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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 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 2013. március 
4-ei, hétfői, mai, 9 óra 30 percre meghirdetett ülésén. Két napirendi pont szerepel a 
napirenden, amit előzetesen képviselőtársaim, bizottsági tagtársaim megkaptak. Mielőtt 
ismertetném a napirendi javaslatot, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Szilágyi 
László képviselő urat, majd ha visszajön, ezt bepótolom, itt volt az előbb, úgyhogy jön, új 
minőségében függetlenként vesz részt a bizottság munkájában. 

Az első napirendi javaslat a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátáshoz 
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100 százalékos állami tulajdonban lévő, 
valamint azok 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat, mely T/10243. számon lett benyújtva, az 
általános vitára bocsátásáról fogunk reményeim szerint a mai napon dönteni, és a második 
napirendi pont az egyebek. (Megérkezik az ülésre Szilágyi László.) 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság munkájában Szilágyi László képviselő 
urat, aki új minőségében szerepel a bizottsági munkában, további jó munkát kívánok. Még a 
múlt bizottsági ülésen már bejelentésre került, képviselő úr kedvéért mondom, hogy Szalay 
Péter főorvos vesz részt még a bizottság munkájában Ódor képviselő úr távozását követően. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A napirendi pontokat ismertettem. Aki 
egyetért a mai bizottsági ülésünk napirendjével, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó 
egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100 százalékos állami tulajdonban lévő, 
valamint azok 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos 
eljárási kérdések rendezéséről szóló T/10243. számú törvényjavaslat 

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. A benyújtó az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. A tárca és az államtitkárság képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm 
Cserháti Péter helyettes államtitkár urat és kedves munkatársait. Az írásos anyag mindenkinek 
a rendelkezésére áll. Kérem helyettes államtitkár urat, hogy a szóbeli kiegészítését az írásos 
anyaghoz tegye meg. 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
szóbeli kiegészítése 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! Szócska államtitkár úr 
nevében elnézést kérek, ő jelenleg Dublinban van kint a szokásos európai uniós informális 
miniszteri együttléten, pedig a téma fontossága nyilván indokolttá tette volna azt, hogy ő is itt 
legyen, de ez így nem lehetséges. 

Ami önök elé kerül, az némileg egyéb várakozásokhoz képest is egy elég feszes 
jogalkotási, azon belül törvényalkotási időszak elejét jelenti, hiszen észlelték, hogy a pénteki 
napon nemcsak ez, hanem egy másik önálló jogcsomag, a szakellátási felelősség, közvetett 
módon a járóbeteg-, nem integrált szakellátók jövőjét szabályozó csomag is majd önök elé, 
illetve a parlament elé kerül. Illetve jelezhetem talán azt, hogy úgy tűnik, hogy a 62 éves 
nyugdíjazással összefüggő törvény, kormányrendelet és kormányhatározat, nyilván idevágóan 
a törvényi részek is előbb-utóbb érkeznek, és egy második nagy csomag a tárca normál 
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munkatervében szereplő két nagy téma, az idei bérfejlesztéssel összefüggő törvényalkotási 
feladatok, illetve ami talán újdonság lesz, a határon átnyúló uniós ellátási európai direktíva 
gigászi kérdése is érkezni fog. Ez a normál, március végén induló törvénycsomagban érkezik. 
Ez az, amiről tehát most beszélünk, ez azért érdekes, mert úgy néz ki, hogy két 
törvénycsomagunk lesz egy fél éven belül, ami eddig nem volt jellemző.  

A mostani csomagnak az egyik része az, amiről most beszélünk. Ennek az előzménye 
az volt, hogy a kormány decemberben áttekintette a 2012. évi államikézbe-vétel tapasztalatait. 
Egy ülésén hosszan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ebből számos döntés származott úgy az 
önkormányzatoktól megörökölt uniós önerőhiány, úgy a TIOP-forráshiányok, mint a 
költségvetési, illetve a jelen esetben állami tulajdonban lévő, de gazdasági társasági formában 
működő fekvőbeteg gyógyító intézmények kapcsán. Ebből az mondható ki, nyilván a 
részletek nem kifejtésével, hogy gyakorlatilag ez a működési forma utólag, tíz év után és a 
számok fényében nem hozott kellő pozitivitást. Sőt az látható, hogy ez a 24 gyógyító 
intézmény, illetve ez az összesen 7 egyéb vagyonkezelő fenti funkciót kisegítő intézmény 
igen jelentős volumenű olyan hitel, kezesség, tagi kölcsön, lízingdíj volument hozott össze, 
amelyet az állam kénytelen volt tavaly átvenni, és ennek a konszolidációja az, ami egy 
komoly kérdés. Hiszen önök is észlelték a médiában és a politikában is azt, hogy elég komoly 
feszültségek következtek abból, hogy adott bankok inkasszót jelentettek be az OEP-bevételre 
a megörökölt hitelek kapcsán, és ezt rendezni kell. 

A tavalyi tárgyalások nyomán decemberben a költségvetési törvény 76. §-ában 
megjelent az, hogy az ilyen típusú intézményeknél is ez a konszolidáció lehetséges, és 
tulajdonképpen ez teszi indokolttá azt, hogy sürgősséggel kértük ennek a folyamatnak a 
tárgyalását, hiszen ennek az előbbi folyamatnak júniusra véget kell érnie, és nagyon 
szeretnénk, ha ez a nagy átalakulás ezzel a haszonnal is járna, hogy ezek a terhek az 
intézményeink, illetve a korábban őket fenntartó önkormányzatok felől megoldhatók 
lennének. 

