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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 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. április 
29-ei, hétfői, 10 órakor kezdődő ülésén. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntsem a mai napirend előadóit, Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét, 
Böröcz Imre számvevő tanácsos urat, országos helyettes tisztifőorvos urat, az EMMI 
munkatársait, a köztestületi kamarák jelen lévő képviselőit és mindenkit, aki munkánkat 
figyelemmel kíséri. 

Egyetlen napirendi pont szerepel mai bizottsági ülésünkön: Jelentés a kórházi ellátás 
működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről, mely az ÁSZ/13012. 
számon jegyzett. Ennek a jelentésnek a megtárgyalása a mai napirendi pontunk. Ez egyetlen 
jelentés abból a majd felsorolásra kerülő számos munkából, amit az utóbbi években az Állami 
Számvevőszék elvégzett. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Képviselőtársaim többen jelezték, 
hogy úton vannak, a közvetlen közelében vannak a Képviselői Irodaháznak, a közlekedési 
nehézségek nehezítették egy kicsit az idejutásukat, mégis úgy gondolom, hogy tíz perc 
elteltével elkezdjük a bizottsági ülésünket. 

Határozatképesek vagyunk, mindenkit megkérdezek, hogy aki az ismertetett 
napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. Így rátérünk a napirendi pont tárgyalására. 

Jelentés a kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának 
ellenőrzéséről 

Megkérném Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét a bevezetőjének, 
tájékoztatójának a megtartására. Elnök úr, önt illeti a szó! 

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének tájékoztatója 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kórházi ellátás 
működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentésünk a mai 
nap napirendjének a tárgya. Először is hadd köszönjem meg, hogy egyáltalán tárgyalják, 
hiszen úgy gondolom, a jelentések egyik fő célzottjai önök, képviselők, akiknek szeretnénk a 
törvényhozásban, mind a törvényhozási folyamatban, mind pedig a kontrollokhoz 
információkat adni, hogy mi mit tapasztalunk. 

Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan az első kérdés az, hogy miért kórházi ellátás. 
Valóban, ahogy elnök úr elmondta, már megelőzően más egészségügyi szektorokat is sorra 
vett a Számvevőszék, szinte mondhatnánk azt, hogy folyamatosan ellenőrzés alatt tartja ezt az 
igen fontos ágazatot, legyen az háziorvosi ellátás, legyen az szakellátás, mint a pszichiátriai 
ellátás, legyen az járóbeteg-ellátás, és legyen akár kórházi, fekvőbeteg-ellátás. Ez egy 
összetettebb ellátás, ahová nemcsak a fekvőbeteg-ellátás tartozik. 

Előzetesen tudom jelezni, hogy a klinikák is hamarosan látókörbe kerülnek, hiszen az 
egyetemi rendszernek és a felsőfokú oktatási rendszernek az ellenőrzése, ennek az 
előkészületei ugyan folynak, még nem meghirdetett címmel, de minden időszakra egy-egy 
szektornak a látókörbe kerülése megjelenik. Továbbá az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának az intézményei a zárszámadáson túl, ami évről évre ellenőrzésre kerül, 
ennek most is a 2012. évi időszakáig az ellenőrzése folyamatban van, de ennek keretében 
intézményeknek, úgymond háttérintézményeknek az ellenőrzése is időről időre megtörténhet, 
számíthatnak rá. 
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Mi volt az oka, mi volt az indoka, mi tette időszerűvé az ellenőrzésünket, ami a 
kórházi ellenőrzéshez kapcsolódott? Egyrészt átalakulóban van az egészségügyi 
ellátórendszer, ami sok esetben egyébként indok lenne, hogy ne ellenőrizzük, hiszen 
átmenetben mindig nagyon nehéz ellenőrizni, nagyon nehéz érdemi értékelést adni, és tudjuk, 
hogy nagyon nehéz például adatokat szolgáltatni, hiszen egyébként is az átadás-átvétel, az 
átszervezések, az átalakításhoz kapcsolódóan nem teszik egyszerűvé az átlátást. 

Másrészt viszont látni kell, hogy a pénzügyi helyzet, az aktuális működési keretek 
kapcsán sérülékeny és sok tekintetben mondhatjuk, hogy a fenntarthatóság szempontjából 
nehéz helyzetben lévő intézményekről van szó, ezért joggal várhatják, hogy adjunk viszont 
információt róla. E kettősség keretében kellett kialakítanunk az ellenőrzés hogyanját, 
mikéntjét, amellyel egyrészt szerettünk volna kellő számosságú kórházhoz eljutni, egyenként 
is megítélhető módon, hogy ha nem is lehet az egész ágazat egy részéről, a kórházi ellátásról 
adni információt. Szeretném azt rögtön aláhúzni, hogy nem az egész magyarországi kórházi 
ellátásnak a rálátását tudtuk ezzel az ellenőrzéssel biztosítani, hanem megpróbáltunk néhány 
jellemző, tipikus szempontot érvényesíteni, hogy többféle típus, többféle fenntartó, többféle 
területi elhelyezkedés is figyelembe legyen véve, adósságkonszolidációban való érintettség és 
anélküli kórház, működési sajátosság és gazdálkodási, pénzügyi egyensúlyi helyzet, 
körülmény, és kockázataiban lévő különbözőség vagy vélt különbözőség, hipotetikus 
különbségek alapján próbáltuk egyféle rétegzett, de mégsem statisztikai alapon megcélozni az 
ellenőrzést. 

Az ellenőrzés időszaka 2009 és 2012 első féléve közötti időszakra vonatkozik, de a 
2009-2010-2011-es éves beszámolók adataiból indult ki, amelynek a fő fókuszterülete a 
pénzügyi források felhasználására koncentrált. 

Láthatjuk, hogy a pénzügyi helyzet egy fokmérője, egy hőmérője is a működés 
állapotának, hiszen ahol napi számlakifizetési megfontolások vannak, akkor mindig egy 
sokkal fokozottabb kitettségű működésről, szabályosságról, egyáltalán megbízhatóságról kell 
hogy vélelmezzük, hogy ez egy ilyen kitett állapotú helyzet. 

A 2011-es adatok alapján jelzem, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 
végül is 103 milliárd forint közpénzt kaptak az ellenőrzött intézmények. Ez a hazai 
egészségügyi szakellátásra fordított keret 18 százaléka. Az országos fekvőbeteg-kapacitás: az 
ellenőrzött kórházban, ezen 20 kórházban 13 370 ággyal rendelkeztek, a teljes hazai 
állománynak ez mintegy 19 százalékát jeleníti meg. 

Fontos, hogy az adatokból tehát nem lehet az egész kórházi rendszerre vonatkozó 
következtetéseket levonni, a kiválasztást nem tudtuk úgy megvalósítani ekkora darabszámban. 
Tehát sokkal több kórházat kellett volna ahhoz leellenőrizni egyszerre, hogy ezt meg lehetett 
volna tenni. 

Ez is egy mérlegelés kérdése volt, hiszen ne feledjük, hogy ebben az időszakban az 
önkormányzatok, a központi költségvetés, más szemmel az adósság és sok más témával is 
foglalkozott a Számvevőszék, hosszú ideig azt kellett mérlegelnünk, hogy egyáltalán 
ellenőrizzünk vagy nem, és ennek keretei között egy kompromisszumot kellett kötnünk, hogy 
ennyi kapacitással, ezzel a programmal és alapvetően a pénzügyi működés szemszögéből 
megközelített szűkítéssel tesszük. Bár hozzátartozik, hogy ebbe mind kórházi intézmények, 
mind pedig gazdasági társaságok is belekerültek, ami egyébként nem tette könnyebbé például 
az ellenőrzés összehasonlíthatóságát, illetve egy módszerrel való megjelenítését. 

Ezért külön ki kell emelnem, hogy megpróbáltunk egy olyan új megközelítéssel a 
pénzügyi egyensúlyi helyzetről hírt adni, értékelést adni, hogy eredményszemléletben, 
úgynevezett CLF-módszerrel elemeztünk. Ez egy bevett banki elemzési módszer. Ennek az a 
lényege, hogy a működési és a felhalmozási tevékenység során keletkezett bevételeket és 
ráfordításokat rendezzük egymással szembe, és azok egyenlegét következetesen elkülönítve 
értékelték a számvevők. Ez lehetőséget adott a belső forrásszerkezet kórházankénti 
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értékelésére, és ezzel módot tudtunk adni, hogy ne csak a működésre, hanem az arról leváló 
úgymond eszközpótlás, vagyonpótlás, felújítás kérdéskörére is rálátást és majd látható, hogy 
megállapítást is tudtunk tenni. 

