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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, előadóinkat, valamint a bizottság, 
albizottság megjelent tagjait. 

Nagyon röviden szeretnék egy-két dologról szólni, ami elsősorban természetesen az 
előadóink, illetve vendégeink felé számít új információnak. Bár nevében az Országgyűlés 
Egészségügyi bizottságának ellenőrző albizottsága egy kicsit hivatalosan hangzik, de 
valójában itt arról van szó, hogy nem ellenőriz, hanem tájékozódik, és olyan információkhoz 
szeretne jutni, amit esetleg akár a főbizottság felé, akár a szakma vagy a tárca egyéb fórumai 
felé tud továbbítani. 

Így ennek a jegyében került sor arra, hogy ezt a témát - egyeztetve az 
államtitkársággal - választottuk, amelyre azt gondolom, hogy minden ok megvan és minden út 
Rómába vezet, mert ez az a terület, amely felé azt gondolom, hogy a világon mindenki 
érdeklődéssel fordul, amelyről vannak ismeretei, de nem biztos, hogy helyes ismeretei, és 
amelyben mondjuk azt is tudjuk, hogy a kormányzatnak is komoly erőfeszítései voltak, 
jelenleg is vannak és lesznek is. Még egy aktualitás, hogy most sikerült hivatalosan 
csatlakoznunk az Eurotransplanthoz.  

Ennek jegyében köszöntöm még egyszer a megjelenteket, és tájékoztatom még arról is 
a tisztelt vendégeinket, hogy az albizottság azért valamiféle szervezett formában, 
parlamentáris keretek között működik. Tehát van egy napirendje, amely jelen pillanatban csak 
ebből az egy pontból áll, amit hivatalosan el kell fogadnunk. Az albizottság tagjai 
tulajdonképpen kivétel nélkül a főbizottság tagjai sorából kerülnek ki, és az ülést szinte 
minden alkalommal megtiszteli jelenlétével dr. Kovács József, a főbizottság elnöke. Ő nem 
szavazóképes ez esetben, de mindig érdeklődéssel fordul felénk, bármilyen témáról is van szó, 
és nagy segítséget nyújtott ennek a mai eseménynek a létrehozásában is.  

Amit csak egy mondatban szeretnék elmondani, bár akivel már találkoztam és 
ismernek, azok tudják, hogy én magam sebész vagyok, gyakorló sebész, ez vagy jó vagy 
rossz, mindenesetre nagyon megtisztelve érzem magam minden alkalommal, amikor van 
szerencsém találkozni a transzplantológia ilyen nobilis képviselőivel. Az én munkahelyemről 
is, bár most már egyre kisebb mértékben, de donorszerveket több alkalommal szolgáltattunk, 
és remélem, hogy az emlékezetükben nem rossz kép alakult ki rólunk. 

Először is megszavaznánk a napirendet, ezt követően az államtitkárság képviseletében 
dr. Széll Enikő kolléganő tartana egy bevezetőt, amit írásban egyébként megkaptunk. Azt is el 
kell mondanom, hogy mindegyikük prezentációját elektronikusan is megkaptuk, de van, aki 
írásban is megküldte, tehát ismerjük azt, amiről beszélni fognak, éppen ezért tulajdonképpen 
fakultatív, hogy ki prezentációt tart, ki szóbeli kiegészítést. Langer professzor úr – mint ahogy 
Kóbori professzor úr jelezte – késik, de azt gondolom, hogy be fog tudni kapcsolódni, annál is 
inkább, mert a szavazás után a sorrendre teszek javaslatot. 

Tisztelettel kérdezem az albizottság jelen lévő tagjait, hogy ki az, aki elfogadja ezt a 
kiküldött egyetlen napirendi pontot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látom, hogy egyhangú. 

Annyit szeretnék még elmondani tájékoztatásul, hogy valószínűleg nem kerül sor 
kvázi határozathozatalra, ha olyan van, akkor természetesen szavazni fogunk, de egyébként 
csak a napirendről szavazunk. Nagyjából – ahogy mondtam – a tájékozódás a célja ennek, és 
esetleg akár szakmai, akár egyéb megbeszélés. 

Az ülésrendünknek van azért egy lényeges eleme, jelesül az, hogy nem véletlenül 
kapcsoltam ezt be, és azt kérem mindenkitől, hogy amikor szót kap, akkor minden 
alkalommal kapcsolja be a gépet, amikor befejezte, akkor kapcsolja ki a gépet ezzel a 
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nyomógombbal. Ennek többszörös oka van, egyrészt hogy ne zavarjuk egymást, másrészt 
pedig mivel jegyzőkönyv készül az ülésről, amit egyébként természetesen minden résztvevő 
meg fog kapni, egy kis türelmi idő után, mert azért ennek van egy technikai része is. 

Azt szeretném még kérni, hogy amikor elkezdi a szóbeli mondandóját az előadó, akkor 
legyen olyan kedves a nevét érthetően bemondani, mert a jegyzőkönyv számára ez is fontos. 
Azt gondolom, hogy talán minden technikai ismertetőt elmondtam. 

Tájékoztató az szervtranszplantáció jelenlegi helyzetéről az Eurotransplant-
megállapodás aláírását követően 

Javaslatot arra tennék, hogy elsőként hallgassuk meg Széll Enikő Ágnes 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, őt követően pedig már kialakulhat az is, hogy tematikusan 
folytassuk, tehát lehet úgy, hogy először a szívsebész mondaná el a prezentációt, aztán pedig 
Langer professzor úr. Vagyis bocsánat, nem erről beszéltünk, hanem arról beszéltünk, hogy a 
főigazgató úr folytatná általános dolgokkal Széll Enikő után, és utána következne Ablonczy 
főorvos úr, és ha megérkezik Langer professzor úr, akkor ti eldöntitek, hogy hogyan menjünk 
tovább, hiszen egy klinikán dolgoztok. 

Amennyiben a vendégek, illetve az előadók részéről bármiféle kérdés van, azt 
javaslom, hogy azt most beszéljük meg. (Nincs jelzés.) Annyit elmondanék, hogy terveink 
vagy gyakorlatunk szerint 2 óra szokott lenni az átlagos időtartam, volt már, hogy egy kicsit 
megcsúszott erre is, arra is, de udvariasságból mi ezt nem fogjuk korlátozni, önökre van 
bízva. Még egyszer köszönöm, és ha megengedik, akkor átadnám a szót dr. Széll Enikő 
főosztályvezető-helyettes asszonynak. 

Dr. Széll Enikő Ágnes főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) szóbeli tájékoztatója 

DR. SZÉLL ENIKŐ ÁGNES főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Elsőként 
szeretném megköszönni azt a lehetőséget, amely alapján itt beszámolhatunk arról a 
megfeszített munkáról, ami az elmúlt két és fél év során zajlott az egészségügyért felelős 
államtitkárságon, a szakma és a betegszervezetek képviselőinek az aktív bevonásával. 

Tulajdonképpen ez az a munkafolyamat és ez az együttműködés és ez a közös fellépés, 
aminek az eredményeképpen 2013. május 27-én aláírásra kerülhetett az Országos Vérellátó 
Szolgálat, valamint az Eurotransplant közötti megállapodás, amely 2013. július 1-jén lép 
hatályba, ezzel felváltva a korábban, 2012. január 1-jétől hatályban lévő előzetes 
együttműködési megállapodást. 

Július 1-jétől kezdődően tehát nemcsak az úgynevezett speciális betegeink azok, akik 
felkerülhetnek az Eurotransplant közös várólistájára, hanem tulajdonképpen az összes 
szervátültetésre váró betegünk kaphat szervet az Eurotransplant általi allokáció révén, a 7 
másik tagállam részéről. Tehát Hollandiából, Belgiumból, Luxemburgból, Németországból, 
Ausztriából, Horvátországból és Szlovéniából. 

Ez a megállapodás egy jelentős előrelépés a hazai transzplantációs tevékenység 
történetében. Tulajdonképpen már a jogelőd Egészségügyi Minisztérium megkezdte ezeket az 
egyeztetéseket az Eurotransplant korábbi vezetőségével, akkor azonban ezek nem vezettek 
sikerre. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy ez a széles körű társadalmi, szakmai együttes 
fellépés akkor nem valósulhatott meg. 

A szerződéskötés révén egy nagyon fontos dolog az, amit hangsúlyoznom kell, hogy 
tulajdonképpen az Eurostransplanttal kötött megállapodás keretein belül biztosított az a 
nemzetközi szervcsere, ami jogszerű, biztonságos, átlátható, nyomon követhető. Tehát 
mindazok az alapelvek, amelyeket az Európai Unió is követendőnek tart, érvényesülhetnek. 
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Mindez a magyar betegeink érdekeit szolgálja, hiszen tulajdonképpen egy jóval 
nagyobb populációból történik a szervek kiválasztása, tehát ez alapján olyan betegeink is 
esetleg hamarabb és nekik immunológiailag inkább megfelelő szervekhez juthatnak, akiknek 
korábban e nélkül a megállapodás nélkül erre nem volt esélyük. 

Ezáltal tulajdonképpen ez mind a donációs, mind a transzplantációs tevékenységnek a 
nagymértékű szakmai előrelépését is elősegíti. 

