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2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 12 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 2012. június 
25-ei, hétfői, mai, 15 óra 12 perckor kezdődő ülésén. 

Az előzetes napirendi javaslatot mindenki megkapta. Tulajdonképpen egy 
napirendünk van, melynek hármas bontásban küldtük ki a meghívóját. Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátása, amely T/7655. 
számon megismerhető. Ennek a napirendnek a b) pontjaként az Állami Számvevőszék 
véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési javaslatáról, mely T/7655/2. 
számon, és c) pontban a Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről, mely T/7655/1. számon lett benyújtva. A 
második napirend az egyebek. 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, tisztelettel köszöntöm a bizottság 
tagjait és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Aki a kiküldött napirendet elfogadja, 
kérem, ezt kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Nincs. A napirendet elfogadtuk. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési javaslatáról (T/7655/2. szám) 

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

Rátérünk az első napirendre, a költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásának vitájára, bizottsági véleményezésére. Elsőként tisztelettel köszöntöm a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Tóbiás Tamás főosztályvezető urat és 
munkatársait. 

Először nekik adom meg a szót a költségvetés ismertetésével kapcsolatosan. 

Tóbiás Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy néhány mondatban, néhány percben 
szemelvényszerűen a legfontosabb tényeket, adatokat ismertessem a 2013. évi 
költségvetésről, nyilvánvalóan elsősorban az egészségügyi ágazatot érintő kérdésekről. 

Az alaptörvény teszi a kormány feladatává a költségvetésről szóló törvényjavaslat 
benyújtását, amelyre az államháztartási törvény idevonatkozó szabályai szerint sor is került. 
Itt egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy az államháztartási törvény véghatáridőket 
tartalmaz, tehát természetesen annak semmilyen akadálya nincsen - és a kormány élt is ezzel a 
lehetőséggel -, hogy a határidőt jóval megelőzően nyújtsa be a költségvetési törvényjavaslatot 
a parlament számára. 

Márciusig az Áht. előírásai szerint sor került a költségvetési irányelvek elfogadására, 
illetve még két dokumentumra hívnám fel a figyelmet, amelyek a költségvetési 
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törvényjavaslat megalapozásában kiemelkedő szerepet játszottak: az egyik a Széll Kálmán 
terv második üteme, illetve a konvergenciaprogramot említeném ebben a sorban. 

Szintén a kormány döntése volt, hogy akkor ezek alapján júniusban sor kerüljön a 
költségvetési törvényjavaslat benyújtására. A kormányzati szándékok szerint gyakorlatilag 
július közepéig sor kerülne a fejezeti főösszegekről történő szavazásra is, és majdan a 
végszavazásra szeptemberben kerülhetne sor. 

Mindez tulajdonképpen a legfontosabb alapelvek a költségvetési törvényjavaslat 
előkészítése során a fenntartható államháztartási gazdálkodás, mint irányelv, illetve az 
államadósság csökkentése, mint hasonlóan fontos alapelv lebegett a kormányzat szeme előtt. 
Ennek megfelelően jeleznék néhány makrogazdasági paramétert szemelvényszerűen a 
költségvetési törvényjavaslat jellemzésére. 

A kormányzat teljesíti az uniós előírásokat, már ami az uniós módszertan szerinti 
hiánycélok vonatkozásában 2,2 százalékos hiánnyal tervezzük a jövő évi költségvetést, 
mindamellett 1,6 százalékos gazdasági növekedéssel számol a kormányzat. Ami még a mi 
szempontunkból lényeges információ, hogy 4,2 százalékos inflációval számolunk, illetve 5 
százalékot meghaladó keresettömeg-növekedés alapozza meg a költségvetési keretszámokat, 
tervszámokat. 

Joggal merülhet fel a kérdés a nemzetközi gazdasági helyzet kockázatait, illetve ezek 
kezelését illetően. Ezek vonatkozásában kiemelnék két előirányzatot, egyrészt az úgynevezett 
Országvédelmi Alapot, amelyet a kormányzat 100 milliárdra növelt meg, illetve felhívnám a 
figyelmet a rendkívüli kormányzati intézkedések elnevezésű előirányzatra, szintén 100 
milliárdos keretösszeggel. Gyakorlatilag ezek a tartalékösszegek szolgálják azt a célt, hogy ha 
és amennyiben a nemzetközi gazdasági helyzet mégsem teljesen úgy alakul, akkor ezeket a 
kockázatokat a kormányzat a költségvetés szintjén kezelni tudja. 

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amennyiben nem valósul meg az 1,6 százalékos 
növekedés, hanem mondjuk csak 1 százalék alatt van, az sem jelent semmilyen kockázatot a 
költségvetés egyensúlyi állapotára nézve. 

Az általános bevezetőt illetően néhány szót szólnék akkor az egészségügyi ágazatot 
érintő költségvetésről is. Első helyen a fejezeti költségvetésben az egészségügyi ágazat 
rendelkezésére álló forrásokról beszélnék, illetve azt követően az Egészségbiztosítási Alap 
költségvetéséről. 

A fejezeti költségvetés vonatkozásában azt láthatjuk, hogy egy közel 90 milliárd 
forintos növekmény van a keretszámokban. Ennek az alapvető oka a korábban megyei 
önkormányzati, illetve városi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények átvétele. 
Ez azt jelentette, hogy ezek 2013-tól természetesen már a fejezet költségvetésében a gyógyító-
megelőző intézetek jogcímen jelennek meg, illetve az ezek működtetéséhez kapcsolódó 
források itt jelennek meg, tehát egy forrás átadás-átvételről van szó. 

Amit még a fejezet költségvetése vonatkozásában kiemelnék, hogy a jövő évi 
keretszámok tükrében folytatódhat az úgynevezett rezidensképzés működtetésének, a 
rezidensképzési rendszer működtetésének a támogatása. Külön felhívnám a figyelmet a 
jelentős támogatási összegre, ami a védőoltásokhoz, oltóanyagok beszerzéséhez kapcsolódik 
7,2 milliárd forint összegben. Lehetőség van az aneszteziológiai eszközök bérleti 
konstrukciójának a folytatására, illetve természetesen a légimentés-eszközparkkal összefüggő 
források is rendelkezésre állnak a fejezet költségvetésében. Ez öt darab mentőhelikopter 
bérlését jelenti. Illetve ismert, hogy az adócsomag kapcsán a szolidaritási adó kivezetésre 
került, ezt kompenzálandó, azt költségvetési támogatás kompenzálja, gyakorlatilag a 
kispatikák támogatása is folytatódhat a 2013-as esztendőben. 

Ami az Egészségbiztosítási Alap költségvetését illeti, néhány számot itt is ismertetnék. 
Itt a bevételi oldalon egy 1649 milliárd forintos keretösszegről beszélünk, a kiadási keretszám 



- 7 - 

1675 milliárd forint, tehát a kettő különbözeteként egy 25 milliárdos hiánnyal tervezi a 
kormányzat az E. Alap jövő évi költségvetését. 

A bevételi oldalt érintően továbbra is természetesen a legnagyobb tétel az úgynevezett 
szociális hozzájárulási adóból származó bevételek, illetve a biztosítotti járulékbevételek. Ez 
mintegy 741 milliárd forint, ez az összes bevételnek a közel 45 százalékát jelenti. Itt annyit 
jeleznék, hogy a járulékkonstrukcióban nem számolunk alapvető változásokkal, tehát utalnék 
arra, hogy a biztosítotti járulékmérték ugyanúgy 7 százalék marad, mint az idei évben, 4, 
illetve 3 százalékos megoszlásban.  

A második legnagyobb bevételi kategória, ami a teljes bevételből 618 milliárd forintot 
jelent, 37-38 százalékát jelenti az E. Alap bevételeinek, ez az úgynevezett nemzeti 
kockázatközösség címén járulékként átvett pénzeszköz. Ezt a központi költségvetés folyósítja 
az Egészségbiztosítási Alap számára a nem biztosított személyek után, tehát azon személyek 
után, akik saját maguk, illetve utánuk senki sem fizet járulékot. Ezek után a személyek után 
fejkvótaszerűen fizet járulék címén, ad át pénzeszközt a központi kormányzat az Alap 
számára. 

Jelentősebb bevételi tétel még a rehabilitációs, illetve a rokkantellátások fedezetére 
átvett pénzeszköz, illetve még a gyógyszergyártói befizetéseket emelném ki, amire jövőre az 
irányszám 30 milliárd forint, tehát ennyi bevételt várunk különféle jogcímeken a 
gyógyszergyártó és -forgalmazó cégektől. 

Ami a kiadási oldal 1675 milliárd forintos keretszámát illeti, ennek közel egyharmadát 
a pénzbeli ellátások teszik ki, tehát terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, a 
táppénz, illetve rokkant- és rehabilitációs ellátások fedezete. A legnagyobb tételt viszont 
természetesen az eddigiekhez hasonlóan a természetbeni ellátások kiadásai jelentik. Ez 1110 
milliárd forintos keretszámot jelent a következő esztendőben. Ezen belül a legnagyobb tétel 
természetesen a gyógyító-megelőző ellátások kiadása, ez 833,5 milliárd forint lesz a 
kormányzat tervei szerint, amely az idei évhez képest 8,5 milliárd forint többletforrást 
tartalmaz. Ebből említenék meg néhány részletet. 

Jövőre is folytatódhat a háziorvosi indikátorrendszer, tehát ezen a jogcímen is 
tartalmaz forrásokat a gyógyító-megelőző kassza a 2013-as költségvetésben. Én külön 
felhívnám a figyelmet a háziorvosi eszköztámogatási rendszerre, erre 4,2 milliárd forintot 
tartalmaz a jövő évi költségvetés. Az Országos Mentőszolgálatnál igen jelentős fejlesztések 
valósulnak meg, a TIOP-ra hívnám fel a figyelmet, itt félmilliárd forintos fejlesztési többlet 
áll majd a Mentőszolgálat rendelkezésére. 