A harmadik nagy kérdés pedig nyilván a konkrét előnyök, helyben a dolgozók 
számára a közalkalmazotti létből származó előnyök, amiket korábban nem egy esetben nem 
tapasztalhattak meg, tizenharmadik havi bérpótlék, eseti juttatások nem érintették őket, illetve 
amit a médiában is többen kommunikáltak, hogy iparűzési adó, ingatlanadó, tehát számos 
ilyen forrás, tízmilliós, százmilliós nagyságrendben megoldható. Több helyen pedig 
hatékonyságnövekedés várható azzal, hogy 5, 3, illetve 2 intézmény egyesül egy új 
költségvetési szerv formájában és működik tovább. 

A törvény hatálya tehát így, ahogy mondom, összesen 28 intézményt érint, amit a 
törvény 1. számú melléklete sorol fel. Ebből 7 ilyen vagyongazdálkodási vagy egyéb 
szolgáltatást végző a korábbi egészségügyi funkcióból származó gazdasági társasági forma, és 
valójában 21 gyógyító intézmény van köztük, abból persze az egyik ez a nyíregyházi holding, 
illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, összesen 4 kórházat tartalmaz. De valójában 21 gyógyító 
intézmény, változó nagyságrendben, a megyei kórháztól kezdve egészen kis ápolást végző 
intézményig van köztük és ez a 7 vagyonkezelő, összesen tehát 28 szervezet. 

A törvény erejénél fogva szűnnek meg ezek a gazdasági társaságok, de minden 
esetben éppen ezért, ha a törvény erejénél fogva el lehet térni a cégnyilvántartás, a cégtörvény 
és a csődtörvény szabályaitól, tehát végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás ennek 
következtében nem történik, hanem minden jogviszonyban jogutódlás lesz. Értem ez alatt a 
szerződéses jogviszonyt - peres, nem peres, hatósági -, értem a vagyoni jogviszonyt, hogy az 
államra száll a vagyon, a GYEMSZI lesz az állam nevében továbbra is a vagyon 
tulajdonjogának gyakorlója, és a lejárt tartozásokat két részre bontanám. Az egyik az előbb 
felsorolt egyéb, a gt-működéssel összefüggő, tehát lízing, tagi kölcsön és sorolhatnám, 
nagyságrend, ezek azok, amelyek a költségvetési törvény 76. §-a mentén konszolidálhatók, 
gyakorlatilag a tavasz folyamán, ha a folyamat lezajlik, illetve a másik része a szállítói 
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tartozások, amelyekről világosan kimondja a törvény szövege, hogy az új szerv jogutódja lesz 
ennek, az a 20 új költségvetési szerv, amelyik a táblázat másik oszlopában megjelenve már 
jelenleg alapítóokirat-készítés alatt állva fogja március 30-a után, április 1-jei fordulónappal 
ezt az átvételt végrehajtani. 

A jogi, szerződéses, pénzügyi folyamatok mellett ugyanakkor nyilván az egészségügyi 
funkció szempontjából a folyamatosság biztosítása az elsőrendű. Az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal a törvény erejénél fogva hivatalból módosítja a működési engedélyeket, ezt követően 
5 napon belül az OEP pedig hivatalból módosítja a finanszírozási szerződéseket, de ez nem 
jelent semmilyen tartalmi változást. Tehát a működési engedély lényege, a progresszivitási 
szintek, a területellátási kötelezettség nem változik, és maga a finanszírozási szerződés 
tartalma sem változik, a rákövetkező, tehát a februári utalás jelen menetrend szerint áprilisban 
már az új költségvetési szervhez kell hogy érkezzen. Nyilván a MÁK, egyéb dolgozói 
nyilvántartások lebonyolítása még hosszabb időt vehet igénybe. Erre is utal az, hogy a 
dolgozók esetében, amelyik szintén a másik és jelentős kérdés, hiszen több mint 18 ezer 
dolgozót érint ez a folyamat, a folyamatosság három szempontból is fontos. Egyrészt, hogy 
egy eddig nem nagyon létező helyzetet kell szabályoznunk, amikor egy ilyen kizárólagos 
állami tulajdonban lévő gazdasági társaság alakul át költségvetési szervvé. A munka 
törvénykönyve alapján ez úgy történik, hogy ők a törvény erejénél fogva változnak április 1-
jétől közalkalmazottá, 15 napon belül meg kell kapniuk az erről szóló kinevezési okiratot és 
további 14 napjuk van arra, hogy a hónap végéig nyilatkozzanak, hogy ezt elfogadják-e vagy 
sem. Amennyiben nem fogadják el, akkor gyakorlatilag a munka törvénykönyve szerinti 
státusznak megfelelően történik az ő sorsuk további rendezése, amelyik abban az esetben, 
miután a korábbi foglalkoztató megszűnik, azt jelenti, hogy nem jár nekik végkielégítés és 
nem jár nekik felmondási idő, jár viszont nekik a szabadságmegváltás. Ez persze igaz azokra 
is, akik átlépnek az új Kjt.-be arányosan, akik viszont elfogadják ezt a kinevezést, a törvény 
szövege világosan kimondja, hogy az illetményeik összessége a bérpótlékkal, a 
bérkiegészítéssel együtt nem lehet kevesebb, mint korábban. 

Nem vonatkozik a szabályozás a közreműködőkre, hiszen az ő esetükben vonatkozik a 
szerződéses jogfolytonosság, tehát esetükben az új költségvetési szerv lép bele a 
szerződésekbe. Az előbbi csak a munka törvénykönyve alapján alkalmazottként 
foglalkoztatottakra vonatkozik. 