Egy ilyen rövid kis kitekintés alapján, az 1962-ben végzett első vesetranszplantáció 
óta ez egy hosszú út volt, ami elvezethetett idáig. Ez alapján már az elmúlt 50 év során ez a 
transzplantációs tevékenység egy elfogadott, szakmailag és társadalmilag is elismert 
tevékenységgé válhatott, amelynek eredményeképpen tulajdonképpen már hazánkban is 
jelentős előrelépések történtek. A hazai jogrendszerünk a feltételezett beleegyezés elvét 
követi, amely szerint a halottból, agyhalottból történő szervkivételre akkor kerülhet sor, 
amennyiben valaki azt életében nem tiltotta meg. Ez a jogrendszeri szabályozás több európai 
uniós országban is hasonlóképpen történik. 

Ezen beleegyezés esetén csak a kiskorúaknál van annyi eltérés, hogy amennyiben 
nincsen tiltakozó nyilatkozat, akkor minden esetben ki kell kérni a szerv, illetve szövet 
eltávolítását megelőzően a törvényes képviselő hozzájárulását. 

A szervátültetés nemcsak szakmai, hanem fontos etikai kérdés is. Ez az oka annak 
tulajdonképpen, hogy a munkafolyamatok során az egészségügyért felelős államtitkárság 
mindig kikérte a bioetikában jártas szakemberek véleményét, és hivatkozhatunk Lenkovics 
Barnabásnak, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának azon megállapítására is, mely 
szerint a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő beteg élethez való joga felülírja a 
hozzátartozók kegyeleti jogát. 

Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a társadalmi elismertség és elismerés 
szempontjából fontos. 

Néhány olyan megoldandó feladatot szeretnék kiemelni, amit meg kellett oldanunk az 
egészségügyért felelős államtitkárságon a szakma képviselőinek a bevonásával ahhoz, hogy 
ez a szerződés létrejöhessen. Az egyik legfontosabb kérdés volt a várólisták feltöltöttségének 
a kérdése, hiszen egyértelmű, hogy a betegeink akkor profitálnak a legtöbbet ebből a 
megállapodásból, hogy ha időben felkerülnek a várólistára, hiszen egyértelmű adatok vannak 
arra vonatkozóan, hogy az időben várólistára kerülő és az időben transzplantált betegek 
életminősége és életkilátásai sokkal jobbak. 

A szakma képviselőivel történt egyeztetést követően ezek az előkészületek, illetve a 
szükséges lépések megtörténtek, tehát ez irányban már a várólisták feltöltöttsége pozitív 
irányban módosult.  

Fontos kérdés volt annak a jogszabályi háttérnek a megteremtése, amelynek alapján a 
szerződésszerű szervek kivitele megvalósulhasson jogszerűen. Ez alapján az egészségügyről 
szóló törvénynek a vonatkozó rendelkezéseit kellett módosítanunk, illetve egy olyan 
egyszerűsített eljárásrendet vezettünk be, amelynek alapján az Eurotransplant-szerződés 
keretein belül történő szervkivitelek esetében nem kell minden egyes egyedi szervkivitel 
esetén kikérni az egészségügyi államigazgatási szervnek, azaz az OTH-nak az egyetértését. 
Hiszen a szerződés keretein belül ezek a jogszerű, biztonságos, átlátható és nyomon követhető 
alapelvek maradéktalanul érvényesülnek. Ugyanakkor azonban a transzplantációs irányelv 
alapján, melyet hazánk tavaly határidőn belül átültetett, kijelölésre került három illetékes 
hatóság, egyrészről az Országos Vérellátó Szolgálat, másrészről az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal, továbbá a GYEMSZI, akik jogosultak egy esetleges visszaélés esetén fellépni. 

Fontos kérdés volt annak a szakmai kérdésnek az elvarrása, hogy külföldi orvosok 
hazánkban egészségügyi tevékenységet végezhessenek azon szűk spektrum mentén, mely 
szerint szervkivételre jogosultak legyenek. Ez egy nagyon speciális helyzet, hiszen a mellkasi 
szervek esetében szakmai szempontokból, műtéttechnikai szempontokból nagyon fontos az, 
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hogy azok veszik ki a szerveket, akik utána azt be is ültetik. Tehát ebben az esetben 
gyakorlatilag külföldről iderepülnek az éjszaka közepén orvosok, akik nagyon rövid időt 
töltenek itt, és csak ezen szűk tevékenység körére kell hogy jogosultak legyenek.  

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosítása megtörtént, és sikerült egy olyan 
egyszerűsített bejelentési lapot, illetve eljárásrendet kidolgoznunk, amely a külföldi orvosok 
számára is elfogadható, ugyanakkor a mindenkori minőségi, biztonsági követelményeknek is 
megfelel. Tulajdonképpen ez a bejelentés egy bejelentőlap kitöltésével történik, amit az 
ideérkező orvos, illetve az Országos Vérellátó Szolgálat koordinátorai töltenek ki, és ez 
alapján az orvos a legfontosabb alapadatait adja meg itt, amely alapján visszakereshető lesz, 
továbbá olyan jellegű nyilatkozatot kérünk tőle, amely garantálja azt, hogy ő a küldő 
tagállamában is jogosult ezen tevékenység végzésére, és nem áll eltiltás vagy egyéb 
büntetőjogi felelősségre vonás alatt. (Megérkezik az ülésre prof. dr. Langer Róbert.) 

Fontos kérdés volt a finanszírozás lehetőségének jogszabályi megteremtése. A 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, illetve a külföldi gyógykezelésekről 
szóló kormányrendelet módosításával sikerült ezt megoldani. Fontos kérdés volt a belföldi 
szerveknek, illetve szervkivevő teamek szállítási feltételeinek a megoldása, ugyanis az 
egészségügyről szóló törvény rendelkezései szerint a szerveknek, illetve a team szállítása 
mentésnek minősül. Ez alapján, miután azonban az OVSZ maga is rendelkezik olyan 
járműparkkal, amely a szerv és a team szállítására alkalmas, és az erre vonatkozó működési 
engedélyt is megkapta, a jogszabályi háttér módosításával lehetővé tettük azt, hogy a szervek, 
illetve a team szállítása tekintetében erre jogosulttá váljon, és erre finanszírozásban is 
részesüljön. 

Fontos kérdés volt a szervek, illetve a team szállítása tekintetében a külföldre történő 
szállítás kérdése. Ez azért érdekes, mert mint ahogy mondtam, a szerv és a team szállítása 
mentésnek minősül, nagyon szigorú jogszabályi feltételeknek való megfelelés lehetősége által 
biztosítottan. Természetesen azt azonban nem várhatjuk el, hogy amikor egy vesét egy arra 
megfelelő táskában felraknak egy nemzetközi külföldi repülőgépre, hogy ennek az adott 
repülőnek is meglegyen az erre vonatkozó mindenfajta követelményt kielégítő feladata. Ez 
alapján vált szükségessé a mentésről szóló rendelet módosítása. Tulajdonképpen abban az 
esetben, amikor a szerv és a team szállítását ez nem veszélyezteti, tehát mindazok a feltételek, 
amelyek a szerv és a team biztonságos szállításához szükségesek, adottak, akkor ebben az 
esetben nem szükséges az értelemszerűen, hogy rendelkezzenek az OTH általi működési 
engedéllyel. 

Fontos kérdés az, és már a végéhez közeledek, a várólista-vezetési eljárásrend 
módosítása, ami a teljes jogú tagság kapcsán szükséges. Végezetül, de nem utolsósorban 
szeretném kiemelni az etikai kérdést, amit már hangsúlyoztam, hiszen a transzplantáció 
nemcsak szakmai kérdés, hanem nagyon fontos etikai kérdés, több aspektusából, mind az élő, 
mind a cadaver donáció tekintetében. Pont ezért volt nagyon fontos az, hogy az 
egészségügyért felelős államtitkárság bevonta az előkészítő munkálatokba a bioetikában jártas 
szakembereket, akik többször is véleményt nyilváníthattak. A javaslataikat figyelembe vettük, 
és többször is megerősítették azt, hogy etikailag elfogadható egyrészt az, hogy hazánk az 
Eurotransplant-tagság révén szerveket küld külföldre, továbbá az is elfogadható, hogy a 
hazánkban recipiens hiányában nem transzplantálható szervek tekintetében is felajánlhatjuk 
ezeket a szerveket, hiszen a legfontosabb az, hogy ezek a szervek felhasználásra kerüljenek és 
emberéleteket menthessenek meg. 

Azt gondolom, hogy az előzetes együttműködési megállapodás eredményei is már 
nagyon pozitívak voltak. Az egy év tapasztalatait figyelembe vettük a teljes jogú tagság 
megkötése előzményeként. Majd Mihály Sándor igazgató úr részletesen bemutatja, hogy az 
egy év alatt 70 beteg került fel a várólistára, és 19 betegünk új szervet kapott, ami azért is 
jelentős, mert olyan betegekről van szó, akik korábban itt, Magyarországon csak nagyon 
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hosszú várakozási idő után kaphattak volna szerveket. Így kiemelném a gyerekszívre váró 
betegeinket, akik mint közismert, itt, Magyarországon nagyon nehéz őket transzplantálni, 
szerencsére, ugyanakkor pedig ez egy nagyon hosszú műszívkezelést igénylő állapot után 
következhet csak be az Eurotransplant-tagság nélkül. 