Úgy gondoljuk, hogy a hatékony tervezés, a közpénz-felhasználás és -ellenőrzés 
megköveteli az állami közpénzügyek átláthatóságát, ezért itt is el kell mondanunk, hogy több 
ágazati ellenőrzésünk kapcsán is világossá vált, hogy a pénzforgalmi szemléletű számviteli 
rendszer nem teremti meg a gazdálkodás megfelelő információval ellátását a döntéshozóknak, 
ami sok esetben fel is menti bizonyos szempontból az ő gazdálkodási felelősségi helyzetüket, 
másrészt viszont mégiscsak felelnek érte. Tehát ezért fontos, hogy egy olyan információs 
rendszert működtessenek, amely biztosítja az átláthatóságot. Ezért kezdeményeztük az 
eredményszemléletű számviteli rendszer alkalmazását már jó néhány fórumon, és itt 
szeretném külön jelezni, hogy a 4/2013-as, január 11-ei kormányrendelet az államháztartás 
számviteléről erre tesz lépéseket, amely 2014. január 1-jével lép hatályba. 

Ez egy rendkívül fontos, ha úgy tetszik, mérföldkő, korszakváltó döntés lesz, amely 
látszólag egy pénzügyszakmai kérdés, de valójában a gazdálkodás átláthatóságát, szerintem a 
menedzsment támogatását legalább annyira, mint a fenntartó tisztánlátását segítheti már 
középtávon, belátható időn belül, viszont az átállás komoly feladatokat fog maga után vonni. 

Mi volt az ellenőrzésünk célja? Annak értékelése, hogy milyen tényezők és hogyan 
hatottak a változott hatásokra, változott-e a kórházak pénzügyi helyzete, biztosított volt-e a 
kórházak gazdálkodásában a pénzügyi egyensúly, megtörténtek-e a megteremtésre, javításra 
irányuló belső intézkedések? Azt is értékeltük, hogy hasznosultak-e a kórházi működésre 
vonatkozó korábbi számvevőszéki ellenőrzések során tett javaslatok. 

Azt is ellenőriztük, hogy milyen volt az egyes intézmények alkalmazkodó képessége a 
változó környezethez, vagyis addig nyújtózkodtak-e, ameddig a takarójuk ért, illetve tettek-e 
belső intézkedéseket is a takarójuk hosszításának átalakítása érdekében, magyarul kívülről 
várták-e csak a megoldást vagy belülről is mozgósítottak intézkedéseket? 

Előzetesen azt tudom mondani, hogy sok helyen igen, néhány helyen nem. Öt kórház 
esetében tettünk egészen konkrét javaslatokat, és éppen a mai napra készülve tudom azt 
jelezni, hogy mind az öt kórház megküldte az ezzel kapcsolatos intézkedési tervét. Ezeknek az 
értékelése most folyik, tehát még nem tudtuk befejezni az értékelést, de az látszik, hogy 
érdemileg foglalkoztak a kórházvezetők, nagyon elkötelezetten, komolyan véve az ellenőrzés 
során megtett megállapításainkat és intézkedési javaslatainkat. Ahogy egyébként ezt a 
minisztérium is tette, de az egy másik része lenne az információknak.  

Melyek a fő megállapításaink? Nyilván – mint ahogy mondtam – húsz kórház nem 
ugyanabban a szituációban volt, ezért több szempontból lehetett különbségeket is 
megállapítani. Egy biztos, hogy alapvetően a húsz kórháznak a pénzügyi egyensúlya viszont a 
2009. évben nem volt biztosított egészében, azt lehet mondani. A 2010-es és 2011-es években 
a pénzügyi egyensúlyi helyzet kedvező irányba változott, ez a teljesítményarányos OEP-
támogatás növekedésének, saját bevételek növelésére és a ráfordítások csökkentésére irányuló 
intézkedéseknek, valamint természetesen a konszolidációs támogatásoknak a hatására 
következett be. Mindezek azonban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy mindegyik ellenőrzött 
kórháznál megteremtsék a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát és biztosítsák annak különösen 
hosszú távú megőrzését, megakadályozzák a pénzügyi hiány újratermelődését. A likviditási 
problémák és a fizetési késedelmek fennmaradtak, ismereteink szerint úgy tudjuk, hogy a mai 
napig is a rendszerben, mármint az érintett intézmények tekintetében is. 

Megállapítottuk, hogy az egészségügyi intézmények eltérő számviteli nyilvántartási 
rendszereket alkalmaztak, és felhívtuk a figyelmet, hogy az önköltségszámítás, az 
utókalkuláció hiánya miatt nem ismertek az egyes egészségügyi szolgáltatások tényleges 
ráfordításai. Aki az egészségügyben dolgozik, az érti, hogy mit mondok, de azért mégis 
szólnék arról, hogy mi itt a probléma. 
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Nagyon sok tekintetben az egészségügyi intézmények elkezdtek kifelé is szolgáltatni, 
illetve ennek már korábban is hagyománya volt. Az államháztartásról szóló törvény joggal 
köti ki, hogy úgymond veszteségesen ne végezzenek tulajdonképpen állami támogatások 
terhére vagy eladósodás terhére külső szolgáltatásokat. 

Ezért rendkívül fontos, hogy valós önköltségalapú számításokkal bírjon egy-egy 
intézmény, amelynek még a megléte jó néhány helyen hiányos volt vagy egyáltalán nem volt 
tetten érhető, ez viszont nem teremtette meg a feltételeit annak, hogy objektív 
költségszámítás, objektív árképzés jöjjön létre. Természetesen az ár tudjuk, hogy nemcsak az 
önköltségtől függ, hanem persze a piaci környezettől is, amely azért eltérítheti, akár 
mondhatnánk, hogy a veszteség irányába is a piaci árakat egy minden szempontból 
leszámlázott, szabályosan működő rendszer esetében. Nyilván ezt mérlegelni kell, de 
önmagában, ha mérni se tudja megfelelő objektivitással, és főleg nagyon fontos, ha a 
fenntartó se tudja mérni, aki tulajdonképpen jótáll az intézmények működésének a veszteségei 
iránt, akkor ez így a közpénzek nem kellően megfelelő gazdálkodására hívhatja fel a 
figyelmet. 

Mondhatnánk nagyon leegyszerűsítve, hogy minél többet vállalkozik egy kórház, 
annál nagyobb veszteséget tud teremteni, tehát nagyon paradox a dolog. Ha csak egyszerűen a 
bevételhajhászás irányába nyúlnak a motivációk, például egy intézmény esetében, ez nemcsak 
az egészségügyre jellemző, teszem hozzá, ez egy általános intézményi szférabeli gond. De itt 
az OEP-finanszírozás sajátosságait talán még élesebben hozzák, illetve a környező országok, 
illetve a piaci viszonyok azért vannak ebben a szektorban, amelyek a számviteli rendszer 
elmaradottságából adódó kockázatokra, hátrányokra felhívják a figyelmet. 

A hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében az emberi erőforrások 
miniszterének tettünk ez irányba javaslatot, majd a kollégám fog segíteni, de annyiban tudom 
jelezni, hogy igen, a minisztériumtól is megjött a válasz. Egy szakértői véleményezés már 
megtörtént. Miután erről még nincsen ÁSZ-vélemény, ezért hadd ne én mondjam el, de azért, 
hogy a bizottság lássa, hogy merre haladnak a dolgok, adunk információt már az intézkedési 
tervek jellegéről, irányáról, egyáltalán az együttműködési készségről. Egyet tudok mondani: 
minden érintett együttműködött a Számvevőszékkel és érdemi intézkedési terveket láttunk, 
amelyek a megoldás irányába mutatnak. 

Ahogy jeleztem, a miniszter irányán túl öt kórházi vezetőnek fogalmaztunk meg 
javaslatokat.  