A vezető kérdésében is világosan kimondja a törvény, hogy nem kívánjuk jelenleg azt 
a nemrég lezajlott pályáztatási folyamatot csak ezért újra lefolytatni, de a törvény erejénél 
fogva a további 5 év határozott időre átszállnak úgy a főigazgató, a gazdasági igazgató, az 
orvosigazgató esetében a jogkörök, mint korábban az új költségvetési szervben. Ezek a 
jogkörök továbbra is a miniszternél vannak, csak persze más formában, mint eddig. 

Lényegében ez a szabályozás lényege. A múlt csütörtökön egy elég nagy egyeztetést 
tartottunk, hosszú előkészítés és felmérések után, részt vett rajta mind az összes érintett 
intézmény vezetősége, és a mai napig is a törvényszöveg alapján még jeleznek nekünk vissza 
arról, hogy a végrehajtás, egyebek tekintetében hogyan tudunk együttdolgozni. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Képviselői kérdések, 

észrevételek következnek. Szilágyi képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

SZILÁGYI LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Már többször volt alkalmam elmondani, hogy mi 
a véleményem erről az államosítási folyamatról, most erre talán nem érdemes kitérni. Én 
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továbbra is úgy látom, hogy úgy járt a kormány ezzel, mint az egyszeri varga, hogy akkora 
madzagot fűzött a tűjébe, hogy ki-be kellett ugrálnia az ablakon. 

Rengeteg tennivaló van ezzel, és az elmúlt másfél évben teljesen lekötötte az 
apparátust az államosítás folyamata és nem jutott nagyon sok és nagyon fontos dologra 
energia, a betegjogoktól a közegészségügyig vagy a népegészségügyig, mindenfélét lehetne 
említeni. 

Mindegy, ez a folyamat megy gőzerővel és nyilván ez az előttünk fekvő 
törvényjavaslat egyfajta ilyen záróakkordja ennek, bár még mindig lesznek vegyes tulajdonú 
társaságok, és nyilván valahogy rendezni akarják ezeknek a helyzetét is. Mindenesetre hadd 
kérdezzek néhány dolgot, hogy mennyibe kerül ez az egész átalakítás, csak ez, ami most itt 
előttünk van. Az ügyvédi költségeket már tudni véljük a mai Népszabadságból, azt is tudjuk, 
hogy ezt ki kapja, de vajon, mennyibe kerül ez az egész egyhónapos cécó? 

A másik, hogy említette, hogy 18 ezer közalkalmazottat érint. 18 ezren fognak április 
1-jén közalkalmazotti státuszt kapni, de ha jól értem, akkor közülük jó néhányan - és 
kérdezem, hogy hányan - azonnal nyugdíjba is kényszerülnek, hiszen nekik már az a 
lehetőségük sem lesz meg, hogy egyéni kérelmet indítsanak el a miniszterelnök úr felé, hogy 
nyugdíj mellett hadd dolgozzanak tovább. Tehát az ő sorsuk mi lesz, és hogyan fogják ezt 
rendezni? 

Említette, illetve azt mondta az imént, hogy nem lehet kevesebb a bérük, mint 
korábban. De a törvény szövegében nem ez van, ha jól értem, hanem nem lehet kevesebb, 
mint amennyi a közalkalmazotti bértáblában benne van. Kérdezem, és tényleg csak az 
orvosok és a szakszemélyzet bérszínvonala érdekelne engem, a vezetőké annyira nem, hogy 
mi a helyzet, többet kerestek ők mostanáig gazdasági társaság alkalmazottjaként, mint 
közalkalmazottként fognak, vagy pedig ilyen probléma nincsen. 

A másik neuralgikus kérdés az uniós projektek kérdése. Itt egy paragrafussal talán 
rendezi ez a törvényjavaslat, hogy mi lesz ezekkel a projektekkel, de vajon, így gondolja-e az 
Unió is? Egyszerű lesz-e a kedvezményezetteket és a szerződéseket módosítani, illetve már 
eddig is láttunk olyat, hogy az adminisztratív csúszások és szerződésmódosítások miatt egyre 
drágábbak ezek a projektek, egyre később készülnek el, és emiatt aztán mindenféle 
többletkiadásokra kényszerül az állam. Erről mit gondoljunk és egyszerű lesz-e az átalakítás 
ilyen szempontból? Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Kedves Államtitkár Úr! Azt látjuk 

és magam is látom, hogy óriási erőfeszítésekkel és rendkívüli munkaigényességgel történik az 
egészségügyön belül számos átalakítás. A kérdésem ehhez a témához a következő lenne, hogy 
miután 28, jelenleg gazdasági társasági formában működő kórházról van szó, és ebben nem 
tudom, hogy ez mennyire valós adat, az átalakulás mintegy 18 ezer dolgozót érint, és április 
1-je nagyon közel van. 

Az első kérdés az lenne, hogy ez a 18 ezer dolgozó körülbelül hogyan oszlik meg 
orvos és paramedikális személyzet vonatkozásában? Ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem az, hogy szakmai profilokat hogyan érint ez a 28 gazdasági 
társaság? Tehát ennek a szakmai profil szerinti elrendezése vagy legalábbis figyelembevétele 
mit fog jelenteni? 