Fontos a gyerekmájra váró betegeink esete, akik szintén jóval hamarabb és 
immunológiailag megfelelőbb szerveket kaphatnak. 

Fontos az, hogy az élődonoros vesetranszplantáció is nagyon kedvező fordulatot vett a 
teljes jogú tagság kapcsán, és összességében megfogalmazható, hogy mind a transzplantációs, 
mind a donációs aktivitás fokozódott. 

Azt gondolom, hogy mindez nem jöhetett volna létre, ha nem valósul meg ez a széles 
körű összefogás, amit már az elején hangsúlyoztam, és itt ezúton is szeretnék mindenkinek 
köszönetet mondani, akik ebben az előkészítő munkálatban részt vettek, a munkánkat 
segítették. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik nap mint nap koordinálnak, 
transzplantálnak, és köszönetet mondani önöknek, hogy most meghallgatják a beszámolónkat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony előadását. Egyúttal 

tisztelettel köszöntöm Langer Róbert professzor urat, aki tulajdonképpen csak a bevezetőről 
maradt le, és köszönjük, hogy sikeresen ideért.  

Mielőtt átadnám a szót Mihály Sándor igazgató úrnak, annyit el szeretnék mondani, 
hogy az a gyakorlatunk, hogy mindenki megtartja az előadását, és azt követően az albizottság 
tagjai kérdéseket tesznek fel, és arra választ kapnak egy körben. Ez mondjuk bizonyos 
időtakarékosságot és talán egy kis konszenzust igényel. Ennek jegyében megadom a szót 
Mihály Sándor főigazgató úrnak. 

Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodája 
vezetőjének szóbeli tájékoztatója 

MIHÁLY SÁNDOR, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának 
vezetője: Mihály Sándor vagyok, az Országos Vérellátó Szolgálatban dolgozom, a 
szervkoordinációs irodának vagyok az igazgatója. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt 
lehetünk és beszámolhatunk az Eurotransplant-együttműködés eddigi eredményeiről, 
tulajdonképpen részben és legfőként most számokban. 

A várólista helyzetjelentése tulajdonképpen ez az ábra, amelyben azt próbáltuk 
összehasonlítani a bal oldali számsorban megmutatva azokat a számokat, hogy hány betegre 
lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy az Eurotransplantban várólistán lévő betegszám 
átlagát tudjuk reprezentálni, és a magyar számokkal ezt összevetve, százalékosan kifejeztük a 
jelenlegi állásunkat. Ebből azt lehet látni, hogy Magyarország a vesevárólistán 
tulajdonképpen túlreprezentálja az Eurotransplant-átlagot, ez egy nagyon fontos és nagyon jó 
hír, és ez az elmúlt egy-két év előrelépésének köszönhető. A többi szerv tekintetében, ahogy 
látható, különböző mértékű különbségek azért azonosíthatóak, de külön szeretném említeni a 
szívtranszplantációs várólistát, amely a transzplantációs esetszám növekedése mellett is tudta 
növelni a várakozók számát az elmúlt egy évben.  

Nagyon fontos tény az, hogy az Eurotransplantban is évente több mint 11 ezer beteg 
kerül az új várakozók közé, tehát ennyi beteg kerül fel egy év alatt a várólistára, és emellett 
mintegy összehasonlítási paraméterként említendő, hogy körülbelül 6500-7000 
transzplantáció lehetősége adott egy évben. Tehát fontos kihívás változatlanul az 
Eurotransplant-együttműködésben is a donorszám és a szervnyerés forrásáról gondoskodni 
egyébként tagállami szinten.  

Ha a donációs aktivitást úgy hasonlítjuk össze a különböző népességű országok között, 
hogy egymillió lakosra határozzuk meg az abszolút számok adatait, akkor 2011-ben 
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Magyarország az utolsó helyen állt volna, vagy pontosabban állt a donorszám tekintetében. 
131 agyhalott donor volt, ellenben 2012-ben tulajdonképpen részben rajtunk kívül álló okok 
miatt, hiszen a donorszám nem nagyon mozdult meg, elsősorban a német 
szervtranszplantációs botrány és a luxemburgi sporadikus esetszám ingadozása miatt változott 
a helyzetünk. 

Ez az ábra arra hívja fel tulajdonképpen a figyelmet, hogy a Magyarországhoz 
hasonló, feltételezett beleegyezés elvét alkalmazó országokkal, tehát elsősorban 
Horvátországgal, Belgiummal, Ausztriával, Szlovéniával kell összehasonlítani a magyar 
adatot, és ez számunkra is egy kitűzhető, kitűzendő cél. Tulajdonképpen az Eurotransplant 
átlag donációs aktivitása alapján olyan 170 donorra lenne szükség Magyarországon. 

Egy másik fontos üzenet és lehetőség, hogy az úgynevezett többszervdonorok aránya 
az összes agyhalott donor között, amely azt jelenti, hogy ha egy donorból legalább két 
különböző típusú szervet távolítanak el, az hogyan viszonyul az összdonorszámhoz, azt lehet 
látni, hogy Magyarországon ez az Eurotransplantot megelőző évben 41 százalék volt, és 
nagyon fontos előrelépés, hogy ez 52 százalékra tudott emelkedni. Vagyis ma 
Magyarországon legalább minden második donor esetében már legalább két különböző szerv 
eltávolítása történik, de ez lehet egyébként 3-4-5-6 szerv is, figyelembe véve a vese, máj, szív, 
tüdő és hasnyálmirigy-eltávolítási lehetőségeket. Az Eurotransplantban átlagosan közel 80 
százalékos ez az arány, ami azt jelenti, hogy a végső cél a transzplantációs esetszám növelése, 
nem igazából a donorszám, tehát fontos a többszervdonorok arányát, az egy donorból 
átlagosan eltávolított szervek számát is növelni. 

Ahogy főosztályvezető-helyettes asszony már említette, az elmúlt év január 1-jétől 
lépett hatályba az előzetes együttműködési megállapodás. Ez három speciális betegcsoportba 
tartozó betegeket tudott érinteni: az akut szervátültetésre váró betegeket, akiknek egy-két 
napon belül kell a szerv, az érzékenyített vesebetegeket, akiknek a várakozásuk éppen a 
hiperimmunizáltságuk miatt legalább háromszor annyi, mint a többi, nem érzékenyített 
vesebetegnek, és a gyermekrecipienseket, akik szempontjából még inkább indokolt a testi, 
szellemi fejlődésük okán is a minél hamarabbi szervhez jutás.  

Ez a három betegcsoport volt a kipróbálás éve, és ez számunkra azért is fontos, mert 
egy tízmilliós lakosságnak egy adott donációs aktivitással ez az a három betegcsoport, 
amelynek a megoldása transzplantációs oldalon a legnagyobb kihívást jelenti, és itt tudjuk a 
leginkább élvezni a nemzetközi szervcserék előnyeit. 

Végül május 27-én került aláírásra a teljes jogú tagságról szóló megállapodás, amely 
július 1-jével lép hatályba, éppen az utolsó egyeztetések zajlanak annak érdekében, hogy 
minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. 

Egy olyan rendszert működtetünk az Eurotransplanttal való mindennapos 
kapcsolattartásban, hogy a szervkoordinációs iroda az első kapcsolódási pont az 
Eurotransplant leideni központja felé, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha egy 
magyarországi donorszerv került felajánlásra az előzetes együttműködés időszakában, akkor a 
szervkoordinációs iroda tette meg a felajánlást az Eurotransplant felé, és a másik irányból 
érkező felajánlás esetén is tulajdonképpen az Eurotransplant a szervkoordinációs irodát 
értesítette, és így adtuk tovább az adatokat. 

Ezt a teljes jogú tagság időszakában is meg fogjuk tenni, bár a háttérben működő 
alkalmazások, szoftveres háttér azért ezt részben egyébként automatizálni fogja.  

Csak néhány mondatot arról, hogy a magyarországi szervkivételi riadók szervezési 
gyakorlatát ez annyiban fogja módosítani, hogy korábban a szervezési folyamat megindult az 
agyhalál jeleinek első észlelése után. Természetesen ez a kapcsolatfelvétel meg fog történni 
ezt követően is, és a vérből történő vizsgálatok, gondolok itt a vércsoport szerológiai 
vizsgálatra, a fertőző betegségek kizárása céljából végzett vizsgálatokra és a HLA 
szövettipizálásra, ezek megtörténhetnek ezt követően is, észlelés után, de az Eurotransplant 
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értesítése csak az agyhalál megállapítása után, tehát amikor egy bizottsági döntés van arról, 
hogy az agyhalott halott, akkor történik meg a szervfelajánlás. 

A tavalyi évben egy összesítő ábrán el lehet mondani, hogy 394 szerv kivétele történt 
meg, és azért lett végül 303 magyarországi transzplantáció, mert ebből a 394 szervből 53 
szerv került az Eurotransplantba, 28 tüdő a kétoldalú együttműködési megállapodás keretei 
között Bécsbe, 30 szerv végül nem volt alkalmas transzplantációs célú felhasználásra, és 
közben 20 szerv érkezett az Eurotransplantból magyar beteg részére. 