Ezen indító gondolatok után, elnök úr, tisztelt bizottság, ennyit szerettem volna 
előzetesen mondani. Nyilván a kérdésekre állunk rendelkezésre, de előtte javaslom, hogy egy 
rövid, 10-12 percben összeállított áttekintést adjunk, hiszen azért ez nem egy vékony jelentés, 
és vannak bizonyos közösen megállapítható pontok. Bár felhívom a figyelmet, hogy a húsz 
jelentés egyenként önálló értékkel bíró jelentés, tehát a jelentésben nem próbáltunk egy ilyen 
általánosítást megfogalmazni, mint ahogy jeleztem már egyszer: nem is alkalmas erre, de 
nyilván bizonyos, főleg a javaslatokhoz kapcsolódóan, néhány nyilvánvaló közös tapasztalást, 
következtetést le lehet vonni, legalább a húsz kórház viszonylatában. Tehát ennek vannak 
közös pontjai, de egyenként mindenki, ha egy-egy kórház iránt érdeklődik, akkor itt egészen 
konkrétan megtalálhatja. 

Ez korábban nem volt ennyire jellemző az ÁSZ jelentéseire, jellemzően inkább ágazati 
összevontat próbáltunk megtenni, de ez a legnagyobb méretű, és még egyszer mondom: az 
optimalizálás és az időszerűség érdekében ezt a köztes megoldást választottuk. Úgy 
gondolom, hogy ez is kellően informatív, és remélem, hogy valóban hozzájárulunk az 
egészségügyi változások megítéléséhez és a konkrét problémasúlypontok beazonosításához, 
legalább egy hányadában, a pénzügyi aspektusból tekintve. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Böröcz Imre számvevő tanácsos urat illeti a szó, aki az 
ellenőrzés vezetője volt. Egyébként összeszámoltam, ebben a munkában 32-en vettek részt az 
ÁSZ részéről. Tanácsos urat illeti a szó! 

Böröcz Imre számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése 

BÖRÖCZ IMRE számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a 
szót. Elnök úr ismertette az ellenőrzési módszerünket, az ellenőrzésünk célját, és a legfőbb 
üzenetét is. Engedjék meg, hogy én néhány ellenőrzési megállapítást kiemeljek. 

Azt állapítottuk meg, hogy az ellenőrzött kórházak együttes pénzügyi egyensúlyi 
helyzetében, tehát beleértve mind a húszat, az úgynevezett CLF-módszer szerint, amit elnök 
úr említett, 2009-2011 között egy változás mérhető. A diagramon is szemléltettük, hogy 
2000-ben a működési és a felhalmozási tevékenység vonatkozásában is a pénzügyi egyensúly 
nem állt fenn az ellenőrzött kórházak összességében. 2010-ben is hasonló volt a helyzet, de 
ennek a mértéke csökkent, és 2011-ben regisztráltuk, hogy a működés vonatkozásában a 
kórházak összességében – és nyilván ebből adódóan a kórházak egy része – már az adott évi 
működési kiadásaikat az adott évi működési bevételeikből tudták fedezni, de a problémák a 
fejlesztés vonatkozásában fennmaradtak, és a helyzet javulása nem volt olyan mértékű, 
amellyel a fejlesztés is finanszírozhatóvá vált volna. 

A működési egyensúlyt kiemelve, 2009-ben a húsz kórház közül 16-ban, 2010-ben 13-
ban és 2011-ben 5-ben nem volt biztosított az egyensúly. Magyarul: a működési bevételei 
nem nyújtottak fedezetet az adott évi, tárgyévi működési kiadásaira. Talán helyesebb azt a 
fogalmat mondani, hogy költségeire vagy ráfordításaira, hiszen azt a módszert követtük, hogy 
mindenkit eredményszemléletben értékeltünk. 

Muszáj kiemelnem, hogy a konszolidációs támogatás nélkül más lett volna az arány, 
akkor 18-nál nem lett volna egyensúly 2010-ben, és 12-nél 2011-ben. Itt a konszolidációs 
támogatásoknak óriási a jelentősége. 

A dologi ráfordításokat azért emelném ki, mert itt egy nagyon mérsékelt növekedés 
volt, egy 0,6 százalékos emelkedés volt mindössze, és ez elsősorban a kórházak takarékossági 
intézkedéseinek köszönhető. Itt lehetne beszélni a gyógyszer, közüzemi, belső társüzemi és 
egyéb segédüzemi szolgáltatásokról. Azt emelném ki, hogy arra a kórházak többsége rájött, 
hogy keretgazdálkodást, költségmonitoringot kell végeznie, mert ez mindenképpen segítség 
ahhoz, hogy feltárják a lehetőségeiket és olcsóbban tudják a tevékenységüket elvégezni. 

A konszolidációs támogatással kapcsolatban viszont tettünk megállapítást. Amellett, 
hogy a konszolidációs támogatások az adott pillanatnyi helyzetben javítottak a kórházak 
pénzügyi egyensúlyi helyzetén, meg kellett állapítanunk, hogy a hiány okát és 
újratermelődését viszont nem szüntették meg. 

A kórházak 2009-2011 közötti likviditási helyzete kedvező irányba változott ugyan, de 
azonnal meg kell jegyeznem, hogy a mutatók kedvező irányú változása mögött még mindig 
ott van, hogy 14 kórháznál a fizetőképesség amiatt sem volt biztosított vagy azzal is 
illusztrálni tudnám, hogy ha a teljes forgóeszközeiket pénzzé tudták volna tenni, akkor sem 
lett volna elég a rövid lejáratú azonnali kötelezettségeikre. 

A lejárt tartozásokban volt egy mérséklődés a konszolidációs támogatásokkal is 
összefüggésben, 2009-2010 között és 2010-2011 között is, ugyanakkor 2012 első félévében 
egy ismételt emelkedést kellett már regisztrálnunk. 

A diagramon néhány kórház lejárt határidejű szállítói kötelezettségét mutatjuk be. 
Elsősorban az látható belőle, hogy vannak itt óriási tartozással, lejárt szállítói tartozással 
rendelkező kórházak, és vannak, akiknél a mértéke minimális, és van néhány kórház, akinél 
2011-ben már sikerült jelentősen csökkenteni. 
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Szeretném kiemelni, mert ezek a legfontosabb ÁSZ-megállapítások, hiszen intézkedést 
igénylő megállapítások, az, amit az ÁSZ a legfontosabb üzenetének gondol, és amelyekben 
mindenképpen intézkedést vár. 

Elnök úr említette, hogy a kórházaknak nem kellett önköltséget számítaniuk, nem is 
számítottak, és nem ismertek az egyes egészségügyi szolgáltatások tényleges ráfordításai. 
Miért tehették ezt meg? 

Azért, mert az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet nem tette 
kötelezővé az önköltség számítását, a kórházak vonatkozásában azt mondta a jogszabály, 
hogy aki az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja, az tekintheti úgy, hogy az önköltsége az, 
amit az OEP-től kap. Gyakorlatilag ennyi a szabály lényege. 

Mi ezt nem így gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a tisztánlátás és a 
jövő szempontjából igenis, tudnunk kell, hogy mi, mennyibe kerül, mert az a kiinduló alapja a 
jövőben a kedvezőbb pénzügyi egyensúlyi helyzetnek és gazdálkodásnak. 

A javaslatunk egyértelmű volt, javasoltuk az emberi erőforrások miniszterének, hogy 
kezdeményezze ennek az említett kormányrendeletnek, számviteli kormányrendeletnek a 
módosítását. Továbbá úgy gondoltuk, hogy ennek az átfutási idejét is figyelembe véve, ettől 
függetlenül azt javasoltuk a miniszter úrnak, hogy intézkedjen a GYEMSZI főigazgatója felé, 
hogy adjon ki olyan fenntartói intézkedést, amellyel elindul az egységes, összevethető és 
akkor még működési formától független önköltségszámítási módszer alkalmazása. Induljon el 
ennek a folyamata. 

A következő nagyon fontos intézkedést igénylő megállapításunk, hogy az egyéb 
kényelmi szolgáltatásokra vonatkozó központi szabályozás hiányzik, és ez annak ellenére 
hiányzik, hogy az ÁSZ erre már tett javaslatot 2009-ben, és igazából a parlament is úgy 
döntött, hogy a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény módosításakor beépíti és 
felhatalmazza a minisztert ennek a szabályozására. 

Ennek ellenére nem történt meg ez a szabályozás, nyilván ennek pótlására javaslatot 
tett az Állami Számvevőszék.  

Nagyon fontos a fejlesztési tevékenység. A fejlesztési tevékenység finanszírozásához 
nem volt elegendő felhalmozási célú bevétele a kórházaknak. 2009-ben 18 kórháznál nem 
volt, 2010-ben 16 kórháznál nem volt, és 2011-ben egyetlen kórháznak sem volt annyi 
felhalmozási célú bevétele, mint amennyi felhalmozási célú kiadást teljesített. 