A harmadik kérdésem, amit már Szilágyi kollégám is érintett, hogy a nyugdíjközeliek 
ebben a 18 ezres csoportban, a nyugdíjasok és nyugdíj mellett dolgozók körülbelül az orvosok 
szempontjából hogyan oszlanak meg? Ha ezt látjuk, akkor arra is egy kérdés vetődik fel az 
emberben, hogy akkor ezeknél az a 62 éves korhatárszabály hogyan vonatkozik majd, illetve 
milyen procedúra folytán, egy hónap van hátra, hogyan fog ez elrendeződni? És nem 
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utolsósorban mégiscsak az az összefoglaló kérdése az embernek, hogy mindezt a törekvést, 
erőfeszítést, amit tényleg az egészségügyi kormányzat és a kormányzat végez, ez tényleg 
óriási munka, óriási felelősség, közköteles közfelelősség, de kinek vagy kiknek hoz ez végül 
is előnyt, és ha előnyt hoz, akkor milyen előnyt fog hozni? Van-e erre valamiféle közeli vagy 
középtávú előregondolkodásunk? Köszönöm szépen. 

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

úr! Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a kísérletnek, amely gazdasági társaságok formájában 
működtetett intézményeket, van-e valamilyen hozzáférhető dokumentumban elemzése, 
mármint annak, hogy mi történt gazdasági értelemben, szakmai értelemben? Tehát hozzá 
tudunk-e jutni olyanfajta elemzéshez, ÁSZ, tárca, bárki részéről, amely vizsgálta általánosan 
vagy akár konkrétan vagyonkezelő szinten azt, hogy mi történt ezeknél a társaságoknál? 

Azért gondolom, hogy jó lenne, ha lenne ilyen, mert részben az alátámaszthatná azt a 
pusztán csak a tervezetben található sommás megállapítást, hogy a gazdasági működés nem 
volt jó, részben pedig azért, mert szerintem szakmai szempontból is tanulságos lenne 
végigelemezni ezeket és egy kicsit beszélni erről, akár a parlamentben, bizottságban vagy 
másfajta fórumokon. 

A második kérdésem úgy szólna, hogy mi az ön véleménye arról, hogy a gazdasági 
társasági működés, mint forma, az azért bizonyult rossznak, mert a társaság nem alkalmas 
arra, hogy működtessen intézményeket és kezelje a vagyont, vagy az általános 
alulfinanszírozottság miatt? 

A harmadik arról szólna, hogy amit ön említett a bevezetőjében, hogy a nyugdíjazás 
általános szabályairól is látunk majd előterjesztést, annak része lesz-e mindaz, amit akár 
professzor úr, akár képviselőtársam felvetett? 

Az utolsó egy részletkérdés lenne, tehát a nyilatkozat – erősítsen meg engem ebben – 
„igen-nem”-es, tehát mindenképpen nyilatkozni kell a 18 ezer embernek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay főorvos úr! 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár úr! A 

következő keresztkérdésem volna. A T/10240. számú törvényjavaslatnál írja, hogy „a 
járóbeteg-szakellátást biztosító rendelőintézetek vonatkozásában az intézményműködtetési 
kötelezettsége”. Én erre volnék kíváncsi, hogy az önkormányzat intézményműködtetési 
kötelezettsége pontosan mit fed. 

 
ELNÖK: Elnézést, egyelőre nem ez a napirendi pont tárgyalásának a témája, bocsánat, 

ez csak a gt.-ket érinti, a járóbeteg-szakellátás majd a szerdai napon következik. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Jó, akkor majd szerdán. 
 
ELNÖK: Elnézést, úgy gondolom, hogy ezt kötelességem volt elmondani. Kiss 

képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én 

értem és értjük, hogy a kormányzat mit akar az egészségügyben, csak úgy gondoljuk, hogy 
egy kicsit ilyen „elefánt a porcelánboltban” módszerrel hajtja ezt végre. Tehát azt, hogy 
költségvetési szervet kreálnak egy gazdálkodó szervezetből, ez nyilvánvalóan ennek a volt 
gazdálkodó szervezetnek az önállóságát csökkenti. 
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Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy az abból az önállóságból, ami megvolt 
gazdálkodó szervezetként, megmarad-e valami költségvetési szervként? Nem tudom, világos-
e. Tehát hozhat-e majd olyan döntéseket önállóan az az egészségügyi ellátó intézmény, amit 
eddig hozott, kihasználva azokat a helyi lehetőségeket, akár beszerzésre vagy bármire, ami 
eddig megvolt neki, hiszen tudjuk, hogy egy költségvetési szerv sokkal erősebben függ a 
központtól, most jelen esetben a GYEMSZI-től. Azt látjuk, hogy csak a Fidesz, csak a 
GYEMSZI, tehát a GYEMSZI mindent tud. Ez egy nagyon – hogy is mondjam – mindentudó 
szervezet. 

Ennek kapcsán nyilvánvalóan a GYEMSZI-t ilyen módon fejleszteni kell akár 
szervezetben, akár létszámban, és itt már szó volt arról, hogy mennyibe kerül az átalakítás. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyibe kerül majd ennek a központi irányításnak a 
költsége, mert nyilvánvalóan ezen költségvetési szervek központi irányítása egy újabb 
apparátust igényel majd az elkövetkezendőkben. Tehát nekem ezzel az előterjesztéssel az a 
problémám, hogy nem látom ebben, vagyis látok kórházakat, amelyek igyekeznek saját 
bevételre szert tenni mindenféle módon, hogy kiegészítsék az állami apanázst, de így, hogy 
költségvetési szervek lesznek, lesz-e erre lehetőségük, tehát ebben az önálló kezdeményező 
készségben, hogy ez megmarad-e nekik? 