És természetesen a szakellátás vonatkozásában is tartalmaz többletforrásokat a jövő 
évi költségvetés. Itt a járóbeteg-szakellátás stratégiai szerepének erősítésére hívnám fel a 
figyelmet, ez a kormányzati szándék, illetve a többletkapacitások, illetve a struktúra-
átalakításhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések befogadására 4,5 milliárd forint többlet áll 
rendelkezésre a 2013-as költségvetésben. Az Eurotransplant-tagsággal kapcsolatban is 
többletforrások jelennek meg, a laborkasszánál, nagyjából így tudnám összefoglalni a 
gyógyító-megelőző ellátásokat.  

A gyógyszerkassza, mint a második legnagyobb természetbeni kassza, jövőre közel 
198 milliárdos keretösszeggel gazdálkodhat. Itt valóban markáns változások történtek. Itt a 
Széll Kálmán terv második ütemének kormányzati intézkedéseire hívnám fel a figyelmet, 
illetve a konvergenciaprogramra, illetve ezen kívül kormányzati döntések is voltak, a 1036-os 
kormánydöntésre hívnám fel a figyelmet ebben a témakörben. 

Még két dolgot emelnék ki, egyrészt az egyéb kiadások között a gyógyszertárak 
juttatása címén 3,6 milliárd forint áll majd az alapkezelő rendelkezésére a jövő évben, illetve 
nem új tételként, de már nagyobb összeggel jelenik meg az úgynevezett természetbeni 
ellátások céltartaléka előirányzat, ez 20,4 milliárd forintos keretösszeg, ami gyakorlatilag az 
évközi kockázatok kezelésére szolgál. Ez a kormány hatáskörében használható fel 
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kormánydöntés alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátásokra, gyógyszertámogatásra, 
illetve gyógyászatisegédeszköz-támogatásra. 

Köszönöm szépen, elnök úr, előzetesen ennyit gondoltam mondani, a kérdésekre 
természetesen állunk rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm az NGM szóbeli kiegészítését. Tisztelettel köszöntöm az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkársága képviseletében Szócska 
Miklós államtitkár urat, Wágner Péter főosztályvezető-helyettes urat, valamint a minisztérium 
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága részéről Fritz Emma főreferenst. 

Államtitkár úrnak adom meg a szót az egészségügyi államtitkárság részéről. 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy főosztályvezető úr megfelelően 
elsorolta a jelenlegi állást, a számokra utalásokat tett, amelyeket ma már látunk. 
Általánosságként még annyit szeretnék megjegyezni, hogy mértéktartó optimizmussal 
dolgozunk még azokon a forrásteremtési tárgyalásokon, amelyekre úgy gondolom, hogy a 
részletes vita időszakában még vissza fogunk tudni térni. Csak ennyi általános kiegészítést 
tennék csak az ő szavaihoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy ennél rövidebben meg lehetett volna 

oldani. Köszönöm szépen. Ezt követően a bizottság tagjait illeti a szó. Bábiné képviselő 
asszony! 

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) ügyrendi javaslata 

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Ügyrendi javaslatot szeretnék tenni. Tekintettel az idő szűkös voltára, hiszen vissza kell 
mennünk az ülésterembe, azt szeretném javasolni, hogy most a vita egykörös legyen, és 
képviselőnként, illetve bizottsági tagonként mindenkinek ötperces időkeret álljon a 
rendelkezésére, különös tekintettel arra, hogy most az elkövetkezendő napokban úgyis a 
költségvetés általános vitája fog zajlani a parlamentben, és mindenkinek ott is bőven lesz 
lehetősége kifejteni az álláspontját. Köszönöm, és kérem, hogy erről szavazzunk! 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony ügyrendi felvetését szavazásra teszem fel. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. 

Az ügyrendi javaslatot 3 ellenszavazattal elfogadtuk. 
A kezdet kezdetén több bizottságban való részvétele miatt Szilágyi képviselő úrnak 

ígértem először szót. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Azért kértem elsőként szót, 

mert vissza kell szaladnom a plenárisra. Természetesen rövid leszek, de nem azért, mert 
egyetértenék ezzel az ügyrendi javaslattal, szerintem nem lehet a költségvetés bizottsági 
vitáját sem lezavarni néhány perc alatt, ennek mindenképpen meg kellene adni a módját. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Két óriási feszültséget érzünk a jövő évi 
egészségügyi büdzsében. Az egyik nyilvánvalóan a gyógyszerkassza, amiről már itt esett szó 
a főosztályvezető úr expozéjában, a másik pedig a béremelés fedezetét mi nem nagyon 
találjuk ebben a költségvetésben. 

Azt gondolom, hogy nem áll meg jövőre sem az a tendencia, hogy az egészségügyi 
források csökkennek. Mindig mutogatnak az előző kormányokra, hogy micsoda súlyos 
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pénzeket, 250 milliárdot vontak ki az egészségügyből, nem is tudom, hogy ha összeadnánk az 
elmúlt két év elvonásait, akkor nem járnánk-e máris ott.  

Az összevont szakellátásra a költségvetési javaslatban az ideihez képest 4,3 milliárd 
forinttal szánnak több forrást, ugyanakkor a magyarázatok között hátul azt olvassuk, hogy 
ebből fogják kifizetni a 30,5 milliárd forintos béremelést. Ha ez igaz, és tényleg ebből a 
keretből kell ezt kifizetni, akkor nem fog elegendő pénz maradni a kórházi ellátásokra, 
növekedni fognak a kifizetetlen tartozások, és ez egy óriási feszültség. 

Az alapellátás fejlesztését nagyon régen várjuk, és nem látjuk azt, hogy itt érdemben 
forrásnövekedés történne. Talán plusz egymilliárd forint van ezen a soron a tavalyihoz képest, 
még akkor is, ha egy-egy soron lehet látni kisebb-nagyobb forrásokat. A praxisalapot nem 
látjuk, hogy hol fogják feltölteni és melyik soron lehet látni azokat az összegeket, amivel a 
tartósan betöltetlen, és reménytelenül betöltetlen praxisokat meg tudják majd támogatni. Azt 
gondolom, hogy így tovább fokozódik az alapellátásban a feszültség, és nem lehet majd 
orvost találni a betöltetlen körzetekbe, és tovább növekszik a hozzáféréshez való 
egyenlőtlenség. 

A legkomolyabb probléma mégiscsak a gyógyszerpiacon várható. Itt két év alatt 
gyakorlatilag megfelezik a gyógyszertámogatást, erről már elég sokszor beszéltünk 
mindenféle apropóból, nyilvánvaló, hogy olyan következményei lesznek ennek, amit senki 
nem kíván. Áremelések lesznek és 10 százaléktól 60 százalékig mindenféle szakértői becslés 
elhangzik különböző fórumokon. 

Biztos, hogy ellátási zavarok várhatóak, eltűnik sok fontos támogatott készítmény a 
támogatott piacról. Még lassabb lesz a készítmények befogadása, drasztikusan csökkennek a 
klinikai tesztek, és azt gondolom, hogy a vidéki kispatikák igen nagy bajban lesznek, hiszen 
így is nagyon sokuknak van komoly tartozása, és az árrés nem növekszik, viszont a forgalom 
egyre kevesebb, ezért biztos, hogy itt sokkal komolyabb intervencióra lesz majd szükség. 

Összességében: ezt a két legnagyobb problémát látjuk a büdzsében, de akkor még 
egyáltalán nem beszéltünk a Semmelweis-tervben hangoztatott fontos célokról, mint a 
megelőzés, a szűrések támogatása, a népegészségügyi erőfeszítések, ennek nyomát sem 
találjuk a költségvetésben, reméljük, hogy ezt meg tudják majd cáfolni. Ha nem tudnám 
véletlenül meghallgatni a választ, előre is elnézést kérek, de mennem kell majd vissza a 
plenárisra. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv idevonatkozó részét természetesen 

képviselő úrnak eljuttatjuk és rendelkezésére bocsátjuk. 
Úgy gondolom, hogy a kérdések feltételében logikailag úgy mehetnénk, hogy az 

Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményét meghallgatnánk, mert akkor egy 
körben mindhárom témához fel lehet tenni a kérdéseket, nem formabontó, mert végül is ez 
egy napirend. 

Akkor én először az Állami Számvevőszék véleményét kérdezném meg. Számomra itt 
Zakar László számvevő tanácsos úr van feltüntetve. Önt illeti a szó! 

Zakar László számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése 

ZAKAR LÁSZLÓ számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Képviselők! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének 
megfelelően a rövid idő ellenére elvégezte a költségvetési törvényjavaslat véleményezését. Új 
módszertannal, a főbb előirányzatokra fókuszálva, de így is 80 százalékos lefedettséggel 
alakítottuk ki a véleményünket. 

Az NGM által felvázolt makrogazdasági pálya az ellenőrzés során számunkra 
kiindulási alapként szolgált az egyes előirányzatok megalapozottságának értékelésében. 



- 10 - 

A törvényjavaslat összeállítása és szerkezete tekintetében általánosságban 
megállapítható, hogy az alaptörvényben és a stabilitási törvényben foglaltaknak megfelelően 
az államadósság-mutató várható értéke csökken, a 2012. év végére prognosztizált 78 
százalékhoz képest a 2013. évi terv 76,8 százalékot mutat. 

A világgazdasági válság miatt a tartalékok szerepe 2012 után, 2013-ban is 
hangsúlyossá válik. Elfogadhatónak tartjuk az Országvédelmi Alap 100 milliárdos összegét, 
ugyan ez kevesebb, mint a 2012. évben. 