A három betegcsoport összesen azt jelentette, hogy az év során 70 fő kerülhetett fel az 
Eurotransplant várólistáira. Ezek a betegek változatlanul kaphattak természetesen 
magyarországi donortól is szerveket, volt is erre példa, ahogy az ábrán olvasható, de sokkal 
nagyobb donációs pool-ból volt lehetőség a megfelelő szervet keresni. Így adódott ez a 
lehetőségi kör, hogy 19 betegnek 20 szerv érkezett Magyarországra, a két szám közötti 
különbség azért van, mert volt egy vese- és szívátültetésre, tehát egy kombinált átültetésre 
várakozó beteg. 

Ahogy látszik, ha végigfutjuk a számokat, 6 felnőtt szívtranszplantációnál a HU – a 
high urgent, tehát sürgősségi szívátültetésre várakozó felnőtt betegeket jelenti, ott volt a 
legnagyobb az esetszám, ez mindenképpen látható volt a szívtranszplantációs programban.  

Azért, mert az Eurotransplanttal való együttműködés keretei között a magyar betegek 
felé történő felajánlás névre szóló, egy adott betegnek szól, ezért van az a különbség, hogy a 
Magyarországra érkező felajánlásokból nem tudunk olyan gyakorisággal elfogadni szerveket, 
hiszen számos alkalommal méretbeli eltérések okán nem lesz alkalmas a felajánlott szerv az 
éppen kiválasztott recipiens számára. Tehát összesen 129 felajánlásból alakult ki ez a 20 
transzplantáció. 

A másik oldalon pedig a Magyarországról Eurotransplant felé történő felajánlások 
száma 68 volt, és itt külön kell venni azt, hogy a 20 szervet viszonoztuk, hiszen a korábban 
kapott 20 eurotransplantos szervre viszonzási kötelezettség van, ez azt jelenti, hogy azonos 
vércsoportú, azonos típusú szervet kell visszaadnunk. Mondhatni, hogy véletlenszerűen úgy 
alakult, hogy december 31-ére éppen nem volt viszonzási kötelezettsége Magyarországnak, de 
emellett 33 esetben tudtunk még szervek eltávolításával emberéletet menteni. Ezen 33 esetben 
nem volt alkalmas recipiens Magyarországon, viszont a szervek nem a temetőbe kerültek, 
hanem sikerült valahol máshol, Európában emberéletet megmenteni ezekkel. 

Egy példát engedjenek meg, hogy említsek, ami mutatja azt, hogy milyen furcsán 
alakul néha a munka koordinátori szemszögből. Van egy szegedi transzplantációra váró, 
érzékenyített hiperimmunizált vesebeteg, akinek a részére kapunk egy felajánlást az 
Eurotransplanttól. Bozen városban van a donor, ami ugyan Olaszországban van és nem 
Eurotransplant tagállam, de Ausztria, Innsbruck látja el területi illetékesség alapján úgy 
donációra, mint transzplantációra ezt az olasz régiót. Hajnali 3-ra van időzítve a donáció, erről 
a késő esti órákban kapjuk az értesítést, és akkor úgy tűnik először, hogy talán egy Innsbruck-
Bécs-Budapest járattal eljuttatható Magyarországra a szerv. Később kiderül, hogy ez nem 
lehetséges, ezért abban állapodunk meg az innsbrucki kollégákkal, hogy a 3 órakor kezdődő 
donáció után ők visszaérkeznek 8.30-ra Innsbruckba, onnan továbbküldik autóval Münchenbe 
azt a vesét, amely 11.15 órakor felszáll Münchenből és végül 12.25-re érkezik meg 
Budapestre. Ekkor nem küldjük tovább Szegedre ezt a vesét, mert Budapesten történik egy 
immunológiai vizsgálat, egy keresztpróba vizsgálat, amely a várható eredményt adja 
sajnálatos módon, de ez a vese nagyon jó lett volna egyébként, ha ez a keresztpróba negatív 
ennek a betegnek, de a keresztpróba pozitív lett. Éppen ezért ezt a vesét tovább kellett küldeni 
a következő, listán lévő betegnek, aki egyébként Berlinben volt. Úgyhogy egy frankfurti 
átszállással sikerül végül a beteghez eljuttatni a vesét. 

Az Eurotransplantban egy verseny van a szónak a jó értelmében, a hideg ischaemiás 
idő, ami azt jelenti, hogy a kivétel és a beültetés között mennyi idő telik el, és az 
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immunológiai egyezés tekintetében donor és recipiens között is, az Eurotransplant adatai 
szerint ennek a versenynek a győztese a beteg, hiszen a jobb immunológiai egyezés 
életminőségben és élethosszban kimutatható módon le tudja győzni ezeket a megnövekedett 
időket. 

Következtetésként elmondható, hogy Magyarországon abban az egy évben, 2012-ben 
8 donáció kifejezetten azért valósult meg, mert volt ebben a 8 esetben eurotransplantos 
érdeklődés szervekre, és ha nem lett volna, akkor ez a 8 donáció nem valósult volna meg, a 
többszervdonorok aránya egyértelműen növekedett. Utilizáció alatt azt értjük, hogy az egy 
donorból átlagosan transzplantált szervek száma is növekedett, és általában a magyar 
donorszervek transzplantációs számadata is emelkedni tudott 305-ről 364-re, és azt lehet 
mondani, hogy talán a legkiugróbb előrelépés a szívtranszplantációs programban mutatkozott 
meg, ahol a megelőző 14 esetről több mint duplájára, 33 transzplantációra tudott nőni az 
esetszám. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen igazgató úrnak a prezentációt. Mivel nem egyeztünk meg 

véglegesen, de úgy gondolom, hogy nem prioritásként, de a szív, mint mindannyiunk számára 
legkedvesebb szerv transzplantációjával kapcsolatos eredményekről szeretnénk hallani 
Ablonczy főorvos urat. 

Dr. Ablonczy László, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
kardiológus főorvosának szóbeli tájékoztatója 

DR. ABLONCZY LÁSZLÓ, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
kardiológus főorvosa: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Ablonczy László vagyok, 
gyermekkardiológus, a gyermekszív transzplantációs program koordinátora, és néhány szóban 
arról beszélnék, hogy a gyermekszív-transzplantációnak mi köze az Eurotransplanthoz, illetve 
hogy milyen segítséget nyújtott az, hogy az Eurotransplanthoz sikerült csatlakozni. 

Magyarországon eléggé centralizált a gyermekkardiológiai, szívsebészeti ellátás. 
Egyetlen nagy központ van és egy jóval kisebb esetszámmal dolgozó szegedi központ. A 
Gyermekszív Központ 4-500 műtétet végez körülbelül évente, és ezzel tulajdonképpen a 95 
százalékát fedi az igényeknek, ami Magyarországon felmerül, és további olyan 250 katéteres 
beavatkozás történik, tehát a teljes ellátás olyan 750 gyereket jelent ilyen szempontból. 

A mi feladatunk az, hogy ezt megfelelő szülő- és társadalmi elégedettség mellett 
végezzük. Nagyjából sikerült elérni azokat az eredményeket, amit a nyugat-európai 
központok, ami 3-4 százalék közötti mortalitást jelent. Ennek ellenére tudni kell, hogy a 
kardiológiai betegségek a gyermek- és csecsemőhalandóságnak még mindig egy nem 
elhanyagolható részét képezik. 

A gyermekszív-transzplantáció 2007-ben indult, és érdekes módon nagy vita előzte 
meg, mert az esetszám nem olyan nagy, amit megkövetel Magyarország, tehát 5-10 közötti 
transzplantációs számot, de egyrészt a kezdettől látszott, hogy a donorhiány nagyon nagy 
gátat fog szabni annak, hogy sikeresek legyünk, másrészt pedig a befektetés igen jelentősnek 
tűnt ahhoz képest, hogy milyen eredményeket tudunk elérni. Ami mégis efelé mozdított, az az 
volt, hogy bár kis betegszámról van szó, a szülőelégedetlenség nagyon-nagyon magas volt. 
Tehát a gyermekkori szívizom-betegségekben nagyon hosszan haldoklanak a gyerekek, és ez 
igen erős pressziót gyakorolt arra, hogy annak ellenére, hogy bizonytalan a siker a donorhiány 
miatt, mégiscsak indítsuk el a programot. 

2007-től indult a program, végül is úgy néz ki, hogy sikeresen működött, 22 
transzplantációt végeztünk és 2 gyermeket veszítettünk el még a program elején. Évek óta 
nem veszítünk el senkit, és három éve várólistán sem veszítünk el senkit. Ehhez két dolog 
kellett: az egyik, hogy 2008-tól a műszívprogram segíti a programot. Tehát azt tudni kell, 
hogy nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is 
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egyszerűen segítő program nélkül nem bírják kivárni a gyerekek azt az időt, amíg a megfelelő 
donor jelentkezik. Ez Amerikában, ahol a legnagyobb donációs szervezet van, az Egyesült 
Államokat és Kanadát egyesítő, ott 7-30 nap a várakozási idő körülbelül egy kisded és 
csecsemő esetén szívtranszplantációra, Európán belül ez 200-400 nap közé is emelkedhet. 
Ezért a műszívprogram az Eurotransplanton belül is szükséges, de feltétlenül szükséges olyan 
esetben, mint nálunk, ahol 2008-ban nem volt Eurotransplant, és csak a hazai donorokra 
támaszkodhattunk. 