Megállapítottuk, hogy egyetlen kórház sem végzett az elszámolt értékcsökkenésnek 
megfelelő eszközpótlást, gyakorlatilag 30 százalék alatt maradt ennek a szintje. Javaslatunk az 
emberi erőforrások miniszterének az volt, hogy figyelembe véve a kórházak irányítási módját, 
dolgozzon ki olyan módszert, amely a fenntarthatóságot és az ellenőrizhetőséget is 
figyelembe véve, biztosítja az elhasználódott eszközök pótlását úgy, hogy persze mindig 
figyelembe veszi, hogy annak nagysága összhangban legyen a mindenkori és működő 
egészségügyi célú vagyonnal. 

Egy zárójeles megjegyzés: ha csak az EU-forrásból megvalósuló fejlesztésekre 
gondolunk, ott egyértelmű eszközpótlási kötelezettséget kell teljesíteni, tehát ezeknek az 
eszközöknek a pótlása nagyon fontos feladat. 

Eljutottunk az öt ellenőrzött kórházhoz. Igen, öt olyan kórház volt, amelyek 
konszolidációs támogatást, mindent figyelembe véve is, 2011-ben nem tudta biztosítani, hogy 
a működési bevételeinek megfelelő működési kiadást teljesítsenek, illetve működési költséget, 
ráfordítást az eredményszemléletben. 

A javaslatunk egyértelmű volt ezeknek a kórházaknak az irányába: mérjék fel a 
lehetőségeiket költségeik mérséklésére, bevételeik megnövelésére, készítsenek ez alapján 
intézkedési tervet és ellenőrizzék is annak a végrehajtását. (Megérkezik az ülésre Hegedűs 
Tamás.) 



- 11 - 

Itt engedjenek meg még két gondolatot. A kórházak mindegyikének megnéztük az 
intézkedési tervét. Igen, a kórházak figyelembe vették a javaslatunkat és intézkedési terveket 
dolgoztak ki. Ezek eredményességét, majd javasolni fogjuk feléjük még erőteljesen, hogy 
folyamatosan kísérjék figyelemmel. 

Az emberi erőforrások minisztere ugyancsak minden javaslatra intézkedett, 
felhatalmazta az intézkedései többségében az illetékes államtitkárt, és határidőt is szabott arra, 
hogy a feladatok megvalósuljanak. Ütemezte a feladatokat, lépcsős megoldásokat is 
alkalmazott annak érdekében, hogy elinduljon az a folyamat, amit mi szerettünk volna, tehát 
úgy gondolom, hogy intézkedésük ennek megfelelően jó irányba mutat a megítélésünk szerint 
is. 

Mielőtt megköszönöm, hogy meghallgattak, szeretnék kiemelni két dolgot. Az egyik, 
hogy az ellenőrzésünk - megismételném, elnök úr már említette - a 2009-2011 közötti időre 
vonatkozott, és bizonyos vonatkozásokban a 2012 első félévére. Új módszerrel, CLF-
módszerrel és közös nevezővel, eredményszemléletben értékeltük a kórházakat. A fő 
üzenetünk az volt, hogy 2009-ben nem volt biztosított a kórházak együttes pénzügyi 
egyensúlya, 2010-ben és 2011-ben látható javulás volt, ez elsősorban a konszolidációs 
támogatásnak volt köszönhető. Hozzáteszem zárójelben mindjárt, hogy a kritikai 
megjegyzésünk azért ott van mögötte, hogy nem oldotta meg a hiány okát, csak segített a 
kórházaknak átmenetileg. 

Tehát visszatérve: a konszolidációs támogatás, a kórházak takarékossági intézkedései, 
bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedései és annak ellenére, hogy reálértékvesztés történt 
az OEP-finanszírozásnál, a növekedése nem elhanyagolt mértékű volt, tehát mindenképpen 
ezek együttese segített abban, hogy javult a helyzet, de ennek ellenére a kórházak egy 
részénél nem sikerült a pénzügyi egyensúlyt biztosítani, és bizony, a likviditási problémák 
fennmaradtak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket a rendkívül vaskos, tartalmas anyaghoz. 

Mielőtt képviselőtársaimnak átadnám a szót, annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg 
nyitott kapukat döngetek, amikor azt mondom, hogy a Kórház című lap legutóbbi számában 
az ÁSZ részéről Domokos elnök úrral készítettek interjút, amelynek a címe: „A kórházak 
készítsenek önköltségszámítást”, és ez a kétoldalas anyag elég szorosan kapcsolódik az itt 
elhangzottakhoz. Ezért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, bár véleményem szerint, aki az 
asztal körül ül, mindenki elolvasta már ezt a cikket. 

Ezt követően a bizottság tagjait illeti a kérdés, észrevétel és minden egyéb lehetőség a 
napirenddel kapcsolatban. Tessék parancsolni! Zombor képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány olyan 
összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet, amit talán érdemes lenne még egy ilyen jelentés 
kiegészítéseképpen majd vizsgálni.  

A jelentés összegző megállapítása az, hogy valamilyen szinten korszerűbben, 
önköltségszámítással és gazdaságosan kell működni a kórházaknak. Ha belegondolunk abba, 
hogy ugyanezt a vizsgálatot érdemes lenne a másik oldalon is megcsinálni, hiszen a 
finanszírozás alapjául szolgáló rendszer egy finanszírozói átlagköltség-számítást feltételez, ez 
a HBCS forintérték, stb., ezt oda mellé kellene tenni, illetve mellé kellene tenni azt, hogy ez a 
költségszámítás egyébként valós-e. Ennek az értéke, a forintértéke követi-e mondjuk az 
inflációt vagy a különböző gazdasági folyamatokat. Meggyőződésem, hogy egyébként nem, 
de ez csak egy ilyen költői kérdés volt. 

A másik pedig az, hogy azok a jogszabályok, amelyek előírják bizonyos számú 
kötelezően alkalmazandó szakember, műszer, egyéb szolgáltatás meglétét egy kórházban, 
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ezeknek a költsége milyen emelkedésen esett át, és hogy egyáltalán szükség van-e ilyen szintű 
költségekkel terhelni az egészségügyet? Gondolok itt a különböző minimumfeltételekre, stb., 
amit általában nem szoktak vizsgálni, mert ez a két dolog, amiről beszélek, 90 százalékban 
meghatározzák, hogy milyen módon tud működni egy kórház. 

A harmadik, amit érdemes vizsgálni, hogy milyen súlyosságú beavatkozásokat végez, 
tehát ennek a case-mix indexnek a szerepe egy kórház finanszírozásában, hiszen egészen más 
portfólióval működik egy budapesti kórház, egészen mással egy kisebb vidéki kórház. Az az 
érdekes, hogy ugyanazok a számok vonatkoznak rájuk is, tehát semmilyen differenciálás 
nincsen úgymond az önköltségszámításban, ami finanszírozási oldalról jelenik meg. 

A negyedik dolog, hogy érdemes azt is vizsgálni, hogy vannak-e költségszámításon 
alapuló protokollok, mert amikor egy ilyen finanszírozási utasítást kiad a GYEMSZI 
főigazgatója, a kórházvezető mit tud csinálni? Nem szerez be, egy kicsit megcsúsztatja a 
számlákat, de embert elbocsátani nem bír, mert a minimumfeltételek miatt kötelező bizonyos 
számú szakembert fenntartani. Tehát ezt a részét is szerintem érdemes lenne egy komplex 
vizsgálat keretében, vagy amikor az intézkedési terveket értékelik, akkor ezeket a 
szempontokat figyelembe venni, mert azért úgy néz ki, hogy az elmúlt több évtized 
tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek nélkül megfelelően, gazdaságosan működő rendszer elég 
nehezen alakítható ki. Főleg úgy, hogy most már egy kézben vannak a kórházak, tehát most 
már sokkal könnyebb lenne ezeket az egységes gazdálkodási és protokoll szempontokat 
figyelembe venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay főorvos úr! 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Főosztályvezető Úr! Tisztelt Bizottság! Én is csupán egy részletkérdésre szeretnék 
rávilágítani. Nevezetesen a taj-kártya nélküli betegek ellátására, hogy igazából ez úgy érzem, 
hogy ha szabályozott is, de nem megfelelően működik a szabályozás, és hogy ezeknek a 
betegeknek az esetében, akiktől egyáltalán még behajtható a kórházi ápolás költsége, az 
működik-e, sikerül-e behajtani, erről szeretnék valamilyen felvilágosítást kapni. 

Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz a kórházak működtetésének a pénzügyi részét a 
szakmai résztől elválasztani, mert olyan problémák, hogy netalán egy osztályon fekszik egy 
nem odavaló beteg, akit el lehetne tenni egy inkább szociális ellátást nyújtó részlegre, hogy ez 
megfelelően működik-e, ez nyilván nem volt a pénzügyi ellenőrzés feladata. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A következőket 

szeretném kérdezni a jelentéssel kapcsolatban. Világosan értem az Állami Számvevőszéknek 
azt a törekvését, hogy önköltségszámítással legyen meghatározva a szolgáltatások valóságos 
bekerülése. 

Két apró kérdést szeretnék feltenni ehhez az ügyhöz. Hogyan látták az 
intézményekben, hogy a szakemberháttere megvan-e ennek? Magyarul: egy olyan 
szakembergárda, aki hosszú-hosszú idő óta egy pénzforgalmi szemléletű gazdálkodásban 
érdekelt, vagy ebben dolgozott, de érdekelt is, ez Freud volt nyilván, akkor vajon, 
biztosítható-e ennek a szakmai háttere? Illetve mit gondolnak ezeknek az önköltségadatoknak 
az aktualizálásáról? Tehát hogyan történhet meg egy folyamatban azoknak a változásoknak a 
lekövetése, amelyre már képviselőtársam célzott, csak éppen a bot másik végéről. 

A másik ilyen kérdésem az lenne, hogy a kiadott feladatok nyilván határidőkhöz 
vannak kötve. A visszatájékoztatás nyilvános lesz-e? Engem különösen abban a témakörben 
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érdekelne, hogy az államtitkárság mit fog tenni az eszközpótlással, ennek a bizonyos 30 
százalékos aránynak a felemelésével, hiszen ha valami, az nyilvánvalóan forrást igényel. 
Ezért tehát ott nemcsak arról lesz szó, hogy megállapítást tegyen, hogy ez valóban kevés és 
ezen változtatni kell, hanem vajon, hol történik ennek a forrásképzése? 

Végül egy utolsó kérdésem lenne, az, hogy számomra nem teljesen világos a kényelmi 
szolgáltatásoknak ez a standardizálása. Tehát milyen célt szolgálna, ha ez valóban létrejönne? 
Mitől lenne jobb vagy rosszabb az intézmények vagy a gazdálkodás számára, ha ezen 
szolgáltatások állami szabályozása, központi szabályozása megtörténik, tehát valamilyen 
egységes szabályozási rendbe tartozik? 

Bár én nagyon alaposnak tartom a 20 intézmény kiválasztását, mégis ha egy rövid 
értékelése lehetne annak, hogy hogyan történt a kiválasztás valójában. Tehát van ebben 
mindenféle természetesen, és ez így van jól, de valamilyen szempontrendszer azért csak 
működött. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Annyit 

mindenképpen szeretnék átvezetésképpen mondani, hogy ha erre az időszakra 
visszamenőleges ellenőrzéseket megnézzük, itt összesen eddig 12 ellenőrzésről vagy 
valamilyen jelentésről van szó, ami az egészségügyet érintette. Tehát rendkívül széles a 
spektruma ezeknek az ellenőrzéseknek, amiből természetesen nagyon sokat lehet meríteni. 

Én nem szeretném elvenni a szót a válaszadás elől, de Tukacs képviselőtársamnak 
annyit mondanék, hogy az önköltségszámítás tekintetében – magam is vezetek többek között 
kórházat is – úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos és sarkalatos kérdés. Erre 
mindenféleképpen a kellő szakembereknek az intézményekben rendelkezésre kell állniuk, és 
az önköltség nyilvánvalóan eltérő az egyes intézményekben. De ha nem tudjuk azt, hogy egy 
adott szolgáltatás mennyibe kerül adott esetben, és mondjuk ezt ár alatt, mert vannak fizetős 
igénybevételek is, és a bevételi lehetőségek korlátlanok e tekintetben, tehát a TVK a fizetős 
szolgáltatásokat nem korlátozza, akár külföldi, akár bárki részéről történik az igénybevétel. 
Tehát e tekintetben rendkívül fontos, hogy egy állami intézmény önköltségi ár alatt 
semmiképpen nem nyújthat szolgáltatást. 

Így amíg nem kerültünk állami kezelésbe, a korábbi tulajdonos részéről e tekintetben 
önköltségszámítás alapján egy megfelelő fizetési szabályzattal rendelkezett és rendelkezik 
például az általam vezetett intézmény, amelyben különböző szorzókkal, sőt ha külföldiek 
veszik igénybe, akár többszörös szorzóval is igénybe lehet venni például olyan 
szolgáltatásokat, amelyhez az adott országban nem jutnak hozzá. Teljesen mindegy, hogy ez 
protézis-beültetés vagy szemlencse-beültetés stb. Ennek akár a két-, háromszorosát is 
hajlandóak kifizetni, mert az adott országban nem jutnak hozzá a szolgáltatáshoz, amit össze 
lehet kötni egyéb időtöltéssel vagy szándékos, én nem szeretem ezt a szót, de gyógy- vagy 
egészségturizmussal, csak a példa kedvéért mondtam. 

Megkérdezném, hogy van-e még valakinek észrevétele, kérdése az elhangzottakhoz. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor én a válaszadásra megkérném elnök urat és 
főtanácsos urat. 

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének válaszai 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen. Akkor én 
kezdeném el. Valószínűleg még a kormány részére szóló kérdés is volt, amire nem biztos, 
hogy mi tudunk válaszolni, ezért ezt előzetesen jelzem. 

Annyiban még bocsánat, Böröcz Imrét nem mutattam be, hogy ő vezette az ellenőrzést 
magát, csak éppen most nem vezető, ezért most nem vezetői állásban van jelen, de ennek a 
vizsgálatnak az akkori vezetője volt, de majd lesz hamarosan egy másik témában, már készül. 
Csak ennyit személyesen, hogy a szervezetben hogyan is néznek ki a státuszok. Tehát ő a 



- 14 - 

maga idejében az ellenőrzés vezetőjeként teljes hatáskörrel végezte a munkáját, és persze, 
most áll rendelkezésre abban a szakaszban, amikor mi úgy mondjuk, hogy hasznosul a 
jelentés, és valóban a bizottsági meghallgatás ide tartozik. 

Talán ez az önköltségszámítás láthatóan több mindenkit megfogott. Először is az 
államháztartási törvény általában előírja a közpénzügyi intézményeknél, hogy ilyen legyen. 
Erre van egy speciális mentessége az egészségügynek. Mi úgy látjuk, hogy ennek igazából így 
az okai nem egyértelműen alátámaszthatók, hiszen itt ugyanolyan vállalkozói – vagy 
árbevételes, inkább így mondom, mert nem biztos, hogy vállalkozó, nem is helyes talán, ha 
így fogalmazunk – tevékenységet végeznek. Ebbe gondoljanak bele, akár helyiségbérlet vagy 
főzés vagy takarítás vagy műszaki munkálatok is beletartozhatnak, nem feltétlenül csak az 
egészségügy szűken vett részéről kell gondolkodni, hiszen üres kiszolgáló kapacitások 
kihasználása érdekében lehet árbevételes tevékenység, és ne feledjük, hogy ezt általában el is 
szokták ismerni esetlegesen többletköltségekkel az intézmények, amely nagyon félreviheti a 
történetet. 

Tehát ebben nincs különleges sajátosság. A másik sajátosság, hogy maga az 
egészségügyi ellátás, amely szóba is került akár külső betegek, taj-kártya nélküli beteg, stb., 
akinél tulajdonképpen nincs OEP-elszámolás, az egy külön története az egész kérdésnek. Itt 
azt kell tisztán látni, hogy két irányt kell venni. 