Összességében tartalékokra - a rendkívüli kormányzati intézkedéseket, a céltartalékot 
és az Országvédelmi Alapot értjük ide - 300 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés. 

Az adóbevételek ellenőrzése során találtuk a legnagyobb hányadban a nem 
megalapozott bevételi elemeket, ez mintegy 30 százalék. Ide tartoznak a gazdálkodó 
szervezetek befizetéseinek közel negyede, a hitelintézeti járadék, a cégautóadó és az eva. 
Továbbá a fogyasztáshoz kapcsolt adókból a regisztrációs adó, a pénzügyi tranzakciós illeték 
és az szja-befizetést tartottuk kockázatosnak, elsősorban nem megalapozott háttérszámítások, 
illetve még nem elfogadott jogszabályok miatt.  

A fejezetek közül 11 fejezetet ellenőriztünk teljes körűen, részletes háttérszámítást 
azonban csak a HM, a BM és a NEFMI készített. Itt tártuk fel azt is, hogy a tartalékok a 2012. 
évhez képest csak három fejezetnél szerepelnek a költségvetésben: a VM-nél, a KIM-nél és az 
EMMI-nél. 

Összességében a költségvetési törvényjavaslat 120,8 milliárd forint összegben hagyott 
jóvá a fejezetek részére többletigényt. 

Az önkormányzati rendszer jelentős feladatátrendezés előtt áll. A 2013. évben mintegy 
464 milliárd forinttal kevesebb forrás jut részükre. Ez azt jelenti, hogy a 2012. évhez képest 
61 százalék marad a rendszerben. Ellenőrzésünk során nem találtunk olyan háttérszámítást, 
amely biztosítaná a feladatellátás és a finanszírozás összhangját. 

A bizottság témakörébe tartozó egészségügy esetében az E. Alapnál megállapítottuk, 
hogy a bevételek teljesíthetőek, a szociális hozzájárulási adó, amit a kialakított 
nemzetgazdasági útmutató alapján a bruttó bér- és keresetnövekedést követve alakítottak ki, 
teljesíthető, a központi költségvetési bevételek kockázatot nem tartalmaznak, az 
Egészségbiztosítási Alapban megjelent rokkantsági ellátás kiadásai a bevételi oldalon egyező 
összeggel lettek kialakítva, tehát ezek fedezete biztosított. 

A gyógyszerkiadásoknak hatása van a gyógyszergyártói befizetésekre. Itt az 
alapkezelő - helyesen - kiadáscsökkentést határozott meg, azonban ennek mértékét 
háttérszámítással nem támasztotta alá. Ezt nem tartjuk megalapozottnak. 

A kiadási oldalt tekintve, a pénzbeli ellátások esetében a kiadásokat meghatározó 
paramétereket figyelembe vették. A rokkantsági rendszernél említettem, hogy egyező bevételi 
összeggel állapították meg. A gyógyító-megelőző kassza 1 százalékos többletet tartalmaz, 
körülbelül 8,6 milliárd forint összeget a 2012. évhez képest. A legnagyobb kockázatot, mint 
már itt sokan említették, a gyógyszerkiadási előirányzat tartalmazza, itt egy jelentős 
csökkenés tapasztalható a költségvetésben, 198 milliárd forintra csökken a 2012-ben várható 
268 milliárd helyett. 

Ezt alátámasztó háttérszámítás, jogszabályi környezet nem állt az ellenőrzés 
rendelkezésére. 

Megállapítottuk, hogy az egészségbiztosítási kasszát továbbra is hiánnyal tervezték, 
ugyan csökkenő összegben, 25 milliárd forint összegben, 2012-ben 35 milliárddal tervezték. 
Köszönöm szépen a figyelmet. (Szilágyi László távozik az ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután az NGM-mel közös volt a munka, kérdezném, 

hogy az NGM részéről az ÁSZ-szal kapcsolatosan van-e valamilyen kiegészítés. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor lépjünk tovább. Köszönöm szépen az ÁSZ véleményét. A 
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Költségvetési Tanács személyesen nem képviselteti magát, a Költségvetési Tanács 
véleményéhez mindenki írásban hozzájuthatott. 

Szilágyi képviselő úr már elmondta a véleményét, alelnök úr következik. 

Kérdések, észrevételek 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Olvasmányaimból 
merítve, elmondom őszintén, hogy a boldog békeidőkben egy költségvetési vita lefolytatása 
hogyan nézett ki. Ez a boldog idő egészen a kiegyezéstől a II. világháborúig tartott, amikor is 
a magyar Házszabály szerint a pénzügyi bizottság - tehát nem mi, és az egyes ágazati 
bizottság, hanem a pénzügyi bizottság - egy-másfél hónapon át elemezte, bírálta, kiegészítette, 
módosította a törvénytervezetet, majd a végén jelentést tett a képviselőháznak, amely aztán 
tételesen áttekintette a kormány előterjesztését. 

Tehát ehhez képest, a boldog békeidőkhöz képest most meglehetősen nehéz 
helyzetben van egy átlag képviselő, akinek több száz oldalt kell átrágnia ahhoz, hogy 
felfedezzen olyan dolgokat, amelyeket még a hivatalos ellenőrzést végző hatóságok is 
jeleztek, bizonyos hiányosságokat. Márpedig ha vannak ilyen hiányosságok, akkor 
borzasztóan nehéz egy költségvetést érdemben megítélni. 

Nagyon érdekes az, hogy a költségvetés valójában nem a parlament, a 
választópolgárok, az adófizető állampolgárok számára készült véleményem szerint, hanem a 
nemzetközi pénzvilág elvárásainak megfelelően kellett már most, nyáron ilyen nagy 
rohamléptekkel - a boldog békeidőkhöz képest mondom - meghozni. Pedig nyár elején járunk 
még, és bizonyos tényadatokat sem ismerünk. Most éppen a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadásra gondolok, a netán auditált zárszámadásra, ami 
Magyarországon jelen pillanatban a gyakorlatban nincs is. 

Szerintem még nyár elején elég bizonytalanok az úgynevezett várható adatok, és ami 
mégiscsak fontos egy költségvetés számításánál. 2012-nek még több mint a fele hátra van, 
tehát őszintén szólva ezek a nagyon fontos adatok hiányoznak. 

Aztán persze vannak az általános követelményeknek nem megfelelő dolgok, a 
kiadások és a bevételek eléggé összehasonlíthatatlanok, nyilván ez az előzőekben 
elmondottakból is következik, hiszen az 1. számú melléklet csak a 2013. évi előirányzatokat 
tünteti fel, sem a 2011. évi tényszámokat, sem a 2012. évi várható adatokat nem tudja 
bemutatni. Ilyen formában elég nehéz az áttekinthetősége ennek a költségvetési tervezetnek. 

Az egységesség és a teljesség elve is sérül, az ésszerű részletezettségé is. Például ha az 
egészségügyet is nézzük, bizonyos létszámstruktúrákról nem nagyon kapunk pontos képet, 
pedig ezek roppant fontosak, hiszen éppen most, július 1-jével kezdődik el az egészségügynek 
egy jelentős átalakítása, ez az úgynevezett államosítási folyamat. Ezt nem is kellene, én nem 
is óhajtom most vitatni, mert ennek biztosan megvan az ésszerű magyarázata és 
szükségessége, de azért egy költségvetésben bizonyos tervezési akciókat vár az ember ezzel 
kapcsolatosan, nevezetesen tudjuk, hogy minden átalakítás, még ha az is a célja, hogy 
hatalmasat spóroljunk a rendszeren, akkor is inkább kiadásokkal szokott járni, és nem látunk 
semmilyen tervezést. 

Nyilvánvalóan rettentően fontosak lettek volna azok a háttérszámítások, hogy az új 
kialakított állami rendszerben, ahol koncentráljuk azt a meglehetősen rossz humánerőforrás-
helyzetünket, azokba az intézményekbe, amelyek majd most aktív ellátással fognak a jövőben 
foglalkozni, nyilván át kell oda irányítani az embereket. De hogy pontos létszámadatokról, 
ehhez szükséges béradatokról számolhassunk be, vagy annak alapján lássuk, hogy vajon, a 
tervezett költségvetés, aminek hallottuk, hogy az abszolút értékű növekedése 1 százalékot tesz 
ki, bátorkodom megjegyezni, hogy az infláció 4 százalékot tesz ki, tehát ez is eléggé 
érdekessé teszi a kérdést, hogy hogyan lehetett fedezetet találni. 
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Tehát a nyomát nem lehet látni olyan tervezésnek, ami pontosan megmondja, hogy az 
új rendszerben, tehát a minimális feltételeknek megfelelő rendszerben gyakorlatilag hogyan 
kell a munkaerőt átcsoportosítani, hogyan kell biztosítani azt, hogy azok az intézmények 
működni tudjanak. 

Ma elhangzott egy kérdés az államtitkárság felé, éppen az alelnöktársam tette fel, hogy 
nagyok az információhiányok, amelyek a július 1-jei indítást eléggé kétséges, hogy lehetővé 
tudják tenni, amelyekről gyakorlatilag az ellátásban dolgozó orvosok sem tudják a betegeiket 
tájékoztatni, hogy most mi lesz az új rendszerben, hová kell vajon menni. Jó, ez is elég nagy 
baj, de őszintén megmondom, a legnagyobb bajt ott látom, hogy a költségvetésben 
egyszerűen nyoma nincs annak, hogy ez az átalakítás milyen költségvetési igényekkel jár, 
továbbá nyoma nincs annak - már Szilágyi képviselőtársam is említette volt -, hogy vajon a 
kormányzat az egészségügyi béremelésnek, bár soha nem tett ilyen ígéretet, hogy ez egy első 
lépcső volt a 2012-es, egyébként még végre nem hajtott emelés, hogy ezt első lépcsőnek 
tekinti-e, következő lépcsőkkel folytatódik-e. A 2013-as költségvetés egyelőre számomra 
csupán azt jelenti, hogy ez a folytatás hiába várható. 