A költségvetési szerveknél az a helyzet, hogy a központ akár el is veheti a pénzüket, 
tehát sokkal nagyobb a beleszólása. Tehát nem vezet-e oda, és visszatérve az előzőekre, hogy 
egyszerűen annyira függenek a központtól, hogy ez egyfajta bizonytalanságot eredményezhet 
a gyógyító, ellátó intézményeknél? Én erre lennék kíváncsi elsősorban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, hogy a központnak majd inkább hozzá kell 

tennie ezekhez a költségekhez, mint elvenni, de ebben államtitkár úr illetékes. Garai képviselő 
úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 

előző uborkasaláta-törvényben az egyetemek szabályozása is jelentős részben átkerült a 
központba, a minisztériumba és a GYEMSZI-hez, úgyhogy akkor valószínűleg itt is az lesz. 
Mondjuk a betegek érdekében szoktam azt mondani, hogy akkor szurkoljunk a 
minisztériumnak és a GYEMSZI-nek is, hogy ezt jól csinálják. Ha meg nem jól csinálják, 
akkor ez majd itt úgyis szóba fog kerülni, de az eljárási rend biztos, hogy hasonló lesz az 
előzőekhez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sok értékes információhoz jut az ember, nem szeretnék 

vitatkozni Kiss képviselő úrral, eddig nem tudtam, hogy a GYEMSZI a Fidesz intézménye, de 
mindent megtudunk majd a végén. (Derültség.) Alelnök asszony! 

 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem csak egy olyan típusú 

kérdésem lenne, a mellékleteket nézve, hogy megjelenik itt befogadó intézményként 
Kunhegyes kórházként. Nekem csak az a kérdésem, hogy milyen kórházfunkció ez, vagy mire 
gondolunk itt pontosan? 

Itt igazából véve nem tudom, hogy ez a kórház szó mit fog így takarni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. A tárca részéről, helyettes 

államtitkár úr részéről a feltett kérdésekre kérnénk a válaszokat. 
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Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
válaszai az elhangzottakra 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Szilágyi képviselő úr kérdései kapcsán valóban indokolt pontosítani, nem akartam mindenre 
kitérni, hogy most is van két olyan vegyes tulajdonú gazdasági társasági kórház, amelyiknél 
pont azért, mert nincs száz százalékos kizárólagos állami tulajdonlás, ezért nem is alanyai 
ennek a folyamatnak. Ez egyébként a siklósi és a harkányi kórház, ahol önkormányzattal vagy 
más állami tulajdonossal osztozik egyelőre a GYEMSZI a jogok gyakorlásában, ezért ők nem 
kerültek ide. És van 4 olyan intézmény, ahol eleve a működtetés jelenleg nem is állami, 
hanem egy korábbi időszakból származó kiszervezéssel létrejövő gazdasági társaság végzi, 
ilyen Ózd, Kazincbarcika, Gyöngyös és Nagyatád, amelyek szintén nem alanyai ennek a 
folyamatnak, hiszen nem a címben szereplő, kizárólagos állami tulajdon gyakorlatilag formai 
konverziójáról van szó.  

Az államosítás kapcsán tény az, ami talán Tukacs képviselő úrnak is majd részben 
válasz lesz, hogy ahogy említettem, a kormány egy nagyon részletes anyagban foglalkozott 
ezzel a kérdéskörrel, komplex módon igyekezett áttekinteni úgy az uniós beruházások 
megörökölt helyzetét, mint a különböző ilyen fenti, jelen esetben gazdasági társasági 
működésből származó problémahalmazt, ingatlanok kérdését, és így tovább. Az igazság az, 
nyilván majd erről beszélnünk kell később, hogy olyan mennyiségű gazdasági társasági adat 
szerepel ebben az anyagban, amit azért valószínűleg csak szűrten lehet felhasználni, hiszen 
bizonyos fajta gazdasági érdek kötődik hozzá. 

Azért néhány számot kiemeltem, vagy akár el is tudok mondani nagyon általánosan 
belőle, ami a döntéshez hozzájárul. Az egyik ilyen, hogy ennél az államikézbe-vételnél és 
utólagos felmérésnél az derült ki, hogy az önkormányzatok igen nagy volumenben vállalták 
magukat túl az uniós beruházások kapcsán. Tehát gyakorlatilag a 20 milliárdos nagyságrendet 
meghaladta az az örökség, amit az állam megörökölt. Ezek aláírt támogatási szerződések, több 
százmilliárdos beruházási volumen kötődik hozzájuk. A tárca december óta azon dolgozik, 
hogy ezt a forrást meg tudjuk oldani, mert ha nem, az súlyos következményekkel jár, és ezt 
úgy örököltük meg. Nyilván nem voltak ezek korábban teljes mértékben megalapozott, vagy 
legalábbis kérdéses döntések, de ha tetszik, ha nem, meg kell oldanunk.  

Hasonló probléma az ingatlanok kérdése. Számos helyen szerencsétlen módon alakult 
az ingatlan sorsa, ami a működést is problémássá teheti. Ennek kapcsán is masszívan 
egyeztetni kell. Az is egy szomorú élmény volt, hogy a törvény szerint a jegyzőkönyvek 
alapján kellett volna az önkormányzatoktól megkapni az államnak, a GYEMSZI-nek az év 
hátralévő részére tervezett működési költséget. Igen szerény volumen gyűlt össze ezen a letéti 
számlán, és így tovább. Az egyik legkomolyabb probléma pedig az, amit jelenleg ez a 
jogszabály próbál rendezni, szép sorban próbálunk a feltárt problémákon végigmenni, és ahol 
csak lehet, rendezni őket, mert a 88 nem gazdasági társasági formában átvett költségvetési 
szerv kapcsán is volt nem kicsi mennyiségű, az önkormányzatok irányából korábban felvett 
fenntartói teher, de ugyanekkora volt a 24 gt-kórháznál is. Az arány önmagában 
elgondolkodtató. Ez nem értékítélet, csak egy diagnózis tulajdonképpen, hogy a 88 versus 24 
végeredménye ugyanúgy 10 milliárd fölötti, részben most kezelendő volumen. 

