási kötelezettségeket néznénk, akkor ilyen 
ekvátor szerint félbe kellene vágni az országot, tehát itt gondban vagyunk. De ezt örököltük 
meg, tehát egyszer most ezt is rendbe kell rakni. 

Köszönöm Horváth képviselő úr értelmezését, teljesen egyetértünk. Csak annyit 
hozzátéve, hogy azért az intézményvezetők beszámolnak arról, hogy a politikai rendszer 
hogyan vette őket igénybe, az ő türelmüket, vezetői kapacitásaikat, tehát nekik is egyfajta 
politikai készségcsomagot ki kellett fejleszteni. Tehát itt nem egy ilyen ártatlan növényevő és 
a húsevő politikának a viszonyrendszeréről van szó, hanem ez egy működő, kemény világ, 
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úgyhogy ennek az egységes kezelése történik meg. Nem tisztogatás, a helyi közösség 
megerősítő szándékát értelemszerűen figyelembe fogjuk venni. 

Egy rendszertelen, menedzselhetetlen, szétrohadt rendszerből egy koordinált, 
kezelhető rendszert szeretnénk csinálni. Ez idő. Nagyon sok probléma van. 

Annyit Baracskai képviselő úrnak, hogy az önálló járókat most nem vesszük még át, 
és a fekvő kombinált járó, tehát a kórház és rendelőintézet kiteszi a járóbeteg-ellátások 70-80 
százalékát, tehát a kritikus tömeg jön át ezzel az akcióval. Az egyéni járóknál vannak olyan 
óraszámmal dolgozó vagy olyan méretűek, amivel be kell vallanom, hogy nekünk is ki kell 
alakítani az álláspontunkat, tehát az még egy kis idő lesz, és az önkormányzatokkal le kell 
majd tárgyalnunk. Igyekszünk minél előbb döntésre jutni, és való igaz, hogy érinti a területi 
ellátási kötelezettséget. Eddig úgy érzem, hogy rendben voltunk. Most azért tudni kell, hogy 
ezek a fejlesztett járóbeteg-intézmények, hogy amikor mi érkeztünk, nem volt félretéve pénz, 
a miniszteri keret 95 százaléka el volt osztva, nem volt eljárásrend, hogy hogyan fogadjuk be 
ezeket, vagy hogyan jussunk el ide. Most már van félretéve pénz, finanszírozás nélkül nem 
maradnak, tehát már egy jobb kezelése van, és van nyitva több fejlesztési program, például az 
egészségfejlesztési irodánkat támogató projekt. Tehát most tudjuk megtölteni ezeket a 
fenntarthatatlan, magunk között szólva, nem tudom, hogy most a sajtótól mennyien vannak 
itt, tisztelettel az együttműködésüket kérem, hogy ezt azért ne írják, mert Győr hónaljában Pét 
és Pannonhalma nagy rendelőkkel, azért az egy kérdés számomra. Ott mondták is a 
polgármesternek a többiek, hogy nem megmondtam, Jóska, hogy ne menj bele a fejlesztésbe? 

Ezeknek a funkcióit most rakjuk össze, tehát a központi alapellátó és a szűrőközpont. 
A szűrésekre még visszatérve: megváltoztattuk a jogszabályt, azonosítható TAJ-ra, hogy ki 
ment el, ki nem, tehát a szervezett szűrések jogszabályi alapját is megteremtettük. Tehát van 
egy szervezett népegészségügyi cselekvés, ezt azért jelzem. 

Az uniós önrészek egyedi kezelést igényelnek. Dolgozunk is rajta. Eddig nem volt 
fennakadás úgy tudom, a megyéknél rendbe raktunk mindent, ez egy kis idő, amíg az egyedi 
helyzeteket megnézzük, de mi vagyunk a jogutód ilyen értelemben. 