Egyetlenegy kérdésem lenne, ezt engedje meg, elnök úr, hogy feltegyem, konkrét 
kérdés megígérem, hogy ugyanis Balog Zoltán miniszter úr egy biztató sajtóhírrel szolgált. 
Szombaton úgy fogalmazott, hogy a kormány a szerdai ülésén dönthet az egészségügynek 
szánt pótlólagos forrásokról, ez nagyon érdekel, hogy vajon ez a költségvetési terv 
tartalmazza-e ezt. Ugyanis azt mondja, hogy az egészségügy területén forrásbővítést 
terveznek, erre Matolcsy miniszter úr „kontrázott rá”, hogy komoly és intenzív tárgyalásokat 
folytat az Emberi Erőforrás Minisztériummal, hogy egy finanszírozási áttörést érjen el, 
részben belső forrásokból - ez nem tudom, honnan származik -, részben logikus 
finanszírozásból, ez biztosan fontos, és a jövedéki adókból kívánják stabilizálni az 
egészségügyi rendszer finanszírozását. 

Milyen eredménnyel zárultak ezek a tárgyalások a kormánnyal? Tükrözi-e ezt az 
eredményt ez a költségvetési tervezet avagy nem? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr! Kérném, hogy mivel két előadó volt, 

két körben, hogy a kérdéseket is célzottan tegyük fel, hogy kinek tesszük fel. 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is a dicséret hangján szólok 

arról a rendkívüli munkáról, amit az egészségügyi államtitkárság eddig elvégzett, a többi 
szaktárcával együtt, hogy tudniillik egy alapvető térképet elkészített strukturálisan ahhoz, 
hogy a július 1-jétől induló átalakítás, illetve program megvalósulhasson, óriási felelősséggel, 
óriási munkával. 

Viszont volna két kérdésem. A költségvetés részben tükrözi azt, hogy milyen 
lehetőségek vannak az országban, a másik amit tükröz, hogy milyen irányultságokban vonjuk 
meg és fejezzük ki a fontossági, sürgősségi vagy szükségleti csúcsokat. 

Két dolog az, ami engem feltétlenül érdekel, és azt hiszem, nemcsak engem, hanem az 
egész országban, ez a pszichiátria helyzete jelenleg, különös tekintettel a pszichiátriai 
gondozókra, és erre vonatkozó kérdésem az, hogy van-e valami elképzelés, hogy a jövő évi 
költségvetésben a pszichiátriai gondozókra fordítandó összegek, egyáltalán a kiemelése 
milyen támogatásban fog részesülni. 

A másik pedig az idősödés kérdése, amelyik viszont nagyon jól leszögezzük, hogy 
demográfiailag az idősödés folyamatai Magyarországon, ha araszolva is, de 
világviszonylatban az idősödési programokban és az idősödési folyamatokban jelentős helyet 
foglalnak el. 

Lesz-e, van-e erre való tekintettel egy olyan elképzelés vagy egy olyan gondolat vagy 
olyan tervezet, hogy az idősödésből származó kiadások hogyan fognak alakulni. Részben 
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azért, mert új strukturális változtatást is szeretnénk, tehát a geriátria helyét szeretnénk mind a 
járóbeteg-szakellátásban, mind pedig az aktív ágyak vonatkozásában kialakítani. Tehát ezzel 
kapcsolatosan van-e egyáltalán elképzelés, van-e terv, és ha van ilyen terv, akkor arról mit 
lehet most tudni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

röviden: be is fejezhetnénk itt az egész tárgyalást, ha ezeket a főszámokat megnézzük. Tehát 
ha az E. Alap kiadásai mínusz 3,5 százalékkal csökkennek, 1735 milliárdról 1675 milliárd 
forintra, akkor azt mondom, hogy kérem, kampec. És akkor még itt az utolsó sorban kellene 
egy újabb stáció, hogy az egészségügy és az egészségügyi költségvetés reanimációjára egy 
külön tétel, mondjuk szó volt itt erről a 20 milliárd forintos különleges tartalékról, amit a 
minisztérium osztogathat majd szét, reméljük, hogy ez majd jó irányba fog megtörténni. 

Itt alelnök úr is mondta a 4 százalékos inflációt és az 1 százalékos emelkedését az 
ellátásnak. Ebből megint nyilvánvalóan egyértelmű, hogy ebből megfelelő szakmai alapú 
költségvetést és gyógyító-megelőző ellátást véghez vinni nem lehet. 

Itt csatlakoznék az Állami Számvevőszék véleményéhez, hogy valószínűleg azért nem 
voltak reális háttérszámítások, mert ott meg kiderült volna az igazság, hogy ne adj’ isten, 
valamit ebből már nem lehet megcsinálni. 

Most kétségtelenül a háttérben államtitkár úrtól láttam a különböző erőfeszítéseket, 
hogy próbálkozik az egészségügyért tenni, de sokszor ez ilyen szélmalomharcnak tűnik. 
Sajnos, a végeredmény, bocsánat, de azt szoktuk mondani, hogy van a szándék, utána a 
miniszterelnök mondta azt, hogy nem az számít, amit mondok, hanem amit teszek, itt pedig 
kétségtelenül a harc végeredménye az, ami számít, főleg a betegeknek meg az egészségügyi 
dolgozóknak, mert majd csak azt a pénzt lehet elkölteni, amit a végén a parlament megszavaz. 

Tehát én is külön kiemelném a gyógyszerkassza borzalmas számadatait, és megint 
utalnék arra, hogy azt hiszem, az Állami Számvevőszéknek a tavalyi véleményében is benne 
volt, hogy már a tavalyi gyógyszerkassza is -és ez a kifejezés volt benne, ha jól emlékszem -
feszültség forrása lehet. Ez megy még inkább.  

Aztán ha jól emlékszem, Rogán Antal görög, portugál és ilyen példákkal jött elő, hogy 
ott is milyen válság van, milyen nehéz helyzetben van mindenki, de ha megnézzük a görög és 
a portugál egészségügyi kasszát és az egy főre jutó ilyen jellegű támogatást, az körülbelül 
három-négyszerese a magyarnak, de még ott is azért úgy gondolom, hogy gazdasági válság 
van. 

Persze, belemehetnénk a részletekbe is, szó volt itt, és most nem akarom név szerint 
megemlíteni, nem államtitkár úr volt, más volt, aki olyat mondott, hogy az emelt, kiemelt 
állami támogatású gyógyszereknek mondjuk csak 10 százalékkal csökken a támogatása. Ha 
90 százalékról 80 százalékra lemegy, egy matematikus képzettségű egészségpolitikusnak 
pontosan kellene tudnia, hogy ez mit jelent, azt, hogy a duplájába fog kerülni az a gyógyszer. 

A gyógyszergyártók különböző megsarcolása, ez a 12, 20, 30 százalékos sarcolás már 
most jelentős kivándorlást jelzett, egyrészt a gyógyszerkészítmények kivonását a forgalomból, 
körülbelül 400 jól képzett dolgozót már elbocsátottak, és azt is tudjuk, hogy a K+F egy 
nagyon lényeges momentum a magyar egészségügy bizonyos háttérfinanszírozásában. Ha 
ezek a gyógyszercégek innen elmenekülnek ilyen mértékben, akkor az évente 10-12 milliárd 
forintos bevételcsökkenést jelenthet az arra eddig szakmailag alkalmas klinikáknak és 
egészségügyi intézményeknek, akik a gyógyszer-kipróbálással foglalkoztak. 

Aztán vannak háttérszámítások, hogy ez a fajta gyógyszerár-támogatáscsökkenés a 
támogatott gyógyszerek vonatkozásában akár 60-80 milliárd forint többletkiadást jelenthet a 



- 14 - 

betegek számára. Nyilvánvaló, hogy ezek a háttérszámítások nem jelentek meg abszolút 
hivatalos formában. 

Úgy gondolom, hogy ez egy borzalom, főleg itt a gyógyszertámogatásokra gondolok, 
de a bérekről is egy pár szót. Itt szó volt, hogy ha bejön a chipsadó, akkor valahonnan 
előkerítek egy kalapot és megemelem. Megmondom őszintén, hogy most a chipsadót lenyelte 
a költségvetés, meg egyébként a 30 milliárd helyett maradt talán 20 milliárd, és itt már szó 
volt a béremelés fedezetéről, tehát hogy egyik zsebből a másik zsebbe a gyógyító-megelőző 
kasszával összefüggésben. 26 milliárd a fekvőbeteg-ellátó kasszából, 3 milliárd a járóbeteg-
ellátó kasszából, tehát egyik zsebből a másik zsebbe tesszük át a fizetésemelést, akkor azt a 
betegektől és az egészségügyi dolgozóktól elvesszük és odaadjuk az egészségügyi 
dolgozóknak, és annak a 40 százalékát pedig a költségvetés különböző járulékok és egyéb 
adók formájában vissza fogja szedni. 

Tehát összességében azt mondom, hogy mi ezt valószínűleg nem tudjuk elfogadni, 
tehát sem szakmailag, sem emberileg, sem matematikailag. (Tukacs István: Ha engem 
kérdezel, Pista.) Igen, téged kérdeztelek itt mellettem. Tehát mindenféle szakmai 
háttérszámítás, komoly jogszabályi bizonytalanságok miatt is úgy gondolom, hogy ebből 
óriási, borzalmas problémák lesznek az elkövetkezendő hónapokban és a hátralévő 
időszakban, és elsősorban a betegek, a betegellátás vonatkozásában. 