Egyrészt a közpénzek elköltése kíván egy transzparenciát, egy átláthatóságot. Tehát 
először is lehet veszteséges, mondhatnám így nagyon eretnek módon, sőt valószínűleg nagy 
többségben veszteséges tevékenységet folytat, a bevétel és a kiadás nincs összhangban. Csak 
egy dolgot mondok, amivel biztos, hogy rögtön egyetértenek, az amortizáció nincs benne 
semmilyen árképzésben, egyébként nemcsak az egészségügyben, hanem máshol sem, 
miközben az egészségügyben egy egészen magas hányadot képvisel például ez a rész. De 
mondjuk az eszközöknek az elválasztása sem egy egyszerű dolog, hogy egyik órában ilyen, a 
másik órában olyan tevékenységet végeznek, például az egészségügy értelmes szervezetében, 
de pénzügyileg nagyon sok esetben ez vetítési kiadásokat jelent valójában, vagy az OEP-es 
valamilyen elszámolásnak valamilyen szorzatában megállapítani. 

Ez is egy járható út, félreértés ne essék, de ha nincs semmilyen szabályzat, akkor 
semmilyen szabály nincs. Innentől kezdve nagyon eklektikussá válhat a dolog, és kiteszi a 
kórházat ennek, miközben igyekszik a vezetés pénzügyileg egyensúlyt teremteni, mert 
többnyire nyilván ezért szokták a bevételes tevékenységet egyébként ösztönözni, közben 
valójában ellentétes hatást, pénzügyi veszteséget, talán még nehezebb finanszírozási helyzetet 
teremt. Tehát sokszor szoktuk mondani, hogy ha valamit éppen nem használnak, akkor van a 
legkisebb veszteség rajta. Nyilván ez mérlegelhető, és nem mondjuk olyan gyógyítási 
tevékenységekre, amelyek életbevágó beavatkozások. De azért tudjuk, hogy efölötti 
tevékenységek vannak. Csak fel szerettem volna hívni a figyelmet, hogy ez egy összetettebb 
dolog, tágabban kell az egészet megközelíteni. 

Adminisztratív szempontból maga az adminisztráció tényének, tehát hogy nem 
kötelező ilyet tenni, ennek a hiányára hívtuk fel a figyelmet. A módjára számtalan lehetőség 
van, a közgazdaságtan ismer is ilyet, egy dolgot kell látni, hogy az államháztartási törvény 
nem tud érvényesülni abból a szempontból, hogy ha valami veszteségesen történik, azt 
valakinek ki kell pótolni. Ma ezt az állam pótolja ki. Magyarul: másik közpénzzel pótlódik ki, 
és a konszolidációnak, és arra nem volt most idő a tízperces bemutatásban, a 
konszolidációnak a sajátosságát mutatjuk be, akkor ennek pedig semmi köze tulajdonképpen a 
gazdálkodás folyamataihoz, hanem egy év végi vagy egy időszakban fennálló, valamilyen – 
hogy így mondjam – kitettségét enyhíteni próbálja a fenntartó, messze nem feltétlenül 
gazdálkodási szempontok. De nyilván én nem akarom ezt felülírni, mert ha valahol 
lekapcsolják vagy nem kapcsolják le a villanyáramot, ez már élet-halál kérdése, hiszen akkor 
minden más veszélybe kerülhet, de ez a konszolidációs technika gyakorlatilag mindaddig, 
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ameddig így van, abban érdekeltnek kell lennie az államnak, akinek kevés pénze van, vagy 
nincs annyi, amennyi ma jelenleg a kórházi kapacitásokhoz és felhasználáshoz kell, hogy még 
ilyen külső kitettséget is befogadjon a külső szolgáltatások tekintetében. 

Csak érthetően: nem arról beszélek, hogy ez helytelen, hogy van külső szolgáltatás, 
csak ha ebben nem lát tisztán a szervezet, az végső soron magának és a gazda fenntartónak is 
komoly gondokat okozhat eszközlepusztulásban ugyanúgy, mint akár folyó kiadások 
szempontjából, ami például életmentő egészségügyi beavatkozást veszélyeztethet. 

Tehát mi ennek az összefüggésére akarjuk felhívni a figyelmet, itt többen kérdeztek rá 
erre. Értjük, de ez egy intézményi, mikroszintű logika, amit mi felvetünk, amely ha úgy 
tetszik, a menedzsmentről szól. Ezért is mondtam, hogy nem ágazati sajátosságra igyekeztünk 
lőni, ezért nem is tudok válaszolni azokra a kérdésekre ezen jelentés alapján, amit Zombor 
Gábor képviselő úr felvetett, a finanszírozás, amely az OEP-nek is egy átlagköltségén kellene 
hogy alapuljon. Mi ilyen vizsgálatot vagy ellenőrzést nyilván most ennek keretében nem 
végeztünk. Azt, hogy a kötelező minimumfeltételek, ez egy adottság, nyilván mérlegelni kell, 
ennyiben valóban előnyös, hogy egy kézben van a szabályozó és a fenntartó, tehát jobban 
figyelemmel kell lenni arra, hogy mennyi pénz van a zsebében, mert olyan 
minimumfeltételeket határoz meg, legyen az eszköz vagy emberi erőforrások oldaláról. 

Tehát eddig az intézmények, az önkormányzati fenntartók elszenvedték, ha úgy 
tetszik, ennek a problémáját, de most egyik oldalon mondjuk rugalmatlan a szabályozás, a 
másik oldalon azonnal a rugalmatlan költségek megjelennek. Tehát ez az összefüggés teljesen 
nyilvánvaló, mondhatnám úgy, hogy a 2010 előtti múltamból is nyugodtan mondhatom, hogy 
ez egy nagyon komoly kérdés. 

Ráadásul, miután technológiájában elképesztő, tudjuk, hogy a XXI. század egyik 
innovációs területe az egészségügy, hogy milyen változások zajlanak, ezért igazából szinte 
évről évre érdemes újra és újra átgondolni, hogy ami még tíz vagy öt éve fontos 
minimumfeltétel volt, az teljesen megváltozhat már a hatodik évre. Ezért ennek a szinkronját 
érdemes lenne figyelembe venni. Tehát vettük az adást, ha így tetszik, érdemes ezt a 
kérdéskört, a minimumfeltételek alakulásának történetét feldolgozni, hiszen valóban az egyik 
megállapításunk az eszközpótlási és –felújítási probléma, amely szorosan összefügg ebben, és 
éppen a létszámigény oldaláról, ami egy kicsit bonyolultabb, hiszen azért az már nem egészen 
csak pénzügyi ellenőrzési kérdés, hanem az már orvosszakmai működési kérdés. 

De azt gondolom, hogy jogos és nagyon hangsúlyos a képviselő úr felvetése, hogy ez 
eltekinthetetlen a pontos megítéléstől. Ha mondjuk egy tartós megoldást kezdenénk el, olyan 
vizsgálatot folytatnánk, olyan ellenőrzést, hogy melyek azok a lépések - lehetne így feltenni, 
magunknak teszem fel ezt a kérdést -, mi az, amitől tartósan nyugalmat, egyensúlyt lehetne az 
egészségügyben teremteni. E téma megkerülhetetlen, és talán most megvannak ennek a 
feltételei is, hogy mikroszinten tudják az intézményi szinten, és az állam mint finanszírozó 
értékelni ezt, ha van önköltségszámítás, még egyszer mondom, mert ha nincs mérés, akkor 
nem nagyon tud mit értékelni objektívan, a másik oldalról pedig, mint fenntartó és 
finanszírozás-szabályozó, azok újabb aspektusa itt együttesen tud megjelenni. 

Ugyanez igaz nyilván az egészségügy működési vagy finanszírozási pontrendszerének 
a kérdésére. A differenciáltságot kezelni kell, de a differenciáltság megint mérés nélkül 
nagyon nehezen ítélhető meg, egyébként szubjektívvá válik minden. Tehát ez megint ennek 
az alapjait képezheti. 

A protokoll léte. Ezek mind azok az úgymond alapmérési feltételek, amelyektől a 
pénzügyi mérés ténylegesen érdemi tud lenni. Itt ezek mind olyan érdemi vizsgálódások, 
amelyek valószínűleg ez utóbbi két témakör, ami az egészségügyi működés és 
költségviszonyok elemzéséhez rendkívül fontos lehet, de az már akkor ágazati szintű 
értékelésekhez kötődik. És akkor itt válaszolnék Tukacs képviselő úr felvetésére is, hogy igen, 
a kiválasztásnál például hiányoznak a klinikák, merthogy az önmagában majdnem annyi 
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kapacitást igényelt volna, ami mondjuk a fele az egész ellenőrzésnek, de erre utaltam az 
elején, hogy érezzük, hogy ez hozzá tartozik, meg még néhány szanatórium és egyéb ügy 
sincs benne igazából vagy nem olyan mértékben, vagy járóbeteg-intézmény sem feltétlenül 
jelenik meg olyan súllyal. 