Nagyon köszönöm Szabó képviselő úrnak, ez tényleg így van, hogy az egészségügyi 
intézményt fenntartó önkormányzat egy Fekete Pétert húzott magához, és a kistérség többi 
önkormányzati szereplője nem vett részt, nem járult hozzá ehhez. Igen, ki kell találnunk, hogy 
hogyan terítjük a tőkeköltségeket, hogyan a közösséget, hogyan vesznek az egyenlő 
teherviselés alapján vagy a méltányos teherviselés alapján a tőkeköltségek vagy egyebek 
megteremtésében majd részt hosszú távon. Dolgozunk rajta, és nagyon köszönöm azt a 
nyilatkozatot, hogy úgy, ahogy a kórházat sem toljuk el görgőkön, a közösség továbbra is 
felelősséget érez iránta. Ezen mi nagyon sokat fogunk dolgozni. Vannak ezek a térségi 
egészségügyi tanácsok, ez az első próbálkozás arra, hogy a közösség közvetlen kapcsolatát 
megteremtsük. 

Igen, dolgozunk a sürgősségen. Egységes sürgősségi, prehospitális sürgősség kell 
legyen, a Mentőszolgálatnak nagy szerepet szánunk, és most egy olyan fogalmat fognak tőlem 
hallani, amit még nem hallottak. Ugyanakkor a sürgősségi kapuőr szerepét is ennek az 
egységes prehospitális sürgősségnek kezelnie kell, hiszen tudjuk, hogy a kórházi fekvőbeteg-
sürgősségi osztályok azok, akik a kényelmi szolgáltatást igénybe vevők vagy akár a 
tudatlanok és a kórházba időben el nem menők miatt nagy terheket rónak a kórházi sürgősségi 
osztályra. Tehát lesz egy sürgősségi kapuőr funkció is a rendszerben anyagi ösztönzővel. 

Tehát az ügyeletek ellátása mellett el kell még erről gondolkodnia a bizottságnak is, 
meg nekünk is, az egységes védőnői szolgálatról. Tehát a területi védőnői vezetők hitet tettek 
amellett, hogy ők egy egységes rendszerben, nem pedig egy önkormányzati osztottságú 
rendszerben hinnének, akkor lenne jó. A korai fejlesztési program hónapokon belül indul, 
majd megfontolásra a bizottság elé hozzuk ezeket a kérdéseket is. 
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Elnézést kérek, azt hiszem, megnyugtatóan végigmentünk az irányokon. Ha bármi 
kérdés van, akkor értelemszerűen helyettes államtitkár úr még helyt tud állni helyettem is, de 
nekem most muszáj elmennem, és köszönöm a figyelmüket és a támogatásukat. 

 
ELNÖK: Köszönjük államtitkár úrnak. Ígéretemhez híven akkor miután egykörös, az 

első kör b) felvonása következik most. Tessék parancsolni, van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése helyettes államtitkár úrhoz. 

Én éltem volna mindenképpen, nem is a kérdezés lehetőségével, hanem itt az 
elhangzott számok tükrében az átvett intézmények számát illetően itt 55 intézmény szerepel 
ebben az átveendő körben. Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár úrtól, hogy 
beszélgetéseinknek, nappali, éjszakai és egyéb telefonváltásainknak megfelelően, mert 
folyamatos ez a munka, változott-e ez az 55-ös szám azóta? 

Szeretném megkérdezni, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) 
Nem látok jelentkezőt. Akkor helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
válaszai 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Talán néhány szó az elhangzottakhoz, bár lehet, hogy néhány részletkérdés kapcsán nem 
világos talán minden folyamat, nyilván benne lévén sem könnyű követni ezt a nem egyszerű 
időszakot. Az tény, hogy az elmúlt három hónapban zajlottak azok az egyeztetések, amelyek 
magának ennek a struktúra-átalakítási folyamatnak a lényegét képezték, és ennek kapcsán 
derült ki az gyakorlatilag mindannyiunk számára, akik ebben részt vettünk, hogy ez a fajta 
lépés hozzátartozik ehhez. Hiszen most gyorsan meg is számoltam, ebben az 55 intézményben 
17 olyan gazdasági társasági formában működik, tehát bő egyharmada, miközben az előző 
körben, a budapesti körben mindössze 5 volt a 43-ból, amelyik önmagában jelzi a problémát. 
Hiszen kiderült, hogy számos esetben azok a már letárgyalt lépések, hogy két-három 
intézmény integrálódik egymással, fuzionál egymással, együttműködik, különböző tulajdonú 
gazdasági társaság esetében hihetetlenül bonyolult módon menedzselhető. Tehát gyakorlatilag 
az előkészítés során derült ki az, hogy valószínűleg ezeket a lépéseket kell megtenni előbb. 
Ezt még talán az is alterálja, amit biztosan tudunk, hogy a következő hetekben kell az 
időveszteség elkerülése végett azokat az utolsó uniós forrásokat is kiírnunk, amelyeknél 
szintén nagyon furcsa lenne az, ha néhány hétig, néhány hónapig önkormányzati testületek 
leegyenek kénytelenek pályázni, vagy néhány, hónappal később biztosan tudott módon ezt át 
kell adniuk egy állami szervnek. 