És akkor még egy mondatot a háziorvosokról. Ha jól emlékszem, most eszembe jutott, 
hogy tavaly 81,1 milliárd volt, most talán egymilliárdot emelkedik, ha jól emlékszem, vagy 1 
százalékot, talán még annyit sem, de az lehet, hogy valamivel több mint 1 milliárd az 1 
százalék. Tehát ha a háziorvosoknak egy nagyon fontos kapuőr primer ellátó szerepet 
szánunk, akkor azért ahhoz megfelelő háttérforrásokat kellene biztosítani. Kétségtelen, hogy 
államtitkár úr említette a különböző ilyen műszer- és egyéb beszerzési lehetőségeket, de 
amikor az Állami Számvevőszék előző jelentésében benne van a 171 üres háziorvosi állás, 
ami azóta szerintem csak még több lett, ott azért nagyon nehéz lesz bármiféle primer 
prevenciót elvégezni, ahol éppen betöltetlen a praxis. 

Tehát szerintem ebből a szempontból is előre kellene lépni. 
Arról nem beszélve, hogy ha sikeres szűrővizsgálatokat végeznek a háziorvosok, 

sajnos, az lesz, hogy a kiszűrt betegeket pedig majd nem tudják meggyógyítani a különböző 
járóbeteg- vagy fekvőbeteg-gyógyintézmények ezekből a forrásokból. Köszönöm szépen a 
türelmét, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A háziorvosokra mindig szánunk plusz időt. Kiss képviselő 

úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt sokat hallottunk a 

gyógyszerkasszáról, én ehhez nem is fűznék semmi mást, hanem én a közgyógykeretre 
szeretném felhívni az államtitkár úr figyelmét. 

Míg 2012-ben 19,5 milliárd volt a közgyógykeret, vagyis még annyi, 2013-ban 18 
milliárd, tehát egymilliárddal kisebb a közgyógykeret. Még ezen át is lehetne valamilyen 
módon siklani, hogy egymilliárd ide vagy oda, csak én arra szeretném felhívni a figyelmüket, 
hogy gyakorlatilag ha majdnem a harmadával csökken a gyógyszerár-támogatás, akkor ez azt 
jelenti, hogy a térítési díjak növekednek. Csak hogy próbáljam megmagyarázni 
mindannyiuknak, tehát ha 100 egységet fizetett, annyi volt a térítési díja egy készítménynek, 
és aki ezt közgyógyellátás címén kapta, és ezután 200 egység lesz ennek a térítése, ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy feleannyi gyógyszert kaphat meg közgyógyra a beteg. 

Tehát itt szerintem ez átgondolatlanság, mert nem kevesebbnek kellene lenni a 
közgyógykeretnek, hiszen a támogatások drasztikusan emelkednek. Tehát azt javaslom 
önöknek, hogy valahogy próbálják meg kilobbizni, hogy ne 18,5 milliárd legyen, hanem 25, 
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28 vagy akár 30 milliárd, mert nem akarnék itt kampányszöveget azzal kapcsolatban 
mondani, hogy a Fidesz mennyire szociálisan érzéketlen, de nyilvánvalóan látszik a szociális 
érzéketlenség, hiszen kik azok, akik a közgyógyot igénybe veszik? A szegény sorsúak. És itt a 
felzárkóztatásért felelős kormányhivatalnokhoz is szólnék, Balog miniszter úrnak a szíve 
csücske a cigányság, én elmondanám önöknek, hogy a cigányság gyakorlatilag majdnem 
mind közgyógyos, én tapasztalt patikusként tudom. Ez azt jelenti, hogy a roma társadalom 
jelentős része nem fogja tudni kiváltani a gyógyszerészt, vagy csak sokkal kevesebbet. 

Tehát még egyszer: arra hívnám fel államtitkár úr figyelmét, hogy mindenképpen 
szerencsés lenne ezen közgyógykeret megemelése, pláne úgy, hogy látok itt mindenféle roma 
önkormányzat meg nem tudom, még milyen címen támogatásokat, ezekből csoportosítsanak 
át inkább a közgyógyra, mert azt hiszem, itt nagyobb szükség lenne rá. 

A következő konkrét kérdésem lenne a gyógyszertárak támogatása 3,6 milliárd 
forinttal. Azt szeretném megkérdezni, hogy pontosan miben fejeződik ez ki. Remélem, hogy 
nem a generikus program ez a 3,6 milliárd, mert a generikus program támogatása nem a 
gyógyszertárak támogatása, hanem ez egy árréskiesés piciny pótlása.  

Tehát ne keverjük össze ezeket, de ezzel kapcsolatban majd biztosan megnyugtat 
államtitkár úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kétféle módon 

tudjuk megítélni azt, hogy a jelenleg előttünk fekvő tervezet mennyiben szolgálja a gyógyítás, 
megelőzés és általában az egészségügy ügyét. Egyfelől úgy, hogy megnézzük, hogy az összes 
kiadás közül mennyit tudott kiszakítani magának a tárca, másfelől pedig úgy, hogy a jelenlegi 
körülmények között igaz-e, ami le van írva. 

Én mindig szívesen foglalkozom először a költségvetések bevételi oldalával, és 
általában minden olyan típusú előterjesztésnek, ahol bevételekre alapozott kiadások vannak. 
Akkor, amikor az Állami Számvevőszék azt tételezi, hogy a gazdasági növekedés 2013-ban a 
kormány prognózisának megfelelő, tehát 1,6 százalék, akkor egyben azt is tételezi, hogy a 
vállalkozásoktól és a munkavállalóktól be fognak folyni a kasszába azok a bevételek, amelyek 
szociális adó és járulékfizetés alapján befolynak. Én magam ezt a tételt kockázatosnak 
találom, megmondom őszintén, tehát elég nehezen megítélhetővé teszi a bevételi oldalt az, 
hogy azt mondjuk, hogy 2013-ban egy enyhe, pozitív gazdasági növekedés lesz. Azért lett 
volna tanácsosabb talán a költségvetés készítőinek felvázolni vagy kétféle pályát még emellé, 
mert ha nemcsak az 1,6 százalékos gazdasági növekedést feltételezné, hanem egy stagnáló, 
illetve recesszióba hajló változatot is, akkor nagy valószínűséggel egy óvatosabb tervezést 
tenne lehetővé az egészségügy területén is. Nyilván mind a két változat a kassza számolása 
szempontjából kedvezőtlen lenne, tehát nem gondolom, hogy ezzel kedvezőbb feltételeket 
lehetne elérni, csak óvatosabbat. 

Ezt azért mondom el elöljáróban, mert nem tekintem lezártnak a költségvetés 
tárgyalásának ebben a fázisában a bevételek ügyét. Ha jól értettem Matolcsy úr nyilatkozatait, 
akkor még mindig keres a költségvetéshez bevételi forrásokat, általában megfogalmazott 
bérfejlesztéshez általában megfogalmazott adó, jövedéki adó emeléseket vagy bevezetést. 
Miután Szócska államtitkár úr szintén mondott most egy nagyon óvatos mondatot arról, hogy 
folynak a tárcának olyan kezdeményezései, amelyek megpróbálják bővíteni vagy a bevételi 
oldalt vagy általában a költségvetésből kiszakított forrást, úgy gondolom, hogy jelenleg nem a 
végleges bevételi változatot látjuk magunk előtt. 

A kiadási oldalon a bizonytalanságomat az okozza, hogy miközben számok vannak 
leírva abban a vonatkozásban, hogy az államosított intézmények átkerülésük után hogyan 
működnek, én magam nem látok, és szívesen látnék olyan kollégát, aki látja, hogy a 
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szerkezet-átalakítás, struktúra-átalakítás után ezek az intézmények hogyan működnek és 
milyen kiadási forrást kívánnak. Tehát miután ez nem látható, ezért azt gondolom, hogy a 
legnagyobb jóindulattal is feltételezve, hogy az ezzel kapcsolatos számítások rendben vannak, 
úgy gondolom, hogy ez szintén növeli azt a bizonytalanságot, amellyel megítélhetjük az 
előttünk fekvő költségvetést az egészségügy területén, amely nyilván nem biztató, ezzel 
kapcsolatban több hozzászólás elhangzott. 

Összességében azt szeretném mondani, hogy ha lehántjuk most az ilyen politikai 
purparlékat erről az ügyről, azt kell mondanunk Garai képviselőtársammal szólva, hogy 
valóban méltányolni kell a tárcának azt az igyekezetét, amelyben megpróbál az egészségügy 
területére minél több forrást bevonni. Méltányolni kell azt az igyekezetet, amely egy ilyen 
monstre minisztériumban több, egyébként szintén hiánnyal küszködő területtel vetélkedve 
próbál ennek a nagyon fontos területnek forrásokat szerezni. 

Azt gondolom tehát, hogy a jelenleg látott számok alapján a nem biztató képet 
támogatni ugyan nem tudjuk, mégis azt hiszem, hogy a költségvetés tárgyalása során 
találkozni fogunk olyan változattal még mind a bevételi, egyébként szerintem a kiadási 
oldalon is, amely változást fog jelenteni számunkra, tehát azt fogjuk majd megtárgyalni. 

Összességében azzal szeretném zárni, hogy ennek a nagyon furcsa időpontnak, 
amelyről némileg hasonló a véleményem, mint alelnök úrnak, azért némileg, mert nemcsak 
elvárásokat, hanem egyfajta kormányzati cselt is tartalmaz ez a hamar elfogadott költségvetés. 
Tehát nemcsak arról van itt szó, hogy valakik kikövetelték, hogy legyen ilyen, hanem arról is 
szó van, hogy egy kész költségvetésnek vagy legalábbis egy sarokszámokkal rendelkező 
költségvetésnek az is a tulajdonsága, hogy bármilyen tárgyalásnál rá lehet mutatni, hogy 
nagyon sajnáljuk, a magyar parlament ezeket elfogadta, ezek mozdíthatatlanok. 