A fenti 88 kórház esetében a folyamat már megy. A költségvetési törvény 72. §-a szól 
arról, hogy az állami, tehát költségvetési szerv formában átvett intézményeknek a 
konszolidációja „automatikusan megtörténik” ebben a nagy általános önkormányzati 
konszolidációban, mármint nem a kórházi, hanem a korábbi fenntartó önkormányzati terhek 
szűnnek meg. De ez nem volt lehetséges a gazdasági társasági típusú kórházaknál. Az az 
egésznek a sürgető eleme, hogy egy ilyen volument úgy kell végrehajtanunk, hogy még június 
előtt ezek a volumenek is kezelhetők legyenek ebben a költségvetési törvény 76. §-ához 
kötődő konszolidációs igényben. 
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Ezért a „mennyibe kerül” kérdésénél jelenleg valóban a korábbi, az odaalakuláshoz 
képest jóval szerényebbek a költségek, hiszen semmi ilyen típusú átalakulási menedzsmenti 
költségre nem lesz szükség, semmifajta vezetőváltás nem történik. A dolgozók munkajogi 
státuszában a váltás pedig annyi, hogy a költség, amit amúgy is meg kellett volna hogy 
kapjanak, ha szabadságmegváltás történik, de viszont a közalkalmazotti munkaviszonyuk 
folyamatos, és az is benne van a törvény szövegében, hogy a gazdasági társasági formában 
eltöltött idő is beleszámít az ő munkajogi státuszukba a jövőben, amikor majd 
közalkalmazottként kell hogy elszámoljanak a munkaidejükkel. 

A nyugdíjügy kapcsán: Iván képviselő úr is feltette ezt a kérdést. Nem szeretném 
megelőlegezni azt az anyagot, ami reményeim szerint nemsokára érkezik önök elé, ennek a 
lényege az, hogy három jelentős problémával kellett igazából szembenézni. Az egyik az 
1700/2012-es kormányhatározatban szereplő, az egészségügy szempontjából nem kedvező 
elem, amely felveti azt, hogy ha a dolgozó maga úgy dönt, hogy nem kíván tovább a nyugdíj 
után dolgozni, akkor a státusz maga nem tölthető be. Tehát ez kvázi elvesztett státuszokat 
jelentene az intézményvezetőknek. Nagyon sokan jelezték ezt a problémát, mi azt reméljük, 
hogy ez a probléma kezelve lesz. 

A másik nagy kérdés a kompenzáció kérdése, hogy aki viszont úgy dönt, hogy tovább 
dolgozik, akkor az milyen jövedelemben részesüljön. Nagyon reméljük azt, hogy sikerül 
gyakorlatilag a száz százalékos dolgozók számára méltányos volument elérni. 

A harmadik nagy kérdés, amit önök feszegetnek, az a kérdés, hogy hogyan tovább, 
hiszen keveset beszélünk róla, de július 1-jétől megváltozik a helyzet általában, hiszen a 
kettős finanszírozás vagy folyósítás tilalma általában érvényes lesz úgy az alapellátásban, 
mint a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-szakellátásban, és nagyon azt reméljük, 
illetve úgy tűnik, hogy a joganyag kezelni fogja ezt. Tehát gyakorlatilag az 1700-as 
kormányhatározattól függően egy általános eljárássá válik innentől kezdve az egészségügyben 
a mentesség kérése, annak elbírálása és az ahhoz szükséges kompenzáció megadása. 

Tehát azért mondom ezt itt talán megelőlegezve, ahogy elmondtam csütörtökön a 
kórházigazgatóknak, hogy a dolgozók félelmét vagy aggályait ezzel próbálják csökkenteni a 
24 gyógyító intézményben, ott gyakorlatilag a fenti menedzsment mentén, amit nem tudok 
most még bemutatni, mert a joganyag még csak most kerül önök elé. Gyakorlatilag azt 
reméljük, hogy ezek a fajta aggodalmak kezelhetők, és az ő helyzetük semmivel sem lesz 
rosszabb, mint a most egyébként 1700-as kormányhatározat által érintett, jelenleg éppen több 
ezres számban mentességi kérelmet benyújtó dolgozóké. 

Tehát ha ez így érthető, akkor remélem, hogy a jogszabály ezt tükrözni fogja. 
Egyébként azt hiszem, Iván képviselő úr kérdésére az a válasz, hogy mi ezt bemutattuk annak 
idején a táblázatokban, 970 dolgozót érint a gt-kórházaknál a 62 év fölötti nyugdíjazás ebben 
a pillanatban, és nyilván nem beszélek azokról, akik év közben fogják majd betölteni a 62 
évet és válnak a folyamat alanyává. De ez innentől kezdve egy rendszeres ágazati 
keretszámok mentén remélhetőleg kezelhető folyamattá válik, és nem lesz különbség abban, 
hogy valaki gt-ből került át állami költségvetési szervbe, nem lesz különbség abban, hogy 
önkormányzati járóbeteg-szolgáltatónál dolgozik tovább, mint alkalmazott, vagy az a kevés, 
de mégis fontos 68 alapellátásban dolgozó közalkalmazott kollégára is ugyanúgy akkor ez a 
folyamat igaz lesz reményeink szerint. 