Tehát a mi becsléseink szerint dupla ekkora ellenőrzést kellett volna végrehajtanunk, 
és ez volt az, amiről úgy ítéltük meg, hogy inkább gyorsabban, minthogy összegyűjtsünk 
annyi energiát, hogy az egészről információt tudjunk adni. 

Úgy is éreztük, hogy miután az ágazat egésze mozgásban van, ezért mi elsősorban 
most a menedzsment oldalát próbáljuk megfogni, a kórházi működés oldalát, hogy azt, amit a 
szabályozó kormányzóoldal nyújt körülményeket, az hogyan csapódik le az intézményi 
szférában, mert például azért sokszor úgy ítélhették meg sokan, hogy a kórházvezetések 
valóban tesznek azért, hogy takarékoskodjanak, és keretek között maradjanak. 

Miért volt ez fontos, még talán ami nem az ÁSZ értékítéletéből indul ki? Ez pedig az, 
hogy azért egészen világosan az alaptörvény szintjén az államadósság leépítése mellett döntött 
az ország, és akkor itt egy picit kitekintek. 

Természetesen ehhez minden ágazat, ami egyensúlytalanságban van és veszélyforrást 
jelent mondjuk az év végi eredmény, a hiány számaira, azt megpróbálja az ÁSZ 
beazonosítani, legyen az nemzeti bank, legyen az önkormányzati szféra, legyen az 
egészségügy, vagy bármely más terület. 

Tehát mi ezt próbáljuk szisztematikusan körbejárni, hiszen végső soron az 
Országgyűlés elkötelezettsége ebben megvan, hogy nem lehet többlethitelekből kitágítani a 
mozgásterét a közszférának. Ebből indul minden, tulajdonképpen ezen programunknak egy 
részkezeléseként tudtunk tekinteni erre a 20 kórházas ellenőrzésre, és nem titok, mérlegeltem, 
hogy még 20-30 kórháznak nekikezdjünk-e, hogy próbáljunk meg egy áttekinthetőséget, 
ágazati áttekinthetőséget adni. Erről még nem mondtunk le, csak nem tudjuk, hogy még 
pontosan milyen mozgás fog történni az egészségügyben, hogy egyáltalán darabra azok 
lesznek-e az intézmények, amelyek voltak korábban. 

Még semmilyen információim nincs, tehát félreértés ne essék, de az látható, hogy mi 
mindig egy évvel később vagyunk. Tehát mi tudunk egy 2012-es éves mérleget most 
nagyjából áprilistól ellenőrizni, és annak az eredménye körülbelül az év végére tud kijönni. Itt 
ez a mérlegelés folyik még, hogy júliusban, amikor a zárszámadástól felszabadulnak az 
embereink, érdemes-e kitágítani és van-e annyi előnye, mondhatnám így, ennek az eljárásnak, 
hogy egy reprezentatív felmérés legyen, újabb 32 számvevővel ennek nekiálljunk vagy pedig 
menjünk bele más összefüggéseknek az ellenőrzésébe. Még ennek a mérlegelése előtt 
vagyunk, ez még nem zárult le. 

Szalay Péter a taj-kártya nélküli betegek kezelését kérdezte. Mi ezt nem kezeltük ilyen 
szempontból, tehát valószínűleg a minisztérium többet tudhat erről vagy az OEP, mint én, ha 
egyáltalán neki vannak most ebben információi. Mi ezt ismereteim szerint nem vizsgáltuk, 
talán a pszichiátriában igen, csak abban most nem vagyok képben, hogy ott mi történt. 
(Böröcz Imre: A korábbi ellenőrzéseknél igen.) 

Tukacs képviselő úr kérdésére áttérve, intézményi szakemberellátás. Ha nem is 
keresünk ilyet, akkor persze nincs, ezért nyilván ez egy olyan dolog, hogy lennie kell. Főleg, 
miután a kormányrendelet szerint, amit idéztem az elején, hogy át kell térni az 
eredményszemléletre, óhatatlanul új emberek felvétele, illetve a meglévő embereknek az 
átképzése megkerülhetetlen lesz. Ez szemléletében is és technikájában is megjelenik. De hogy 
ez új embert kíván-e, nem tudom, biztos, hogy kell néhány új ember is ehhez, hogy aki már 
egy ilyen rendszert felépített, az ott legyen segítségként, nyilván azok az intézmények, 
amelyek eddig is egy évtizede vagy egy pár éve már keretgazdálkodásban, költséghely-
gazdálkodásban gondolkodtak, ott a szemléletben nincs probléma, ott bizonyos technikai 
ismereteket kell hozni. 
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Tehát ezért is tartjuk egyébként jónak az önköltségszámításra való visszatérést, mert 
az segíti majd egy későbbi hosszú távú egészségügyi stabilitás elszámoló rendszerének a 
kialakítását is. 

Az intézkedés terve ugyan nem nyilvános, de mi hírt adunk arról, hogy elfogadtuk, 
nem fogadtuk, a megállapítás és javaslat ismert, de az intézkedések konkrétumairól, általában 
a miniszterek úgy tudom, szoktak tájékoztatást adni, ha a képviselők megkérdezik,. Mi 
magunk, miután ők az adatgazdák ebből a szempontból, nem hozzuk ezt nyilvánosságra, de 
magát a tényt, hogy elfogadtuk, nem fogadtuk el, milyennek ítéltük, arról a hírportálunkon 
folyamatosan próbálunk hírt adni, sőt a jövőben ebben következetesen, most készítem elő, 
hogy minden intézkedést igénylő javaslatunkról egy áttekintő információt adjunk, mert erre 
joggal lehet igény. 

Az időtartam úgy néz ki, hogy az ellenőrzötteknek jellemzően 30 napjuk van, 40 napra 
meg is szoktak érkezni, mondjuk a postacsúszást is figyelembe véve, az értékelésre pedig sok 
esetben, miután a kollégáink nem feltétlenül ott vannak már, ahol korábban voltak, ezért nem 
mindig sikerül nekünk 30-40 napra választ adni. De általában egy negyedéven belül a 
jelentést követően reális az, hogy ha minden rendben ment és nem túl zűrzavaros a helyzet, 
mert sok esetben pótlásra is vissza kell adnunk vagy kiegészítésre, akkor normál esetben 3 
hónap után már lehet kérdezni az ellenőrzött intézményeket, hogy körülbelül hol tart, miben 
jelenik meg az intézkedés. 

A kényelmi szolgáltatás szabályozását majd Imre elmondja, de ez törvény, csak erre 
most van egy sajátos helyzet, de erről szólt is. A kiválasztás mikéntjét pedig elmondtam. Ami 
maradt, arra még Böröcz Imre válaszol, miután ő volt ott minden ellenőrzöttnél, ezért én ilyen 
értelemben csak az anyagok áttekintése és a belső egyeztetés alapján lévő információkat 
tudom elmondani, az egyes intézményekhez kötődőeket és konkrétumokat pedig megkérem 
Böröcz Imrét, hogy reagáljon. 

Böröcz Imre számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) válaszai 

BÖRÖCZ IMRE számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Néhány kiegészítés 
röviden, és igyekszem gyorsan. Annyit a kódkarbantartáshoz és a minimumfeltételekhez is, 
hogy ez az ellenőrzés nem érintette ezeket, viszont minden korábbi ÁSZ-ellenőrzés, 
beszélhetnék itt pszhichiátriáról, beszélhetnék háziorvosi ellátásról, sürgősségi ellátásról, 
mindegyiket érintette, sőt a finanszírozási szakmai protokollok kérdését is. Annyit, hogy a 
kódkarbantartásnak az a folyamatos fenntartása, ami jelenleg is történik, és hogy néhány 
intézmény pénzért gyűjtöget adatokat, mi úgy gondoljuk, hogy ebben is előrelépést hozhat, 
hogy ha ez a fajta önköltségszámítási szemlélet elterjed, hiszen akkor ez egy automatizmussá 
válik, és mindenképpen ezt a folyamatot is segíteni fogja. 

Valamilyen szinten most is az arányok, a HBCS eleve úgy épül fel a súlyozással, hogy 
aki olyan jellegű beavatkozást, illetve olyan tevékenységet végez, az eleve több pénzt kap 
érte. Így súlyozzuk. (Domokos László: De ezt nem számoltuk, nem mértük.) Mi ezt nem 
mértük, nem számoltuk. 