Néhány szót arról, hogy mi az oka a donorhiánynak. Két oka van. Egyrészt hál’ 
istennek a gyerekkori halálesetek száma alacsony. Ez az egyik ok. A másik az, hogy rendkívül 
különböznek a gyerekek méretben. Egy csecsemő és egy 16 éves nem hasonlítható össze, és a 
vércsoport-azonosság is szükséges. Tehát nagyon kicsi az esély, hogy van egy csecsemőnk, 
aki 5 kiló, és ebben az 5 kilótól mondjuk 10 kilóig tartó tartományban gyermekbaleset 
történik vagy gyermeket veszítünk el úgy, hogy sikeres donáció történhet. Emiatt volt a 
műszívprogram, és emiatt merült fel Európában, illetve ezelőtt egy svájci központú, teljes 
Európát felölelő gyermekszív-transzplantációt támogató együttműködés, ami nem jött létre, és 
valószínűleg a jól működő hálózatoknak megfelelően ez nehezen is elképzelhető. Tehát a mi 
irányunk ugyanaz volt, ami Európa, Közép-Európa országaiban, hogy a legnagyobb donációs 
szervezet az, ami földrajzilag jól elérhető, az Eurotransplant, ehhez próbálunk csatlakozni, és 
láttuk már évekkel ezelőtt, hogy a szülők direktben is, akár a minisztert is bombázták ilyen 
kéréssel, miután 270-280 napot is töltöttek műszíven a gyerekek, hogy segítsen donort 
szerezni. 

Tehát a gyermekszív-transzplantációs program, annak ellenére, hogy kis volumenű, 
részben egy kicsit motorja volt ennek, hogy minél hamarabb menjünk az Eurotransplant felé, 
hogy ezek a gyerekek minél hamarabb megfelelő donorhoz jussanak. 

Amit láttunk az előzetes csatlakozás kapcsán, ez a fajta megfelelhetőség, hogy a 
kisgyerekeknek is könnyebben kapunk donort, ezt nagyon jól mutatja az előző év, ahol a 
korábbi 130-280 nap közötti várakozási idő teljesen lecsökkent. 2012-ben és 2013-ban nem 
kellett úgy műszív-beültetést végezni, ahol az indikáció az volt, hogy nagyon nagy a 
sürgősség és rosszul van a gyermek. Elektív műszívbeültetés történt más okból, de a 
sürgősségi műszívbeültetések tulajdonképpen az előző két évben majdnem hogy megszűntek, 
és a várakozási idő ennél a 6 gyereknél, akik másfél év alatt transzplantációra került, egészen 
lerövidült, néhány esetben néhány napról volt szó, és három esetben történt Eurotransplantból 
történő donáció. Tehát a kis program nagyon erősen profitált az Eurotransplant-
csatlakozásból. 

Ez egyébként körülbelül előre látható is volt, tehát a nagy vese- és májprogramokhoz 
képest a kis gyerekszív-transzplantációs program kiválóan profitál az Eurotransplantból. 

Amit még talán meg szeretnék jegyezni, és szó volt róla, hogy nemcsak a 
gyerekprogramot, hanem a felnőttprogramot is egy kicsit – a számát tekintve – igen jelentős 
mértékben megtámogatta az Eurotransplant-csatlakozás. Nemcsak közvetlenül abból az 
okból, hogy a nagyon sürgős betegek transzplantációhoz jutottak, jóval hamarabb jutottak 
megfelelő donorhoz, hanem az egész programot megfrissítette és tulajdonképpen az egész 
programot felgyorsította, aminek – szemben a gyermekszív-transzplantációval – azért van 
nagy jelentősége, mert ahogy a számokból láttuk, a szív és tüdő esetében egészen jelentősnek 
mondható az elmaradás. Tehát ott a lakosságszámra vonatkoztatott elmaradásunk 
tulajdonképpen magyarra lefordítva azt jelenti, hogy nagyon sok emberen lehetne 
szívtranszplantációval segíteni, akiket elveszítünk. Tehát ez a fajta hiány vagy elmaradás azért 
jelentősen csökkent az előző évben, és várhatóan magát a programot igen-igen serkenti az, 
hogy az Eurotransplanthoz csatlakoztunk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ha technikailag megy a dolog, akkor 
Langer professzor urat kérném szépen! 

Prof. dr. Langer Róbert, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti 
Klinika igazgatójának szóbeli tájékoztatója 

PROF. DR. LANGER RÓBERT, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és 
Sebészeti Klinika igazgatója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én két rövid előadást 
fogok tartani. Az egyiket Perner professzor nevében, aki nem tudott megjelenni, a 
magyarországi transzplantáció történetéről. A transzplantációt az űrhajózáshoz szokták 
hasonlítani, hogy egy ilyen húzóágazat, évente mondjuk 10-12 űrhajós kerül fel, vagy 20 
maximum az űrbe, de naponta milliók repülnek. Például nálunk a klinikán, ahol évi mondjuk 
2000-2500 műtét történik, ebből csak 200 a transzplantáció, pedig mi ennek vagyunk 
dedikálva és 90 százalékban általános sebészetet művelünk. 

Ez az első dokumentált transzplantációról a kép, ahol Szent Kozma és Damján egy 
lábat transzplantálnak. Ők rajta vannak a Szent Koronán, ezért azt szoktuk mondani, hogy 
Magyarországon a transzplantáció ezeréves múlttal bír, amiből igaz 110 év is, ugyanis 
Ullmann Imre, aki Pécsett született, elsőként transzplantált kutyán vesét, ami működött is, és 
ezt aztán később, száz évvel később elismerte a világ, és az eredeti helyszínen, az eredeti 
cikkben őt, egy magyar embert neveztek meg az úttörőnek.  

Aztán az igazi kezdet 50 évvel ezelőtt Szegeden történt, ahol Németh András elvégzi 
az első élődonoros veseátültetést. Előtte Angliában volt 6 hónapig, és ez a műtét, amit ő 
elvégzett, az a 38. ilyen beavatkozás volt a világon. Ő a 7. sebész volt, aki erre a tettre 
vállalkozott, de az akkori politikai viszonyok között és az ő ’56-os szereplése miatt nagyon 
komoly támadások érték a szegedi klinikát, így aztán betiltották. 1973 februárjáig még 4 
transzplantáció történt, gyakorlatilag titokban, mert mindegyik beteget elveszítették, tehát 
ezek zűrzavaros dolgok voltak, és a program leállt ’79-ig. 

Aztán az első sikeres átültetést 40 évvel ezelőtt Perner professzor végezte, ott 23 évig 
működött a vese, és így alakultak az első évek a budapesti centrumban, fokozatosan növekvő 
betegszámmal. 

Ezt az első transzplantációt is megelőzte egy nagyon komoly háttérmunka, ennek 
keretében Párizsban volt egy évig Perner professzor és gyakorlatilag azt a technikát, azt a 
tapasztalatot az akkori egyik legnagyobb centrumból hozta, és átalakításokat is kellett végezni 
az Üllői úti klinikán. 

Nem szabad említés nélkül hagyni az immunológia fejlődését. Petrányi professzor 
vezetésével alakult ki az a laboratórium, ami tulajdonképpen a mai nap is működik és 
akkreditált laboratóriumként az eurotransplantos történetnek is megfelel. 

Ami a leglényegesebb, hogy ötödik országként Európában létrejött egy olyan 
transzplantációs törvény, ami gyakorlatilag a mai napig is megállja a helyét, néhány apróbb 
módosítással. Ez Nizsalovszky Endre nevéhez fűződik. Ez a bizonyos feltételezett 
beleegyezés elve, hogy ha életében nem tiltakozik, akkor donornak tekinthető, és ez volt a 
törvényi feltétele annak, hogy aztán el lehessen indulni gyakorlatilag. Itt Perner professzor 
párizsi képei láthatók, mint látszik, sok kísérletes átültetést végzett, és aztán ’73. november 
16-án történt meg az az átültetés ezzel a technikával, ami mondom: 23 évig működött, és amit 
most már lassan 7 ezer hasonló beültetés követett. 

Itt az Intertransplant megalakulásáról egy dokumentum, ez a szocialista országoknak 
volt a szervcsere szervezete, ami igen alacsony számokkal működött, gyakorlatilag inkább 
egy ilyen kirakatdolog volt, semmint egy komoly, tudományos alapon működő történet. 

Aztán a vidék is elindult, Szeged újra kezd, Csajbók Ernő, illetve később 
Szenochradszky Pál vezetésével ’79-től, a rendszerváltás után pedig a debreceni klinika, 
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Asztalos László, illetve Pécsett Kalmár Nagy Károly, aki Szegedről ment át. Így aztán a négy 
egyetemi városban zajlik a magyar veseátültetési program. 