Ezért tehát úgy gondolom, hogy a korai tárgyalás nagyon-nagyon sok okot nem ad 
arra, hogy pontos számokat lássunk magunk előtt. Tisztelettel kérném államtitkár urat, hogy 
éppen azért, mert ha jól tudom, a struktúra átalakításával kapcsolatos tárgyalások a vége felé 
közelednek, szánjon arra lehetőséget a bizottságnak, hogy a költségvetés tárgyalásának 
időszakában akár, vagy valamilyen más konkrét alkalommal egy pillantást vethessenek rá a 
bizottság tagjai, hogy vajon akkor hogyan fog kinézni ez a bizonyos struktúra, hogy 
megbeszélhessük ezt, hogy egyáltalán láthatóvá váljon. 

Engem nem azért érdekel elsősorban, hogy vehemens háborút vívjak a nyíregyházi 
Jósa András Kórház minden egyes ágyáért, hanem inkább azért, hogy vajon, a költségvetés 
szempontjából hogyan van megalapozva a szerkezetátalakítás, és vajon, milyen hatásokkal 
jár. 

Magam őszinte sajnálattal vettem tudomásul, hogy ez a bizonyos chipsadó elkerül 
innen, nem tartom egyébként lényeges tételének a bevételi oldalnak, meg kell mondanom, de 
azt látom, hogy valamilyen módon a salátatörvényben elfogadott bérfejlesztésre is kellene 
valamilyen bevételi választ találni. Én most erre nem nagyon látom ezt, de ha segítene 
államtitkár úr és kollégái, akkor nagyon szívesen fogom fogadni, hogy legalább erre az egy 30 
milliárdos, egyébként nettó mondjuk 20 milliárdos összegre legyen bevételi forrása a 
költségvetésnek. 

Képviselő asszony ügyrendi javaslatát itt már meg is akarja kollégám torpedózni, azért 
nyüzsög, mozog itt mellettem, mert nagyon szeretne valamire reagálni, ami nem szép dolog 
(Derültség.), de az még kevésbé szép dolog, hogy az ön által nagyon szeretett területen, a 
védőnőknél is úgy látom, hogy olyan túlságosan a költségvetés nem volt bőkezű és lehet, 
hogy a javaslatának ez is az egyik oka, hogy próbáljunk meg minél hamarabb túlesni ezen a 
kényelmetlenségen. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Garai képviselő úr! 
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DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Elnézést, elnök úr, nem azért megyek el, 
mert haragszom vagy ilyesmi, hanem egy kérdést fel kell tennem a parlamentben, ez 
kötelességem, és utána jövök vissza. Köszönöm szépen. (Dr. Garai István Levente távozik az 
ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem csak egy olyan típusú 

kérdésem lenne, hogy körülbelül mire számíthatunk, mennyi az az EU-s pályázati forrás, amit 
2013-ban az egészségügy lehívhat? Ugyanis azt el kell mondani képviselőtársaimnak a 
gyakorlatból, hogy azért nagyon sok olyan forrás nyílt meg, és sajnálom, hogy Szilágyi 
képviselőtársunk elment, mert azért a népegészségügyi szűrővizsgálatokkal kapcsolatban, a 
szakképzéssel kapcsolatban, a szakorvosképzéssel kapcsolatban vannak TIOP-források. Most 
nincs olyan kórház, ahol ne folynának építkezések, ne lenne az integrációra plusz TIOP-
lehetőség, illetve azt is tudni kell, hogy azok a pályázatok, amelyeket elindítottunk, azok már 
a struktúra-átalakításnak megfelelően egy egyeztetett, többsoros egyeztetésben létrejöttek. 
Tehát ezek azért óriási források, nagyon nagy lehetőség a számunkra, és úgy gondolom, hogy 
ez mind azért a betegellátást szolgálja. Ahhoz, hogy egy hatékony betegellátás legyen, ezeket 
a forrásokat maximálisan ki kell használnunk, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy nagyjából 
ez 2013-14-ben mit jelent. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Baracskai képviselő úr! 
 
BARACSKAI JÓZSEF (független): Köszönöm szépen. Én is alelnök asszonyhoz 

csatlakoznék, és így konkrétan, most ki van írva egy pályázat a kistérségi egészségfejlesztési 
irodákkal kapcsolatban, ami megint csak ez a kettősség, hogy vannak, amelyek a GYEMSZI 
felügyelete alá tartoznak kórházak, járóbeteg-szakellátók, vannak, amelyek még az 
önkormányzatoknál maradnak. Ezeknél a pályázatoknál, illetve ez most konkrétan nem is a 
költségvetéshez csatlakozik, de ha jól tudom, a későbbiekben azt szeretnék elérni, hogy a 
járóbeteg-szakellátóknál a népegészségügyi feladatokat ezek az egészségfejlesztési irodák 
végezzék. Ez az elkövetkezendőkben, ha a pályázat lejár, a fenntartási időszak, akkor tervezi-
e a kormány, ha nem is 2013-ban, de 2014-ben, hogy ezeket a feladatokat ugyanúgy ott tartja, 
hiszen itt egy továbbfoglalkoztatás van vagy fenntartási időszak, ami nem mindegy, hogy 
most az önkormányzatok bevállalják, vagy pedig a GYEMSZI által fenntartott intézmények. 
Köszönöm szépen. Röviden csak ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár Úr! A 

költségvetés minden esztendőben nehéz ügy, és a költségvetésnek az ember nyilván azokat a 
részeit kérdezi meg, érdeklődik, amelyek igazából bántják. Az alapellátásról azt szeretném 
kérdezni, mondani, kérdezni elsősorban, ez az eszköztámogatási rendszernek a tavaly 
megkezdett folyamatának az eredménye, illetve a befejezése, ez a 4,2 milliárdos fejlesztés, jól 
gondolom meg értem-e? Van egy ilyen, hogy indikátorrendszer működtetése. A külön díjazás 
mit jelent, és körülbelül mekkora?  

A harmadik: a mentésben az 500 millió forintos többletforrás nem óriási, de tudjuk, 
hogy a TIOP fejlesztéssel azért jelentős invesztíció történt, elsősorban a mentésirányítás 
rendszerében. Ebben a kérdésben hogyan állunk? 
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És még egy kérdésem lenne. A népegészségügyi prevenciós és egyéb kérdésekben a 
pályázati kiírások, illetve a források jövőbeli hozzáférése hogyan alakul? Ez nagyjából célzott 
kérdés, és nyilván államtitkár úr érti. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves 

Kollégák! Én először visszakérdeznék. Alelnök úrhoz, illetve képviselőtársaimhoz, akik azt 
rótták fel, hogy miért kell most tárgyalnunk a költségvetést.  

Mintha nem tudnák pontosan. Igen, arról van szó, és ez a környezet, amely 
Magyarországot most már nem hónapok, hanem lassan éves szinten fenyegeti, amelyet 
hívhatunk helyi típusú ellenzéki válaszként úgy, hogy a Jobbik által közkedvelt Európai Unió 
nyomorgat minket, és mondhatjuk azt is, hogy amit a szocialisták az elmúlt nyolc évben 
tudtak tenni, az annyi volt, amiről ma itt szó esett már napirend előtt, hogy soha nem volt a 
hiánycél megfelelő, és a deficiteljárást most talán megúsztuk már. Tehát azt hiszem, 
egyértelmű, hogy itt az első pont, amit fel kell vállalnunk, hogy a hiánycél annyi, amennyi, és 
főleg egy adott gazdasági környezetben, és a csodát lehet várni, de tudjuk kormányon és 
ellenzékben is, hogy nemigen jön el, tehát az adatok valószínűleg ezek lesznek. Szerintem ezt 
tényként nagyjából rögzíthetjük első szuszra. 

Akkor két kérdést rögtön kilőttünk, ha ebben meg tudunk egyezni. 
Lehet, hogy rosszul értettem, de én egyfajta megegyezési szándékot vélek felfedezni 

az ellenzék részéről, ha nem, akkor tiltakozzanak kézzel-lábbal időben, mert én azt hiszem, 
hogy eljött az a pillanat, amikor segíteni kellene egy kicsit az egészségügyi kormányzatnak, 
mégpedig abban az ügyben, hogy valóban amit említett államtitkár úr is, hogy bizony, a 
részletes vita során kellene még pénzeszköz. Tehát én mondtam már korábban azt, hogy a 
politikának az a baja, és az egészségpolitikának, amit ma is elmondok, hogy mindenkinek 
megvan a maga professzora, főorvosa, kinek milyen szinten, értem ezt a politikustársainkra, 
és innentől kezdve nem érdeke senkinek igazából az egészségügy rendbetétele. 

Tehát hiába ott a koncepció, ott van egy kidolgozott komplex rendszer, amit sokan 
elismerünk, hogy egy hatalmas munka volt, és erre számíthatnánk, de azt is tudjuk, hogy pénz 
kell hozzá, pénz kell még a rendszerbe. Én, mint alapellátásban dolgozott, és hamarosan 
dolgozó, azt mondom, hogy oda is pénz kellene ahhoz, hogy a rendszert ki tudja szolgálni. 

Tehát én ebben bízom nagy tisztelettel mindenki felé, hogy ez lehetne végre egy közös 
fellépés, akár az Egészségügyi bizottság kormánypárti és ellenzéki részéről egyaránt, hogy 
támogatni kívánjuk a kormány egészségügyi politikáját azzal, hogy egységesen lépünk fel e 
mellett a munka mellett, és ehhez pénzt kell betenni. Pontosan tudja az államtitkárság, hogy a 
rendszer alapjának számított és számítandó alapellátás komoly anyagi és egyéb hibákkal és 
gondokkal küzd, pontosan tudják, az egyeztetések számos esetben folynak, tehát nincs ember, 
aki ne tudná az államtitkárságon, hogy mekkora a baj és milyen megoldási lehetőségek 
vannak, de egy biztos, hogy mind sokba kerül. 