A taj-kártyával kapcsolatban is érintett a háziorvosi rendszerünk, arra ez az ellenőrzés 
nem tért ki, hogy az ebből származóan milyen bevételkiesése van a kórházaknak, de a taj-
kártya kérdésével korábbi ellenőrzéseink szintén foglalkoztak. 

A szociális ellátás kérdésköre: külön szeretnék egy kis propagandát a pszhichiátriai 
ellenőrzésünknek, ahol kimondottan a szociális vonal és az egészségügyi ellátási vonal 
összefüggéseit is elemeztük. Tehát a pszhichiátriai ellátásról szóló ellenőrzésünk ezekkel 
mélyebben foglalkozik. 

A szakemberháttér: el kell mondanom, hogy a kórházak többsége, a megfelelő 
vezetésű kórházak többsége eddig is gondolkodott üzemgazdasági szemléletben. Azt 
tapasztaltuk korábbi ellenőrzésünk kapcsán is, hogy történnek ilyen számítások. Működtetnek 
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kontrollingokat a kórházigazgatók és ez jó. A bajunk az volt korábban is, hogy minden kórház 
egy kicsit más megközelítésből és más módon, ebben az egységesítés mindenképpen előbbre 
visz. 

 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Bocsánat, erre annyiban 

reagálnék, hogy az OEP-es önköltségszámításhoz is ez egy alap, ha nincs egységes önköltségi 
rendszer, akkor tulajdonképpen az OEP hiába gyűjt be adatokat a költségekre vonatkozóan, az 
hihetetlenül analitikus pluszgyűjtéseket igényelhet, ha egységesíteni akarják. 

Ezért sokat segíthetne, ha néhány alapelv mondjuk meg lenne határozva központilag, 
legalábbis mi ezt így véljük, de előrébb mutató lenne mindenféleképpen, ha egyféle módon, 
egyféle elvek alapján próbálnák meg az önköltségi ügyeket kezelni. Inkább ez a mi szemléleti 
megközelítésünk ebben. 

 
BÖRÖCZ IMRE számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Tehát szakemberháttér 

valamennyi van a kórházaknál, azt kell mondanom, akik már gondolkodnak üzemgazdasági 
szemléletben, azok a kórházak, amelyek korábban kiépítették a kontrolling rendszerüket, van 
üzemgazdasági szemléletű megközelítésük, tehát nem nulláról kell ezt szerencsére elkezdeni.. 

Két dologról szeretnék még szólni. Az EMMI észrevételeit és valamennyi kórházét, 
aki tett észrevételt - 9 ilyen volt a 20-ból, és az EMMI is tett észrevételt az ellenőrzési 
jelentésünk tervezetére -, mérlegeltünk és mindegyik megtalálható a jelentés végén. Az 
EMMI-ét azért emelném ki ebből, mert az EMMI előrevetíti azokat az intézkedéseket, 
felsorolja, hogy miket hogyan tud és már indított el ez ügyben, az el is olvasható. Tehát 
nyilván mi azokat az információkat vettük és volt, amiben mi azt mondtuk, hogy akkor is el 
kell kezdeni például az önköltségben való gondolkodást, nem lehet az informatikai 
megvalósításokig várni, kezdjük el, mert azért ez egy szemléleti kérdés is. 

Tehát ott találhatók erre vonatkozó információk, hogy az EMMI miben gondolkodott, 
mi az, amiket már elindított. (Domokos László: És hogy mi mit válaszoltunk, az is ott van.) 
Igen, ez megtalálható. 9 kórház tett észrevételt, azokra is megtalálhatók a válaszaink. 

Az intézmények kiválasztásához még egy dolgot, anélkül, hogy statisztikai, 
matematikai összefüggésekbe belemennék, igen, ha ezt azokkal a szempontokkal nézzük, 
hogy mindent figyelembe vegyünk és rétegzett statisztikai mintavétellel, akkor több mint 40 
kórházat kellett volna megcsinálnunk, de ez a minimumszám. Több mint 40-et, és a 
statisztikai módszertan általános szabályai szerint 30 alatt pedig nem is nagyon lehet, 
egyszerűen kizárt, hogy olyan kiválasztás legyen, ami kiterjeszthető. Amiben nekünk 
gondolkodnunk kellett, az a saját erőforrásaink, az árstratégiánk minket is köt, nekünk is 
hatékonyan, eredményesen, gazdaságosan kell működni és az erőforrásokat ehhez kell 
hozzárendelni. 

És még két érv: a kísérleti jellege azért ennek az ellenőrzésnek, hogy CLF-módszer, 
hogy eredményszemléletű közös nevező alkalmazása, azt gondolom, hogy egy kísérletet túl 
szélesen nem szabad elkezdeni. Tehát ez mindenképpen ellenérv volt. 

És még egy, ezt csak nagyon halkan merem mondani, úgy döntöttünk, hogy mutassuk 
be mind a 20 kórháznak röviden az információit. Ha mondjuk ez 40 vagy 50 kórház lett volna, 
akkor nem tudom, talán nem lett volna célszerű, tehát úgy gondoltuk, hogy most ez a célszerű 
megoldás. Köszönöm, azt hiszem, minden kérdést érintettünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a feltett kérdésekre 

mindenki kapott-e választ, illetve lenne-e még a bizottság tagjai részéről valakinek 
hozzászólása. (Nincs jelzés.) A bizottsági ülést megelőzően Cserháti Péter helyettes 
államtitkár úr, aki a szakmai összekötő az EMMI államtitkársága részéről e tekintetben, 
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felhívott telefonon és azt mondta, hogy ebben a munka folyamatos a minisztérium, illetve az 
államtitkárság részéről és a szakmai egyeztetések folyamatosak. 

Úgy gondolom, hogy ennek a napirendnek a zárásaként azt mindenképpen összegezni 
kell, hogy ez a munka nagyon tanulságos. Nem csupán az a rész, hogy ezeknek az 
intézményeknek az adatai teljesen nyilvánosak ebben a jelentésben és nagyon sokat lehet 
belőle tanulni, annak is, aki gyakorolja ezt a munkát, hanem azért, hogy nagyon sok segítséget 
tud nyújtani ennek a munkának a tervezéséhez és szervezéséhez, konkrétan éppen az 
önköltség-számításra gondolok, és a mindennapi munkában tud segíteni. 

Az mindenféleképpen nagyon tanulságos, hogy a mai magyar egészségügyi 
ellátórendszerben akkor, amikor mondjuk párhuzamosan ugyanolyan ágyszámmal, 
összetétellel, TVK-val, teljesítménnyel, szakmai összetétellel, létszámmal és minden egyébbel 
jól összehasonlítható intézmények vannak, mondjuk megyei kórházak vagy éppen városi 
kórházak, ha az összehasonlítás mintáit vesszük, ugyanolyan feltételek mellett, ugyanolyan 
személyi, szakmai feltételek mellett teljesen eltérőek az eredmények. Van, ahol komoly 
veszteséggel, kevés nyereséggel vagy éppen nullszaldóval tud az intézmény működni, és 
ebben mindenféleképpen egy olyanfajta egységesítésre van szükség, és ez ebben segíti a 
munkánkat mindenképpen, hogy az ágazat, ami nem problémamentes, mi nagyon jól tudjuk, 
ne okozzon több problémát az államháztartásnak és az ország költségvetésének, mint amit 
okozhat, és ebben úgy gondolom, nagyon felelősségteljes a munka mindannyiunk részéről. 

Azt mindenképpen meg szeretném köszönni és el szeretném mondani, hogy a 
zárszámadások tárgyalásakor az ÁSZ munkatársai mindig részt vesznek a bizottsági ülésen, 
mert a zárszámadást minden bizottságnak meg kell tárgyalni, és abban az egészségügyre 
vonatkozó fejezetek szintén bontásra kerülnek, és az ellenőrzéseket a zárszámadás 
elkészítésénél - ezt már harmadik éve tapasztalhatjuk - ebben a munkában szintén közösen 
végezzük, mi természetesen csak az egészségügyi részen, az ÁSZ pedig gondolom, minden 
területen szakmai munkát végez. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor elnök úrnak, tanácsos úrnak nagyon megköszönöm a jelenlétét a bizottsági ülésen. 
Szerintem nagyon hasznos volt mindannyiunk számára, a mai bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm mindenkinek a részvételét, további szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)  

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