1983-ban még az Üllői úti klinikán történt négy májátültetés, az egyik beteg 6 hétig 
túlélt, de nem tudott hazamenni a kórházból, egy fertőzés következtében vesztettük el. Sajnos, 
nem folytatódott ez a program, és gyakorlatilag ’95-ig kellett várni ezzel, de időrendben ’92-
ben megtörténik a Városmajorban az első átültetés, és gyakorlatilag 20 éven keresztül 
működött, a 20-as számot nem sikerült átlépni. Tavaly történt meg a nagy áttörés, ’95. január 
5-e volt aztán az első sikeres májátültetés, Perner professzor ismét az operatőr, a beteg a mai 
napig működő májjal rendelkezik. 

Pécs ültette be ugyanabból a donorból az első hasnyálmirigy és vese kombinált formát, 
és aztán 2003 novemberében Budapesten mi néhány sikeres szigetsejt-átültetést végeztünk, 
illetve elkezdtük szintén a kombinált pancreas-veseátültetéseket. Itt a transzplantáltak 
világjátéka 1988-ban, ez még a rendszerváltás előtt volt, Pozsgay Imre látszott a képen. 

Aztán a Baross utcában ’94-ben indult a rekonstruált klinika, ismét bekapcsolódunk az 
európai vérkeringésbe, ’97-ben az európai kongresszust Perner professzor rendezheti 
Budapesten, és a klinika ’94-ben nyílt meg. 

Tehát röviden ennyit a magyarországi transzplantáció történetéről. 
Az én feladatom pedig az élődonoros veseátültetés volt, és itt látható Perner professzor 

36 évesen, amikor az első veseátültetést végzi, és idén március 15-én a munkásságáért 
Széchenyi-díjat kapott. Azt hiszem, hogy ez a méltó megkoronázása nemcsak az ő 
munkájának, hanem a magyar transzplantációnak is. 

Ha egy ilyen ábrán – és ezt az Eurotransplanttól kaptam – azt látjuk, hogy csökken egy 
betegnek a szervfunkciója, akkor növekszik ezzel párhuzamosan a halálozás. Ha 
transzplantáljuk a beteget, akkor így alakul a halálozás, tehát magyarán: van két piros zóna, 
egyrészt vagy túl korai a műtét, hiszen még nagyobb a halálozása a műtétnek, aztán jön ez a 
bizonyos transzplantációs ablak, és van, amikor már túl késő, annyira beteg a beteg, hogy már 
magas a halálozása. 

Tehát a célunk az, hogy ebben a transzplantációs ablakban, az ideális körülmények 
között a megfelelő szervet kapja a megfelelő recipiens, és ezt az élődonoros 
vesetranszplantációt tudja a leginkább megvalósítani. 

Ismét visszatérnék az 50 évvel ezelőtti történethez, amikor a 26 éves Szántó Istvánt 
hazaküldték a kórházból meghalni, mert akkor még nem volt megfelelő művesekezelés. Ebbe 
nem nyugodott bele a család, és az öccse, az öt évvel fiatalabb Szántó László adta azt a vesét, 
amit beültetett Németh András. Sajnos, a recipiens 79 nappal később elhalálozott, nem volt 
megfelelő gyógyszeres kezelés, viszont a donor itt van 50 évvel később, és ez mutatja az 
élődonoros vesetranszplantáció jogosultságát, hogy egy teljesen egészséges emberről van szó, 
aki gyógyszert sem szed, és hirdeti azt, hogy bár az ő testvére már nem él, de ez a megoldás 
annak, akinek szüksége van rá. Ő volt olyan szíves, és megmutatta nekem a műtéti heget, ami 
akkor így nézett ki, ez egy 36 centiméteres metszés, három borda rezekciójával. Tehát ez egy 
nagyon komoly műtét volt. 

Ma is egy nagyon komoly műtétet végzünk, ez egy betegünk, akinél van egy ilyen 6-8 
centiméteres, úgynevezett bugyimetszés, itt vesszük ki a vesét, és néhány helyen még a 
laparoszkóp nyoma látszik, ennyit fejlődött 50 év alatt a donorműtét. 

Ez az utolsó ábra, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ez azt mutatja, hogy a 2011. 
évben Magyarország gyakorlatilag elérte az európai átlagot. Azt, hogy a veseátültetésben a 
műtétek 18 százaléka élődonorból történik. Ha történetileg nézzük, akkor gyakorlatilag már 
’74-ben Perner professzor elvégezte az első élődonoros veseátültetést Magyarországon, 
sikeres átültetést, mert Németh András volt az első, de gyakorlatilag 3-5 százalék között volt 
ez hosszú-hosszú évekig, és az utolsó három évben sikerült a budapesti centrumban 20 
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százalék fölé vinni, de a vidéki centrumok is, ahogy növelték az aktivitásukat, immáron mind 
a négy centrumban élődonoros átültetéseket végzünk, és sikerült ezt az arányt nézni.  

Ha azt vesszük, hogy nálunk jóval fejlettebb és szerencsésebb helyzetben lévő 
országok, mint például Belgium vagy akár a világbajnok számokkal rendelkező Horvátország 
csak néhány százalékot végez, mi többet végzünk mondjuk, mint Ausztria, akkor ez nagyon 
jól mutatja azt, hogy valahol egy ilyen egészséges arányban vagyunk. Ugyanis vannak 
országok, ahol nincsen cadaver donáció, tehát azért száz százalék mondjuk Grúziában vagy 
Izlandon a transzplantáció, de a gyenge infrastruktúrával rendelkező Bulgáriában vagy akár 
Romániában jóval magasabb az élődonoros átültetéseknek a száma. A hollandok a legjobbak 
talán ebben a kérdésben, illetve a skandináv államok. Nem gondolom, hogy reális lenne 
Magyarországon ilyen célt kitűzni, hogy közel az átültetések fele élődonoros legyen, de a 
gyenge helyzetben lévő Németországban is már 30 százalék körüli az átültetések száma. Igaz, 
hogy mondjuk ott körülbelül 7 évet kell várni egy cadaver vesére, ez nálunk még mindig 3 év 
alatt van, azt hiszem, vagy 3 év körül az átlagos várakozási idő, tehát nyilván ez is 
befolyásolja, hiszen ha Belgiumban 2 év a várakozási idő, akkor nem olyan sürgős 
élődonorból végezni átültetést. 

Tehát több aspektusa is van ennek a kérdésnek, de én azt hiszem, hogy az elmúlt 
három évben sikerült egy olyan egészséges fejlődést elérnünk, nem kis háttérmunkával, tehát 
egy élődonoros veseátültetés megszervezése – gondoljanak arra, hogy mondjuk egy 
egészséges ember egyébként, de kell neki mondjuk 12-féle vizsgálat, és csak egy ultrahangra 
kapjon egy időpontot, és azért ketyeg az óra, de ne fél évig tartson ez a kivizsgálás. Mindezt 
egy kézben tartani, megszervezni, a párhuzamos műtét, tehát ez egy komoly szakmai 
szervezést és kihívást igényel, és azt is szeretném elmondani, hogy az elmúlt 3 évben ami 
vesét beültettünk élődonorból, azok mind működnek. Tehát azt hiszem, hogy szakmailag is jó 
döntéseket hoztunk, és nem volt olyan technikai probléma vagy immunológiai probléma, ami 
miatt vesét vesztettünk volna el. És tudjuk azt, hogy ezek a vesék működnek hosszú távon, 
majdnem kétszer olyan hosszú ideig, mint az agyhalottakból eltávolított vesék, tehát hosszú 
távon is ez a megoldás, és ha csak a financiális részét nézzük, egy 20 év feletti fél életidővel 
rendelkező vese a dialíziskezeléssel szemben, ami szintén eltarthat akár 20 évig, hatalmas 
költségmegtakarítás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és külön köszönöm, hogy Perner professzor úr 

prezentációját is láthattuk végül is a professzor úr interpretációjában.  
Akkor felkérném Kóbori tanár urat előadásának megtartására. 

Prof. dr. Kóbori László, a Magyar Transzplantációs Társaság elnökének szóbeli 
tájékoztatója 

PROF. DR. KÓBORI LÁSZLÓ, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke: Tisztelt 
Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és azt kell 
mondanom, hogy ’95-ben, amikor kijutottam Hollandiába dolgozni, akkor elviekben az 
akkori információim alapján ők azt mondták, hogy én voltam az első közép-kelet-európai 
ember, aki májtranszplantációval ott kint egyébként klinikumban dolgozhatott. Valójában ez a 
’95-ös év volt az, amikor én valójában egyből az Eurotransplantba csöppentem, a klinikum 
közepébe, és azt kell mondanom, hogy ezt követően közel 6 évet töltöttem Hollandiában és 
észak-németországi nagyobb központokban, és azt kell mondanom, hogy az Eurotransplant 
nélkül, illetve ne nevezzük Eurotransplantnak, bármilyen nagy háló nélkül komoly 
transzplantációs programot nem lehet megvalósítani, legyen az máj, legyen az szív, legyen az 
vese.  