Az uniós projektekről kérdezett, azt hiszem, Szilágyi képviselő úr. Az igazán nagy 
lépés nem itt volt, hanem az átvételnél, mert igazából azért sok mindenben a GYEMSZI-n 
keresztül ezekben a gt-kben az állami szerep elég egyértelmű volt, hogy a 
felügyelőbizottságok, stb. kinevezése kvázi nagyjából hasonló módon ment, mint a 
költségvetési szerveknél, de nagy különbség a mozgástérben szerintem már nem volt tavaly 
január 1-je és május 1-je óta. Azért a csúszásoknak az oka sajnos, nem kis részben pontosan 
az ezzel való szembenézés, hogy irgalmatlan mennyiségű ilyen önkormányzati vállalást 



- 13 - 

kellett felderíteni és azokat kezelnünk ahhoz, hogy ezek mostanra sikerültek, és azt reméljük, 
hogy most már ezek a problémák megoldhatók és nem veszélyeztetik a projektek befejezését, 
sőt indítását, mert az a másik, hogy most indul egy hasonló nagy volumen. 

Azt remélem, hogy Iván képviselő úr kérdését részben megválaszoltam. A 
nyugdíjaskor kapcsán a szakmai profil – ahogy jeleztem – nem változik, tehát semmifajta 
szakmai változás az intézményekben nem lesz, a progresszivitás, a szakmai összetétel, a 
területellátási kötelezettség ettől a lépéstől nem változik, a működési engedélyekben 
gyakorlatilag csak a név fog megváltozni lényegében, és a többi tényező nem. 

Ahogy az elején is próbáltam összefoglalni, véleményem szerint a rendszernek is jót 
tehet összességében az, hogy ez a folyamat kiegyenesedik, hiszen ezek a fajta rizikók és 
veszélyek, amelyeket most utólag próbálunk kezelni, reményeink szerint nem fordulhatnak 
elő. Igazából nyilván egy hosszú távú, egy olyanfajta intézményi törvény irányába tudunk 
ezzel menni, általános, de a közalkalmazottiság kérdését is kezelő és azt a rengeteg munkajogi 
helyzetet is kezelő irányba tudunk ezzel is továbblépni. Hosszú távon a cég, a társaság 
számára „kedvező”, hiszen ezek a terhek konszolidálódnak, beszéltem az ingatlanadóról, és a 
dolgozók esetében is próbáltam elmondani, hogy amíg jelen tudásom szerint őket most nem 
érheti emiatt bércsökkenés, ugyanakkor azok a kedvezmények, amelyek a Kjt.-dolgozókra 
vonatkoznak, azok remélhetőleg érkeznek, és így többé ezzel nem szembesülnek, hogy 
vesztenek. 

Tukacs képviselő úr kérdése nagyon jogos kérdés, ahogy próbáltam a számokat is 
kibontani, hogy milyen komplex problémakörrel kerültünk ezzel szembe. Félreértés ne essék, 
nem egy eleve értékítélet a gazdasági társasági működési formával szemben az, ami itt zajlik, 
mindannyian tudjuk, hogy ezek „kényszervállalkozások” voltak valamikor úgy 
önkormányzati, mint egyéni szinten, és úgy tűnik, hogy sajnos, nyilván a gazdasági közeg 
nem pozitív változásaival kapcsolatban nem tudták a bennük rejlő lehetőséget kibontani, és 
sajnos, komoly problémát okoznak. Volt, hogy az elmúlt fél év sok helyen azzal telt el, hogy 
különböző banki inkasszókat kellett kezelni emiatt, és ez már tarthatatlan volt. 

A nyugdíjazásról beszéltem. A dolgozó nyilatkozata: amennyire én tudom, a szöveg 
szerint a dolgozónak 15 napon belül kell megkapnia a fenti kinevezési okmányt, és a 
rákövetkező 14 napon belül kell nyilatkoznia. A szöveg szerint, ha nem teszi, akkor azt úgy 
veszi a szöveg, mintha beleegyezett volna a Kjt. státusz megmaradásába, de joga van aktív 
módon tiltakozni vagy „nem részt venni” a folyamatban, amennyiben ő erre szánja magát. 
Nem ideértve még egyszer a közreműködőket. 

Az önállóság, GYEMSZI kapcsán. Amennyire én tudom, a fentiek mentén eddig is 
azért a 24 gt. esetében „korlátozott” volt már az a fajta szabadságfok talán, amire gondolunk, 
hiszen ezek száz százalékos, kizárólagos állami tulajdonú intézmények voltak, volt például 
vezetőváltás is, állami menedzsmenttel történt az elmúlt hónapokban. 

A GYEMSZI fejlesztéséről nyilván komplex módon kell beszélni. Jelenleg egy 700 
fős létszám alatti volumen az, amelyik ezeket a kérdésköröket kezeli, és ennek elég jelentős 
része olyan tevékenységet végez, amelyik a GYEMSZI-nek ebből a kompozit jellegéből 
származik: ETI, OGYI vagy EMKI, ESKI típusú tevékenységet, és a többi az, amelyik 
igazából az intézményfenntartáshoz tartozik. Elég nagy volumenű TÁMOP-forráskiírás 
várható a közeljövőben, többek között a térségi betegútszervezés tekintetében is, amelyik már 
korábban – és ezt államtitkár úr többször elmondta – kell hogy ezt a folyamatot, ezt az 
innentől kezdve valóban esetleg a túlterheltség miatt joggal kifogásolt szerves változásokat 
tudja segíteni a jövőben és előre tudjuk változtatni azt a helyzetet, ami most nyilván tényleg 
bizonyos túlterheltséget jelent. 