Ezt meg kellene lépni mindenképpen, mert a kórházi struktúra sikerét kockáztatjuk. 
Legalábbis ez az én véleményem, és sok kollégám véleménye is. Azt hiszem, hogy halkan 
mondom, hogy még kórházigazgatók véleményével is találkozom, amikor ezt mondom. 

Tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy próbáljunk együttesen ez ügyben fellépni, 
és azt a hiányzó nem 1, 2, hanem 10 milliárdot, ami itt a minimális működéshez kellene az 
alapellátás tekintetében, azt próbáljuk meg összekalapálni, hasonló módon egyébként a 
rendszer alapját képező kis patikák ügyéhez. Azt hiszem, hogy ebben teljes egyetértés van az 
államtitkárság felől is, ami őrült nehéz, még egyszer mondom. Az államtitkár úr és 
tekintélyes, tisztességes csapata nem tudja felvenni a harcot azzal a kialakult régi-régi 
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struktúrával szemben, amely szerint valamennyi politikusunknak megvan a maga orvosa, 
rendszere, tehát nem érdekelt abban, hogy az egész hibátlanul működjön. 

Nemrégen mondott le miniszter urunk. Említette, hogy a legnagyobb, amit nem tudott 
megtenni, az a hálapénz felszámolása. Hát igen, hatalmas összegről van szó, politikai akarat 
nélkül soha nem lesz felszámolva a hálapénz, hát ha még a munka törvénykönyve lehetővé is 
teszi. 

Csak ennyit szerettem volna mondani, azzal, hogy tényleg kell a fohászkodás hozzá, 
és szerintem együtt kellene dolgozni valahogy, hogy ezt a rendszert tudjuk végre jól 
működtetni, mert ez mindannyiunk közös ügye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt a kört, miután egykörös volt, lezárom, és 

államtitkár urat illeti a szó a válaszadásra. 

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) válaszai az 
elhangzottakra 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a bizottsági tagoknak a hozzászólásait vagy azt, 
hogy felhívták bizonyos kockázatokra a figyelmünket. Dolgozunk rajta. Itt mindenkit arra 
kérek, hogy sajnálom, hogy Garai képviselő úr pont nincs itt (Tukacs István: Megmondom 
neki.), de ő azt mondta, hogy kampec. Én pedig egy egy betűvel rövidebb szót mondok: kalap.  

Tehát amikor azt mondja, hogy fogad velem abban, hogy ha a népegészségügyi 
termékadóból 2011 utolsó negyedévében befolyt összeget egy az egyben mi bérekre, 
bérfejlesztésre fordítjuk, akkor megemelik Kovács képviselő úrral a kalapjukat az 
ülésteremben, akkor én ezt elvárom, hogy ezt meg is tegyék, mert az utolsó fillérig arra 
fordítottuk. 

Tehát én mindenkit arra kérek, hogy azt, hogy mi nem ígérgetünk, és én csak akkor 
beszélek dolgokról, amikor azok már megtörténtek és biztosak, ezt ne úgy tekintsék, hogy én 
nem a „küzdj és bízva bízzál!” elve alapján teszem a munkámat. Aszerint teszem, de nem 
kívánok teljesíthetetlen vagy korai elvárásokat ébreszteni valamivel szemben, viszont a 
konkrétum az az. 

Köszönöm a méltányos szavakat Tukacs képviselő úrnak, és ha lehántjuk a politikai 
kommunikációs szükségszerűségeket mindarról, amit a költségvetés kapcsán el lehet 
mondani, akkor muszáj elmondanom azt, hogy az, hogy most tárgyalunk erről, az, hogy már 
ebben a fázisban vagyunk, és az, hogy még folyamatban vannak a forrásteremtéssel 
kapcsolatos tárgyalások, ezek mind azt szolgálják, hogy egy bizalomnövelő spirál alakuljon ki 
az országgal és az ország tevékenységével kapcsolatban. Ha a politikai kommunikációs 
tételek egy negatív spirált indítanak be, akkor annak akár olyan következménye is lehet, hogy 
bár ha megnézzük a teljesítményt, hogy a gyógyszerkasszának a közel egyensúlyi helyzetét 
úgy tudtuk hozni, hogy nem nőttek a betegterhek, hanem csökkentek, és például ennek a 
következménye az a közgyógyellátásos összegcsökkenés, mert azok a csökkentett árú 
gyógyszerek, a verseny mentén csökkenő árú gyógyszerek kerültek bele abba a közgyógyos 
kalapba, tehát ezért lehetett ott a kiadásokat ehhez méretezni, úgyhogy akkor van értelme a 
teljesítményt is megnézni, hogy eddig sikerült ezt így hozni. Amennyiben riogatjuk az 
embereket azzal, hogy nem lesz elég, nem lesz elég, emelkedik az ár és beindul egy 
felvásárlási spirál, ha mindegyiknek, a kassza kiáramlásával tudjuk követni, hogy éppen miről 
zajlik a vita, akkor lehet, hogy következményes intézkedésekre kényszerül valaki. Ezt 
mindenképpen el akarjuk kerülni. Tehát a teljesítményt van értelme nézni. 

Ugyanígy minden évi költségvetési vitában, most már én is látom ezt, a politikai 
kommunikációs elemek azt mondják, hogy nem elég, nem elég, ez így van, az úgy van, de 
amikor pedig arról beszélünk, hogy év végén mégiscsak érkezett egy 60 milliárdos 
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konszolidációs összeg, vagy a népegészségügyi termékadót tényleg arra használjuk, ami, 
akkor még a kézfogással megpecsételt fogadás teljesítése is elmarad, elmarad a kalapemelés.  

Tehát hadd utaljak arra, hogy érdemes nézni a teljesítményünket, nem beszélünk róla, 
de hozzuk a 10 milliárdos többletszámokat. Vagy van olyan, amire éppen abban az idősávban 
még nem tudunk konkrétan nyilatkozni, de a kemény munka és a következetes gazdálkodás 
meghozza az eredményét, konszolidációra tudjuk a maradványkereteket használni. Na, akkor 
olyankor azt meg kellene ünnepelni, olyankor pedig már nincs visszautalás a költségvetési 
vitára. 

Tehát most tisztelettel kérek mindenkit, hogy egy ilyen pozitív spirál beindulhasson, 
mindenkit arra buzdítanék, hogy várjuk ki a végét. 

Tudom, hogy az én életem célja a küzdés maga, tehát én azt igyekszem beletenni. 
Válaszolnék néhány felvetésre, és a kollégákat is tisztelettel kérem, elnök úr, nem az 

elnöki tekintélyt sérteném, de lehet, hogy majd a kollégák beleszólnak, így talán praktikus, ha 
kiegészítik a dolgokat. 

Megerősítésként: eszköztámogatás 4,2 milliárd, indikátor 3,9 milliárd. Ez mindkettő 
olyan tétel, ami ennek a kormánynak a többletforrásait jelenti. Az alapellátásban tudjuk, hogy 
nem elég. Alelnök úrnak mondanám, hogy kimondtuk, hogy ez egy első lépés, ugyanakkor 
konkrét összegekben értelemszerűen nem tudtunk megállapodni, dolgozunk tovább, folytatjuk 
a munkát. 

Szeretnék utalni a HR-mozgásokra, benne vannak a 478. oldalon, és ott vannak 
tételesen a különböző számok. Ha jól tudom, egy fővel nem csökken a kórházi alkalmazottak 
száma. Tudjuk, hogy kevesen vannak az egészségügyi ellátórendszerben, tudjuk, hogy meg 
kell őrizni, 10 milliárd fölötti az az emberierőforrás-fejlesztési és foglalkoztatási forintösszeg, 
ami az intézményvezetői pályázatokkal, az intézményi pályázatokkal a rendszerbe áramlik. Itt 
nemcsak az egészségpolitika, hanem az intézményi felelősség is, tudják a számokat, tudják a 
kapacitásokat, tudják a feladatokat, nekik stratégiailag készülni kell arra, hogy egy ember ne 
kerüljön az utcára. 

Tehát egy államtitkár nem tud megírni ennyi ember helyett pályázatot, de az eszközök 
ott vannak a rendszerben, emberierőforrás-fejlesztésre, foglalkoztatásra 10 milliárd fölötti 
összeggel gazdálkodunk. 

Menedzselni fogjuk azt, hogy a kórházigazgatók ennek a feladatnak tegyenek eleget, 
számon is fogjuk őket kérni. 

A praxisalap. Most jelenleg zajlik a kiírása annak a maradványösszegnek, ami a 
praxisváltó-programból maradt, ez egy 100 millió összeg, tehát folytatódik ez a tevékenység, 
dolgozunk ezen a fronton. 

A népegészségügyi erőfeszítések. Számos népegészségügyi program került kiírásra, de 
ezen túlmenően például a Norvég Alap forrásainak a kétharmad része a mentálhigiénés 
hálózat megteremtésére lesz fordítva. Az egészségfejlesztési irodák az uniós fejlesztési 
szakasz lezárta után OEP-finanszírozást fognak kapni. Ez már valamelyik jogszabályba bele 
van varrva, tehát úgy engedték el nekünk ezt a pályázatot, hogy ez valamelyik jogszabályba 
bekerült. Majd igyekszem ennek utánanézni, hogy pontosan hová varrtuk ezt bele.  

Való igaz, hogy ezekre az egészségfejlesztési irodákra nyilvánvalóan szükség van, de 
való igaz, hogy azért telepítettük ezt a járóbeteg-szintre, aminek egy részét átvettük, mert 
megyei vagy fővárosi intézmény volt, a másik része pedig még tisztázásra vár, és pont azért, 
mert ezek között nagyon sok olyan volt, amely előzetes stratégiai tervezés nélkül került 
fejlesztésre. Tehát ezeknek a feladat-portfólióját összevont alapellátási és a megelőzési 
feladatok területén tisztítani akarjuk és teremtjük meg a finanszírozását. Tehát ez annak az 
erőfeszítésnek a része. 