Ezek a helyzetek voltak azok, amelyek világossá tették, hogy változtatni kell a 
menetrenden, és ezzel összefüggésben a jogszabály második része, ahogy államtitkár úr is 
kifejtette, voltaképpen azokat az időpont-módosításokat tartalmazza, amelyek nem május 1-
jére, hanem július 1-jére tolnak bizonyos lépéseket. Tehát az OTH által az engedélykiadás, 
illetve az OEP-finanszírozási szerződés megkötésére vonatkozó időpontok ennyiben 
módosultak. 

Azt gondolom, az viszonylag szerencsés, hogy maguk az egyeztetések jelenleg 
önkormányzati és állami szereplők között folynak, de az a fajta érdekképviselet és érdek-
figyelembevétel a maximális mértékben mehet jelen pillanatban, hiszen ebben a pillanatban 
még önkormányzati fenntartókkal és tulajdonosokkal, illetve vezetőkkel folynak tárgyalások e 
tekintetben. 

Az is tény, hogy nagyon sok helyen nagyon masszív szakmai változások annak, akik 
figyelték a jogalkotást, persze ez inkább rendeleti szinten nyilvánult meg, átalakult a szakmák 
progresszivitásának a kérdése, például a belgyógyászati szakmára gyakorlatilag kimondták 
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azt, hogy a belgyógyászat mint olyan, csak I-es szinten van, és az összes többi ráépített 
szakma, a kardiológia, pulmonológia a II-es, III-as szinttől fölfelé értelmezhető. 

Ez nem olyan lépés, amelyik önmagában a fenntartáshoz kötődik, de a szakmánk 
szempontjából óriási jelentősége van, hiszen egészen más területi térképeket kellett a fentiek 
mentén végrehajtanunk. 

Egészen más ilyen típusú szakmai kérdéseket kell elvarrnunk a traumatológia, a 
gyermekgyógyászat, az addiktológia területén. A gyermekgyógyászatban nem voltak 
nevesítve korábban a specialitások, hogy gyermek-ideggyógyászat, gyermek-tüdőgyógyászat 
hol zajlik az országban. Tehát azok a megyei osztályok miért felelősek, a geriátria kérdései, 
talán professzor úrnak címezem a kérdést, erről külön beszélnünk is kellene, egy nagy kérdés, 
mert nagyon kevés önálló geriátriai osztály van, és tulajdonképpen ez most vált világossá, 
hogy számos ilyen elvarratlan strukturális kérdés van a rendszerben. 

Igazából a bezárás kérdését újra és újra felvetik. Nehéz itt persze hol a radikalitás, hol 
pedig a konzervativitás vádjai vagy a nyomása alatt a helyes utat megtalálni, igazából egy 
intézménybezárás nem fog sorra kerülni, hanem nem telephely-megszüntetések, hanem 
összevonások lesznek sorban. Főleg a pszichiátriára jellemző az, hogy a külterületeken 
működő pszichiátriai osztályok bekerülnek az anyaintézménybe, amivel gyakorlatilag az 
ellátás minősége valószínűleg javulni fog, munkahely nem vész el, ugyanakkor 
költséghatékonyság szempontjából egy sokkal pozitívabb helyzet lesz. Ez több helyen létező, 
reménység szerint pályázati forrással támogatandó folyamat. 