A saját bevételek tekintetében igazából nagy különbség nem volt, az egyetemek – ezt 
én elég jól tudom – jelenleg is folytatnak fizetős betegellátást, határon túli magyarokat látnak 
el nagy számban, és ez a határon átnyúló egészségügyi ellátás kérdésköre különösen ki fogja 
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ezt a kérdést élezni minden szinten. Ezt előre jelzem, hogy ez egy egészen izgalmas volumen 
lesz majd a jövőben, aminek kapcsán ezt át kell nézni. Semmifajta szándék nincs sem pro, 
sem kontra arra, hogy ez a helyzet önmagában változzon, általában kell majd rendbe tenni 
ezeket a kérdéseket és ilyen szempontból mondjuk egy állami szervezettség kérdése előnyös 
lehet, mert akár olyan forrásokat tud becsatornázni a rendszerbe, amelyek esetleg egyébként 
elvesznének. 

Hogy a pénzüket ezután is elveszik-e, ez eddig nem volt jellemző, inkább a 
GYEMSZI-n keresztül kellett vis maior lépéseket tenni, az inkább előfordult sajnos, hogy 
még most is van egy-két, peresnek nem mondanám eljárás, ahol az önkormányzatok által 
történt restrikciókat próbáljuk meg helyre tenni x,y átvett kórházunkban, de ezt sem 
mondanám azért trendszerűnek, és a jövőben sem lesz ez trendszerű oda-vissza. 

Az egyetemek kapcsán én is pontosítanám Garai képviselő urat, mert az egyetemek 
nem kerültek a GYEMSZI-hez, ez tévedés. Tehát ezt újra és újra próbálom elmondani, hogy 
nem, csak bizonyos szakmai felelősségi funkciók kerültek pontosítva a miniszterhez. Az 
egyetemek egyébként nagyon érdekes helyzetben vannak, mert egyik oldalról, oktatási és 
egyéb keretszámok tekintetében nyilván komoly kihívások előtt állnak, a másik oldalról nagy 
fejlesztéseket hajtanak végre. Tehát ilyen szempontból a velük való kapcsolat tényleg nagyon 
izgalmas kell hogy legyen, hiszen itt a SOTE-n Budapesten, és a még építkező két vidéki 
egyetemmel is ezt alakítani kell, de még egyszer: a GYEMSZI szerepe itt konkrétan nem 
merült fel, a jogszabályban nincs benne. 

Végül Kunhegyes kapcsán valószínűleg igaza van alelnök asszonynak, nem volt 
könnyű itt a nevet megtalálni. Ez egy pici volumenű ápolási intézmény, ahogy én tudom, 
valószínűleg szerencsés a szövegben az egészségügyi centrum vagy valami hasonló nevet 
alkalmazni vagy akár ápolási intézményt… 

 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): De itt is van ilyen például, hogy oroszlányi szakorvosi 

és ápolási intézet. Szerintem ez korrekt, mert néhány szakorvosi meg ápolási órája van, de 
kórháznak nem minősíthető véleményem szerint sem. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ez jogos, és akkor ezt majd átvezetjük a szövegen. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezném, hogy mindenki kapott-e kielégítő választ 
a feltett kérdésekre. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy igen. Köszönöm szépen. 

Tehát általános vitára bocsátásról van szó. Megkérdezem a bizottság tagjait, aki az 
elhangzottak alapján általános vitára a törvényjavaslatot alkalmasnak tartja, az kérem, 
kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem tartja alkalmasnak? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás. 

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal és 6 tartózkodás mellett általános vitára 
alkalmasnak tartja a bizottság a törvényjavaslatot. 

Szeretném megkérdezni, hogy kisebbségi vélemény megformálására az általános 
vitában jelentkezik-e valaki. (Szilágyi László: Mikor lesz?) Ma este kerül sor az általános 
vitára a mai parlamenti napirend keretében, a késő esti vagy esetleg éjszakai órákban. A 
bizottsági többségi vélemény megfogalmazására és elmondására Bene Ildikó alelnök asszony 
jelentkezett, a kisebbségi véleményt pedig Szilágyi László képviselő úr fogja elmondani. 

Köszönöm szépen. Az első napirendi pontot lezárnám. Szeretném jelezni, hogy a 
részletes vitára előreláthatólag a holnapi napon kerül sor. 
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Egyebek 

Továbblépnénk a második napirendi pontra, az egyebekre. Helyettes államtitkár úrnak 
és munkatársainak köszönöm a részvételt. Szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni, hogy 
még két bizottsági ülésre kell hogy sor kerüljön a héten, nevezetesen holnap reggel 8 órakor a 
Parlament főemelet 61. számú tárgyalótermében kerülne sor a 9 órás plenáris ülés kezdése 
előtt a bizottsági ülésre. Úgy gondolom, hogy a 8 órás kezdés tűnik kézenfekvőnek. (Dr. 
Horváth Zsolt: 8.30? Visszafogjuk magunkat.) 

Jó, akkor holnap 8.30-kor a főemelet 61-ben, a parlamentben. 9 órakor plenáris ülés. 
Szerdán délelőtt 10 órakor pedig szintén itt, az irodaházban kerül sor a bizottsági ülésre, akkor 
már a kapcsolódó módosítókkal együtt a járóbeteg-ellátással is ki fog a napirend egészülni. 

Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Szép napot kívánok 
mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc)  

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