A Svájci Alap forrásait egy az egyben - az uniós fejlesztési forrásokról is beszélek 
most - az alapellátás fejlesztésére fordítjuk, például itt lesz kifejlesztve az az ergonomikus 
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háziorvosi felület, ami már a népegészségügyi regiszterrel is kommunikál. Azt hiszem, 50 
körüli praxis érintett ebben, 24, és ez mind halmozottan hátrányos helyzetű, északkelet-
magyarországi praxis fejlesztését jelenti. 

Összeadva az uniós fejlesztéseket, körülbelül 300 milliárd mozog a következő évben 
is. Ennek nagy részét képezi a kórházi rekonstrukció, a struktúraváltás, a pólus-
intézményeknek a fejlesztése. Az emberierőforrás-fejlesztésről beszéltem, 10 milliárd fölötti a 
népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése. A kolléganőt kérdezem, hogy hányadik 
oldalon van az uniós, vagy melyik fejezet az? 

 
SZŰCS GABRIELLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A XIX. uniós fejezet, és 

részletesen a 428. oldaltól találhatók a prioritások szerinti lebontás, hiszen most először 
történt meg az, hogy a főkötettel együtt a fejezeti kötetek is benyújtásra kerültek, úgyhogy a 
XIX. fejezet, és nagyon részletes leírást tud képviselő úr megtalálni a költségvetésben.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, időközben még felmerült a nyugdíjkorhatár betartásával 

kapcsolatosan, ami érinti a költségvetési fejezetet, ha két mondatot még erről hallhatnánk. 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

nyugdíjkorhatár és az egészségügyi dolgozók? 
 
ELNÖK: Igen, a nyugdíjkorhatárnak a költségvetéssel való összefüggéséről, ha 

hallhatnánk. 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Erről 

főosztályvezető úr néhány mondatot mond, gyorsan ezt megválaszoljuk, és utána én 
folytatom. 

Tóbiás Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, elnök úr 
nyilván a 62 év fölötti közszférában foglalkoztatottakra gondol. Erről egyelőre azért egészen 
konkrétumokat nem tudok mondani, tehát gyakorlatilag a kormányzati egyeztetések most 
zajlanak, modellezések, elemzések vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy erre majd a 
későbbiek során kell visszatérni. 

Tehát konkrét kormányzati döntés még nem született az ügyben, hogy ez hogyan 
történne. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nyilvánvalóan ez azonnal borítaná az ellátórendszer 

egészét, ami elég komoly sajtónyilvánosságot kapott, de akkor államtitkár úr, folytassa, 
legyen szíves! 

 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Mi is hasonló jelzést adtunk. Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tehát például a népegészségügyi programokban van benne a korai fejlesztési program, 

ami a védőnői szolgálat és az ellátás fejlesztését szolgálja, a védőnői szűrőprogramok 
fejlesztése, a színtér programok, az egészségfejlesztési irodával kapcsolatos program, a 
népegészségügyi programok kommunikációja, a teljes körű iskolai egészségnevelés. Tehát 
számos olyan eleme van ezeknek a programoknak, azt hiszem, ezt többször ajánlottam, hogy 
akár egy egész bizottsági ülést lehetne ennek szentelni, hogy hogyan alakulnak ezek a 
programok. Van értelme. 
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Tehát olyan 300 milliárd forint. Azt hiszem, hogy olyan 50 milliárd körüli az az 
összeg, ami a funkcióváltást, struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztési összeg. Azt 
hiszem, ha 50 milliárdot mondok, akkor ez egy jó közelítésű összeg. 

A chipsadó nem kerül ki a rendszerből, tehát értelemszerűen befolyik, és az E. Alap 
forrásainak a rendszerébe kerül bele. Vettem a jelzéseket, pont kiment Kiss képviselő úr, a 
gyógyszerellátó rendszer fenntarthatóságával kapcsolatban, az a pénz, amit ő ott lát, az a 
generikus program, vagy az a pénz, amit ő most a jelen időpillanatban, a jelen időmetszetben 
lát, az a generikus programnak a támogatása. Ezt kérem, adják át neki a képviselőtársak. 

Azt hiszem, hogy a lényegesebb kérdésekre válaszoltam. Megerősíteném akkor, hogy 
a forrásteremtéssel kapcsolatban tárgyalások zajlanak, és még volt egy nagyon fontos kérdés, 
a struktúrával és a strukturális beavatkozásokkal kapcsolatos kérdés. Az utolsó napjait éljük 
annak, hogy a határozatok megszülessenek, 380 ezer sort tartalmaz az az adatbázis, 
amelyikben a különböző ellátási modalitások, ellátási típusoknak minden térségre, minden 
állampolgárra való beosztását megcsináltuk. Mindenkit megnyugtatnék, van átmeneti időszak. 
Nagyon rövid időn belül a háziorvosok, ügyeletek, mentőszolgálat, mindenki tanulja, tanulni 
fogja a rendszert, és részletesen meg fogja kapni a tájékoztatást, és úgy tekintünk minden 
kritikai megjegyzésre, hogy ez a térkép itt lyukas vagy ott lyukas, ami mögött egyébként 
lehet, hogy éppen az van, hogy egy adott település hivatalosan kérvényezte, hogy ne ide, 
hanem oda tartozzon. 

Tehát mi úgy tekintünk minden ilyen kritikai megjegyzésre, mint hibajavításra, mert 
mi nem úgy tekintünk erre a július 1-jei dátumra, mint a célra, hanem ez az, amikor a 
rajtvonalhoz felsorakozunk, és minden hibajavító megjegyzést örömmel veszünk. 
Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy olyan hatalmas munka van ebben, és olyan eszközöket 
rendeltünk hozzá, és olyan átmeneti lépésekről vagy intézkedésekről gondoskodtunk, hogy 
egy jó szándékú, kreatív, a betegeiről gondoskodni akaró, a hatékonyság iránt elkötelezett 
vezető gond nélkül fogja tudni menedzselni ezt az átmenetet. Ne felejtsük el, hogy pont ezzel 
az időponttal esik egybe például az országos várólista, tehát transzparensen láthatjuk majd, 
hogy mi történik. Bízom benne, hogy ennek a paraszolvencia világára is lesz egy 
transzparenciát fokozó hatása, hogy országos szinten látjuk a várólisták elemeit. Tehát számos 
olyan elem érkezik majd, amiről nagy örömmel adunk tájékoztatást, hogy hogyan alakult, 
hogyan alakulnak a tapasztalatok, és az átmenet menedzsmentjéről igyekszünk gondoskodni, 
és arról is, hogy a korrekt hibajavítás benne legyen, és az információkat pedig a 
szükségleteknek megfelelően feltöltjük a rendszerbe a következő napokban, hetekben, 
hónapokban. Meg kell tanulnunk az új rendszert. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy az NGM részéről van-e az 

elhangzottaknak megfelelően válaszadási igény. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, elnök úr, 

csak két rövid kiegészítés. Az egyik: felmerült itt az ágazati bérfejlesztés fedezetének a 
kérdése több képviselőtől. A dolog lényege az a bizonyos népegészségügyi termékadóból 
származó források kiadásként ebben az évben bekerültek a gyógyító-megelőző kasszára, tehát 
ezzel növekedtek a gyógyító-megelőző kassza forrásai 2012-ben. A bérfejlesztés fedezetének 
ez az egyik része, a másik része pedig már eleve rendelkezésre állt a gyógyító-megelőző 
kasszában, és ez a helyzet 2013-ban sem változik. Tehát ebből következően a bérfejlesztésnek 
a 30,5 milliárd forintos fedezete rendelkezésre áll jövőre is a gyógyító-megelőző kasszában. 
Illetve még egy kérdés érintette itt az E. Alap kiadási főösszegének a változását, ez a kérdés 
Garai képviselő úrtól hangzott el. 

Erre pedig csak annyiban reagálnék, hogy ez alapvetően egy, illetve két tételből 
adódik, a pénzbeli ellátásoknál van egy minimális csökkenés, de ez gyakorlatilag a 
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jogszabályi változások éves hatásából ered, illetve a kiadási főösszeg csökkenésének szinte 
kizárólagos oka a gyógyszertámogatási kiadások csökkentése, tehát más területeken nincsen 
csökkenés az E. Alap kiadásai vonatkozásában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Kérdezném még, hogy államtitkár úr jelezte, 

hogy munkatársai részéről lenne kiegészítés. (Dr. Szócska Miklós: Nincsen más.) Az ÁSZ 
részéről kérdezném, hogy van-e reflexió. (Zakar László: Köszönöm szépen, nincsen.) 
Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen az élénk vitát, érdeklődést. Az egy napirend keretében a háromfelé 
bontott véleményeket és a viszontválaszokat köszönöm az előterjesztőknek. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

Most az általános vitára bocsátása következik a törvényjavaslatnak. Aki az 
elhangzottak alapján a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, 
kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 5 
nem. 

Tehát 14 igen szavazattal és 5 ellenszavazattal általános vitára alkalmasnak tartottuk. 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az első napirend végére értünk. Az egyebek tekintetében kérdezném, hogy van-e 
valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Akkor köszönöm az előterjesztőknek. A bizottsági 
ülést követően a frakcióknak írásbeli vélemény benyújtására természetesen lehetőségük van 
holnap délután 14 óráig az Egészségügyi bizottság titkárságán. Aki élni kíván ezzel a 
lehetőséggel, kérem, hogy tegye meg, és nagy valószínűséggel július 4-én tudunk bizottsági 
ülést tartani, amikor a módosító indítványok megtárgyalására kerülne sor. Köszönöm szépen. 

Amennyiben egyéb nincsen, a mai bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 34 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