Ami szintén egyértelmű és izgalmas kérdés, az az, amit talán Garai képviselő úr vetett 
fel. A beutalási rend kapcsán akartam világossá tenni, hogy ebben a tavaly decemberi 
törvénycsomagban már kodifikáltuk azt, hogy május 1-jétől a térségi betegszervezési rend is 
életbe lép az országos várólista és térségi várólista-rendszerrel együtt, és gyakorlatilag épp a 
józanság mentén döntöttünk úgy, hogy nem lehet a rendszerre egyszerre több, nagyon 
izgalmas és nehéz szabályozási helyzetet ráengedni. Jelen döntés szerint, de ezt tükrözi most a 
törvénycsomagunk, az országos várólista-rendszer, amelyik a korábbi kormányrendeletben 
szabályozott várólista rendszert váltja fel, amit tulajdonképpen az EBF-nek kellett volna 
működtetni, de nem tudott megtenni, mert TAJ-t nem tudott kezelni, tehát nem látta a 
duplikációkat, ez beindult. Az OEP július 1-jétől beindítja az országos várólista-felépítést az 
intézményi várólistákra nézve, és beindul ez a fajta kooperáció a helyi várólisták között, amit 
aztán fél évvel később át fog venni a térségi betegszervezés, és onnantól kezdve ő fogja ezt a 
várólistát használni a betegútszervezés céljából. De ez az utóbbi rész nem lép életbe, viszont 
július 1-jével, tehát a térségi betegútszervezésnek ez a része nem, ezért kellett a 16. §-ban a 
beutalási rendet gyakorlatilag visszaállítani a most is hatályosra és nem hatályba léptetni 
azokat a szabályokat, amelyek a térséghatár-átlépést szabályozták volna, hanem gyakorlatilag 
a korábbi rend lép életbe, de magyarázata ennek a pontosításnak a szövegben. 

Valóban a járóbeteg-ellátásról beszélt államtitkár úr. Az intézményi kör tekintetében 
jelenleg a mellékletben 55 intézmény szerepel. Ahogy én emlékszem, 45 aktív ellátással is 
rendelkező és 10 olyan intézmény van köztük, aki csak krónikus ellátást végez jelenleg is. 
Valóban még tárgyalásokat – és minden ilyen jelzést örömmel veszünk – képez az, hogy 
azokban az esetekben, amikor önkormányzati tulajdonon végez gyakorlatilag szolgáltató 
valamilyen, főleg gazdasági, alapítványi vagy nem ritkán egyházi fenntartásban 
tevékenységet, milyen helyzetet képviseljen, hiszen ez a vagyon is valamikor többnyire 
önkormányzati vagyon és maga a működtető jelenleg egy másfajta körbe tartozó. Jelen 
tudásunk szerint 24 ilyen intézmény van még, amelyek között nagy kórházak is vannak akár, 
Kazincbarcikát, Gyöngyöst, Nagyatádot tudom említeni, de van köztük számos kis 
szolgáltató, néhány tucat ággyal rendelkező addiktológiai vagy egyéb ápolást végző 
szolgáltató. Ennek a körnek az áttekintése még folyamatos. 
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Gyakorlatilag a 2. § jelenlegi szövege lehetőséget teremt arra, hogy adott esetben egy 
mellékletben még kiegészítve ezek is a jogszabály alanyát képezzék, azzal, hogy az ő 
esetükben maga az üzemeltető, a működtető, abban nincs önkormányzati tulajdon, tehát egy 
kicsit más a helyzetük, mint az 55-ös listában felsorolt, ilyen szempontból egyértelmű 
intézményeké. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ha jól értelmezem, szerintem nagyon fontos 

kérdésről van szó, akkor ez az 55 intézmény egyelőre ebben a törvényjavaslatban nem kerül 
kiegészítésre? 

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

Hogy pontosítsak: a kormány elé így került benyújtásra, ebben a formában. Ez a fajta 
szövegmódosítás, ami a kormányülésen is gyakorlatilag belekerült a paragrafus szövegébe, 
lehetővé teszi azt, hogy a szöveg kiegészüljön. De valószínűleg akkor ez egy külön 
mellékletben lehetséges, mert ahogy mondtam, ezen intézmények esetében a két dolog elválik 
egymástól, az ingatlan tulajdonjogának átvétele és a működtetőben nincs önkormányzati 
tulajdonos ebben a pillanatban. Ezeknek egy kicsit más a helyzetük, mint az 55 intézménynek. 
Tehát ha igen, és ez valószínűleg várható, akkor egy külön mellékletben kell hogy 
feltüntetődjenek és szerepeljenek a jogszabályban. 