Jómagam inkább a májról beszélnék, mindig magam felé hajlik a kezem, de enélkül 
nem gondolnám, hogy komoly programot lehetne kivitelezni. 
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Nincsen sok diám, csak néhány gondolatot szeretnék említeni. A történelmet az imént 
már hallottuk. Egy kicsit kidomborítanám, hogy irreverzibilis májbetegség esetén, ugyanúgy, 
mint a vesénél, hogy ha más gyógymód, sem gyógyszer, semmiféle más metodika nincs arra, 
hogy a májbetegség visszafordítható legyen, ilyen szempontból hasonló a szívhez, tehát a 
májátültetés egy életmentő beavatkozás, és egyetlen megoldás egyébként ezen betegek 
számára valójában a transzplantáció lehet. 

Hogy mikor, azt már az imént Langer professzor úr kivetítette. A máj esetében egy 
hasonló ablakról van szó, ami adott esetben a mortalitást, illetve a transzplantáció 
eredményességét befolyásolhatja. A beteget alapvetően olyan állapotban kell transzplantálni, 
amikor még saját maga a bőröndjét az ambulanciáig el tudja hozni, tehát nem mentőautóval 
jön. Akkor van értelme a transzplantációnak és akkor sikeres, cost-effektív és valóban egy 
hosszú távú, a társadalom számára is aktív taggá válhat a halálraítélt beteg a transzplantációt 
követően, a beteg gyermeket szülhet és dolgozhat is. 

A probléma valójában a donorok számával van, illetve az optimális donorok számával. 
Nem arról van szó, hogy a Mihály Sándor igazgató úr által felvetett csodálatos eredmények, 
amire azt kell mondanom, hogy hihetetlenül prospektív és nagy fejlődést mutat nemcsak az 
Eurotransplanthoz kapcsolódás mellett, hanem azzal párhuzamosan is. Sajnos, a májprobléma 
maradt. 

Még azt is mondhatnám, nem tudom, hogy Ablonczy tanár úr ezt mennyire erősíti 
meg, hogy a szív tekintetében javult-e, illetve változott-e a társadalom egészségügyi 
keresztmetszete a koronária erek tekintetében vagy például az aortánál, amit jómagam és a 
kollégák látunk nap mint nap, de például a máj esetében a helyzet nem sokat javult. Ugyanis a 
magyar zsírmáj lehet, hogy olyan, mint a bajor vagy olyan, mint a holland, de valahogy 
minőségileg mégsem annyira jó, mert a makro- és mikrovezikuláris zsírtartalom miatt ennek 
az arányából kiszámolt index alapján nem annyira szerencsés ezeket a beteg májakat 
transzplantálni. Emiatt Magyarországnak az Eurotransplant-háttér nélkül a program 
továbbfejlődése biztosan korlátozott lett volna, ha ez nem történik meg, mert 35-40 százalékra 
tehető a multiorgan donációból származó felhasználható májak száma, ami sajnos, betudható 
az egészségtelen táplálkozásnak, a genetikának, rossz minőségű alkoholok és élelmiszerek 
fogyasztásának. Tehát amíg a vese mondjuk esetleg rendben lenne, a hasnyálmirigy is 
valójában idetartozik a májjal együtt, ez egy elkeserítő adat, ha elmegyünk 270 kilométerre 
nyugatra, ott ez az arány már bőven 50 százalék fölött van, és minél nyugatabbra megyünk, 
eléri a 90-99 százalékot is. Tehát ez egy átlagos egészségi állapot tükröz sajnos. 

Tehát az ebbe a vérkeringésbe történő belépés nélkül a transzplantációt igen széles 
indikációs körrel valójában nem lehet elképzelni Magyarországon sem. Valójában a 
májátültetés egy iparággá nőtte ki magát Magyarországon is, praktikusan minden 
irreverzibilis májbetegség gyógyítható. Évente 7-8 ezer májbeteg hal meg májbetegségből 
kifolyólag, és ebből körülbelül 1500 tumoros. Ha egy picit bővítem a kört, most nem azért 
beszélek sokat, mert a máj 1500 gramm, de a legnagyobb szerv itt a transzplantált szervek 
között, tehát van súlya a dolognak, hanem valójában ebből az 1500 tumoros betegből is egy 
bizonyos réteget, egy bizonyos százalékot meg lehet menteni. Tehát a daganatos, rákos 
betegeknek az egyetlen indikációs kör a transzplantációban a májtranszplantáció marad, 
majdnem minden esetben a tumoros betegeket sajnos, elküldik, mert nem lehet kontraindikált, 
a máj az egyetlen. Tehát hihetetlenül széles a paletta, érdemes vele foglalkozni. 

És hol jön be most ehhez valójában az Eurotransplant? Vagy itt vannak például a 
gyermekek, az enzimelégtelenség, különféle fejlődési rendellenességek, enzimhiányok mellett 
az epeúti atresia és az akut esetek, ezek mind-mind odatartoznak az indikációs körhöz. De 
mivel ilyen a magyar helyzet, emiatt az Eurotransplantra azért van szükség, mert a multiorgan 
donációból származó májak számát úgy tudjuk egy picit emelni, hogy bátrabban vállalunk be 
olyan zsírmájakat, amelyeket eddig nem mertünk bevállalni, mert ha ezek nem működnek, 
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ezeket adott esetben retranszplantálni kell. Ez is például egy óriási előny lehet, ha már csak 
erről beszélünk, hogy a donorok számát növeljük. Ez Eurotransplant-háttér nélkül nem 
lehetséges. 

Ott van például Németország, mondjuk nem mindig előnyös vele példálózni, de 
valóban egyértelműen nagy számokról számolnak be, például a marginális donormáj 
beválasztását és felhasználását tumoros betegeknél vagy sürgősségi esetekben nem lehet 
másképp, csak úgy, hogy azt varrjuk be, ami van. Tehát ha Kazincbarcikán az igazgató úrék 
holnap jelentenek egy donort egy sürgősségi májra és nincs már csak az, akkor azt 
kénytelenek vagyunk bevarrni, de ha az nem működik, azt retranszplantálni kell. Ha pedig 
retranszplantálni kell, akkor az az Eurotransplant nélkül nem megy, vagy nagyon pókerjáték. 
Mindenképpen jó egy biztonsági háló. 

Az eredmények. Most már beszéltem erről, beszéltem arról, 560 májtranszplantáció 
után járunk most már a budapesti központban. Volt már élődonor-transzplantáció, mi is 
csináltunk ilyen redukált meg split májtranszplantációs beavatkozásokat, és amire büszkék 
kell hogy legyünk és egy kicsit bővíteném a Langer professzor úr által mondott ezeréves 
transzplantációs palettát Magyarországon, azt kell mondanom, hogy hasonló egy kicsit a 
külföldi, nyugati kollégák szemével, ahol mindig azt mondták nekem külföldön, hogy egy 
kicsit olyan magyar transzplantáció, mint a magyar vízilabda. Kis ország, de abban 
elvagyunk, és nem kell emiatt szégyenkeznünk. 

Például itt van a gyermek-transzplantáció, ami lehetne több is, de azt kell mondanom, 
hogy például a szomszédos Bécs sem transzplantál olyan sok gyermeket szívesen, ők is 
továbbküldik vagy Németországba vagy más nagyobb nyugat-európai központokba, de azért 
mi már kétszámjegyűyel számoljuk a magyarországi, budapesti gyermek-transzplantációt, 32 
gyermekmáj-transzplantáció történt. Ezeknek sajnos, van egy limitje, mert 10 kiló alatti 
gyermekeket technikai és logisztikai okok miatt per’ pillanat nem tudunk transzplantálni, de 
ennek a fejlesztése tervezett a jövőre nézve, és a túlélési adataink pedig hosszú távon elérik a 
közel 70 százalékot a kumulatív adatok tekintetében. 

Itt látható, hogy krónikus betegeknél 70-80-90 százalék a hosszú távú túlélés, a 
fulminánsnál egy kicsit alacsonyabb, de ennek többszervi okai vannak. Átlagosan 40-50 
transzplantációt végzünk 2010 óta, ennél feljebb nem tudunk menni, de ennek ellenére 
mondható, hogy a transzplantáció egyértelműen fejlődik és a várólistán lévő betegeknek a 
száma szintén fejlődik. Manapság 150 májtranszplantációra váró beteg van a máj várólistán és 
az átlagos várakozási idő 222 nap. 

Ha csatlakozunk az Eurotransplanthoz, akkor az Eurotransplant-csatlakozás kapcsán 
attól nem kell félni, hogy Magyarország hiányt fog szenvedni, mert a balansz biztosítva van. 
A fölös szervek, amiket mi nem tudunk felhasználni, mindig elmennek, valakibe szerencsésen 
beültetésre kerülnek, amiért nekünk nem jön rá „pay back”, ez természetes, mi nem tudtuk 
felhasználni, de valamilyen szinten jó pontot jelent akkor, ha például sürgősségi igényünk 
van. Tehát mindenképpen erkölcsileg és etikailag egy nagyon jó és szép gondolat. 

Ha a sürgősségi eseteket tekintjük, ahhoz pedig az Eurotransplant egyértelműen 
biztosítja azt, hosszú távon mind a felnőttek, mind a gyermekek részére biztosítja azt, hogy 
egy olyan európai gyógyellátásban részesítse, hogy legyen joga és lehetősége az élethez.  