 
ELNÖK: Külön mellékletben és nyilvánvalóan ezt a javaslatot módosítva 

természetesen. Daher Pierre képviselő úr! 
 
DR. DAHER PIERRE (Fidesz). Köszönöm szépen, elnök úr. Itt van az ózdi kórház, a 

14. helyen van, ugyanaz a helyzet, mint Kazincbarcikán. Itt Ózd be van téve, Kazincbarcika 
nincs betéve. Erről a témáról már volt vita. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Esetleg ha erre lenne reflexió. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az a 

különbség oka, amennyire én tudom, hogy az ózdi kórház esetében az azt működtető 
gazdasági társaság is önkormányzati alapítással és tulajdonban jött létre, míg Kazincbarcika 
esetében, bár az ingatlan szintén önkormányzati ingatlan, és az abban való döntés nyilván az 
önkormányzatot nem kerülheti meg. Ezt láttuk is a pályázatoknál és egyebeknél, de maga a 
működtető jelen pillanatban egy, a Debreceni Egyetem által alapított kft., amelyikben nincs 
önkormányzati tulajdon. Tehát ez egy érdekes dolog, abban nincs olyan tulajdon, amit 
államosítani lehetne. 

Van köztük olyan intézmény most is, az 55-ös listában, Siklóst említhetem például, 
ahol a száz százalékos tulajdonnak csak egy része állami tulajdon. Ez jellemzően az előző 
körben is előfordult, Harkány esete volt ilyen, hogy nem volt az állami tulajdon a Gt. 
vezetésben száz százalékos. Ezeket a helyzeteket még kezelni kell, de nem tehetik bele őket 
az 55-ös listába. Ez a kormányülés után és gyakorlatilag az azt követő egyeztetéseken vált 
világossá, hogy ezeket az intézményeket másképp kell kezelni. Tehát ha ebben döntünk, 
akkor valóban egy külön mellékletben kerülhetnek és kerülnek bele a jelen törvénybe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Van-e tudomása valakinek arról, hogy nem tárgyaltunk a törvényjavaslattal 
kapcsolatban olyan dolgot, ami fontos lenne? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ezt az 
egykörös, a) plusz b) vitát lezárom.  
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Az általános vitára való alkalmasságáról döntünk ennek a törvényjavaslatnak. 
Megkérdezem, hogy aki az általános vitára való alkalmassággal egyetért, kérem, hogy igen 
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen 

Tehát általános vitára a bizottság alkalmasnak tartja. 
A bizottság többségi előadót kíván állítani Horváth Zsolt képviselő úr személyében. 

Szeretném megkérdezni, hogy kisebbségi vélemény megfogalmazására előadót kívánnak-e 
állítani. (Dr. Gyenes Géza jelentkezik.) Gyenes Géza alelnök úr. Természetesen majd 
vezérszónoki kijelölésre is sor kerül. 

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról, hogy miután most már fél óra múlva 
kerül sor a bizottsági elnöki értekezletre, melynek kapcsán az általános vita kijelölésére sor 
kerül, ilyen értelemben pontos információt e pillanatban nem tudok arról mondani, hogy 
mikor kerül sor általános vitára. Mindenképpen ehhez rugalmasan alkalmazkodva, az 
általános vitát követően a módosító indítványokat természetesen a bizottság megfelelő 
időpontban, jelzett időpontban meg fogja tárgyalni. 

Ezennel az első napirendi pontot, illetve az egyetlen napirendi pontot, ami meg volt 
hirdetve, lezárom. 

Szeretném még a tisztelt bizottságot arról tájékoztatni, hogy a múltkori bizottsági 
ülésen Daher Pierre képviselő úr az intézeti gyógyszerészi munkát érintő kérdésére a 
szaktárca a válaszát megküldte. Kérem majd, hogy képviselő úr a titkárságon tanulmányozza, 
vegye át, és a soron következő ülésen nyilatkozzon a jegyzőkönyvben arról, hogy a kérdését 
meg kívánja-e ismételni, fenntartja-e, és természetesen akkor folytatjuk ennek a körét. 

Helyettes államtitkár úrnak, a tárca képviselőinek, minden jelenlévőnek köszönöm a 
jelenlétét, a munkáját és a bizottsági ülést ezennel bezárom. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