Csak egy nagyon rövid példa: antibiotikum-nevet nem mondok, mert nem illik, 
antibiotikum-szedést követően például egy 7-8 éves kislány felsőlégúti panaszok miatt 
kéthetes gyógyszeres kezelést kap, besárgul, bekerül intézetekből intézetekbe, fulmináns 
májelégtelensége lesz. Ha ez a gyermek két napon belül nem kap májat, akkor agyödémában 
meghal. Ez az Eurotransplant nélkül nem megy. Erre példák is vannak, nemcsak a próbaidő 
alatt, hanem azt megelőzően is. Erre élő példák voltak a mi múltunkban is, külföldön is, 
egyértelmű, hogy átlagosan két nap az, ami alatt valamilyen szervhez jutni lehet, enélkül a 
dolog lutri. 
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Tehát azt kell mondanom összefoglalásként, hogy a májtranszplantáció és egyébként 
is a transzplantáció azt kell mondanom, hogy vízilabda-szintűvé nőtte ki magát, és itt az idő, 
hogy továbblépjünk, és ez anélkül nem ment volna, hogy az Eurotransplanthoz csatlakozzunk. 
Mindenképpen fontos az, hogy a marginális donormájakból még többet tudjunk felhasználni, 
emelni tudjuk ezeknek a transzplantációknak a számát biztonságosan, tehát ne izguljunk 
amiatt, hogy ez a máj elindul vagy nem. Egyértelműen előnyt jelent az Eurotransplant az akut 
esetek tekintetében, a gyermekek esetén, ahol a gyermekek előnyt élveznek, külön listán 
vannak, és ők hamarabb juthatnak szervhez. Ne felejtsük el az ő pszichés és szomatikus 
fejlődésüket, ami miatt szintén nem mindegy, hogy meddig várnak a várólistán, a kombinált 
transzplantációk szintén, és azért nem kell félni, mert balansz van az Eurotransplantban, tehát 
semmiképpen nem lesz ebből Magyarországnak semmiféle hátránya. 

Én ennyit szerettem volna röviden elmondani, és köszönöm szépen a figyelmet. 

Kérdések, észrevételek, vélemények, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen nemcsak Kóbori tanár úrnak, hanem mindenkinek a 
nagyon színvonalas prezentációt, és mint ahogy az elején említettem, a szokásaink szerint a 
bizottság, az albizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Azt szeretném javasolni a 
képviselőtársaimnak, hogy ha lehet, akkor konkrétan mondják meg, hogy kinek szeretnék 
feltenni a kérdést, másodsorban pedig ha lehet, akkor röviden tegyék fel a kérdést, a 
viszontválaszokat pedig a kérdéssor elhangzása után szeretném kérni. Köszönöm. (Szilágyi 
László távozik az ülésteremből.) Szalay Péter! 

 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Azt jegyezném meg, hogy az egész 

történet lenyűgöző, bár én szintén szakmabeli lévén, figyelemmel kísérem az irodalomból a 
dolgokat. 

A gyermek-transzplantációnál merült fel az, hogy az Egyesült Államok és Kanada 
ilyen nagy terület, hogy óriási területről tudnak meríteni, ez nyilván az eredményesség 
mértékét emeli. Igazából azt a kérdést vetném fel, hogy a professzor urak látnak-e sanszot 
arra, hogy itt Európában is nemcsak az Unió bővítésével, de egyébként is ésszerű tárgyalások 
révén sikerülne bővíteni akár az Eurotransplanton keresztül azt a területet, ahonnan lehetne 
meríteni, mert ebben az esetben lenne sansza, hogy eredményesebbek legyünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Puskás Tivadar! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen a beszámolókat, nagyon jó volt 

és élvezetes. Perner professzor úr előadásában láttam egy dátumot, ami miatt egyéb kérdések 
mellett nekem úgy érzem, hogy kötelességem megszólalni. Ez az 1973. november 16-a. 
Ebben az évben és akkor voltunk negyedévesek, és az első donor, az az agyhalott fiú, akinek a 
két veséjét aztán beültették, évfolyamtársunk volt, sőt mi több, a barátom volt. Örömmel 
hallottam, hogy 26 évig még élt az egyik veséje.  

Bocsánatot kérek, egy kicsit az ember ilyenkor visszaemlékszik a fiatalkorára és az 
első vesetranszplantációra. Akkor azért nem voltunk ennyire progresszívek, mint medikusok 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de az idő sok mindent begyógyított és nyilvánvalóan ezt így 
kellett csinálni. 

Van egy-két ilyen alibi kérdésem is persze, felírtam magamnak, hogy mondom, hogy 
most ezzel hogy jövök elő. 

A transzplantálható szervek listája. Nekünk abban az időben a vese volt gyakorlatilag 
az, ami a transzplantálható szervet jelentette, aztán később a szív, aztán a tüdő, aztán a 
hasnyálmirigy. Merrefelé bővül ez? 
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Aztán magam mentőorvos vagyok, most két éve egy kicsit elszakadtam a szolgálattól, 
de kérdezem, hogy az Országos Mentőszolgálatnak pillanatnyilag – mivel mentésnek minősül 
a transzplantáció – mekkora szerepe van nyilván a team szállításában, illetve a recipiensek 
összeszedésében? 

Az utolsó kérdésem: pillanatnyilag a műszív az egy ilyen nagyjából helyhez kötött 
szerkezet. Várható-e, vagy nyilvánvalóan várható, de mikor várható, hogy ez egy ilyen 
beépíthető, kicsi és használható szerkentyű lesz? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kiss Sándor képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a 

beszámolót professzor uraktól. Én úgy gondolom, hogy a transzplantáció a sebészet, az 
immunológia és az orvostudomány csúcsa. Tehát azon túl, hogy az persze nagyon fontos, 
hogy emberéleteket mentenek meg, mentünk meg ezáltal, azt hiszem, az egész 
egészségügynek ez egy húzótényezője. 

Nekem egy kérdésem lenne Kóbori tanár úrhoz, ami nem is a transzplantációval van 
összefüggésben. Itt érdeklődéssel hallgattam a máj állapotát, a lakosság májállapotát, és 
mindannyian halljuk szakmai folyóiratokban és bárhol azt, hogy a szív- és érrendszeri 
problémákban szenved a lakosság, és milyen a lakosság ez irányú állapota. De a májról nem 
sokat hallunk, legfeljebb a slágerben hallhatunk arról, hogy „halál a májra, kezeket fel!” 
Ismerős a sláger, ugye? 

Úgy gondolom, tanár úr, és szerintem ön is így gondolja, hogy ezt a népegészségügyi 
programba igenis, be kellene építeni, sokkal fontosabb lenne, hogy ne csak a szív- és 
érrendszeről beszéljünk, hanem amit a tanár úr említett a máj állapotáról, hogy milyen is a 
lakosság májállapota. 

Tehát én erre tennék a bizottságnak javaslatot. Tudom, hogy ez nem a 
transzplantációval kapcsolatos, de hogy most vetődött fel, hogy a lakosságot világosítsuk fel 
arról, hogy nemcsak a szívünkkel és az érrendszerünkkel van baj, de magával a májunkkal is 
probléma van. 

Köszönöm Kóbori tanár úrnak ezt a megnyilatkozását és szeretném, ha a 
népegészségügyi programban ez is egy komoly fejezetet kapna, és hogy minél jobban ott 
legyen a lakosság agyában, hogy nemcsak a szíveddel van baj, hanem bizony, a májaddal is, 
és ami ebből következik, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, akár törvényhozási szinten, 
hogy a májunk ne ilyen legyen, mint amilyen. Köszönöm szépen az előadást. 

 
ELNÖK: Elnök úr! 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy nekem lehet-

e szólni, vendég vagyok a saját – hogy is mondjam – környezetemben. Nagyon köszönöm az 
albizottság elnökének, hogy erre sor kerülhetett. 

Megmondom őszintén, hogy az ilyen dolgok az embert egyértelműen lenyűgözik, még 
akkor is, ha rendelkezik diplomával és valamikor foglalkozott is orvosi tevékenységgel. 

Ezzel kapcsolatosan el lehet mondani, ugye, professzor úr, megengedhető, a 
vízilabdával mindig összekapcsol az ember lehetőség szerint mindent, hogy tegnap Gyarmati 
Dezső volt bent a Parlament folyosóján, élsportolók nagyon gyakori látogatói a parlament 
folyosóinak. Igaz, hogy járókerettel ment, de egyébként úgy láttam, hogy ettől függetlenül jó 
egészségnek örvend és szellemileg teljesen tiszta. Sikerült ott néhányunknak megtámadni, és 
visszaidézte a múltat, ő is, mint ahogy te is a hasonlatot megtetted, professzor úr. 

Én tulajdonképpen inkább kérdezni szeretnék. Nevezetesen: bennem egy gondolat 
fogalmazódott meg, hogy itt időnként, amikor az előadók részéről említésre került Szeged, 
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Debrecen, Pécs, illetve Budapest, változó helyszínen a transzplantációk helyszíne, hogy a 
szakemberek hogyan látják ezt a kérdést, hol szabad, hol érdemes, hol lehet ezt a 
tevékenységet folytatni? Ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai döntés nyilvánvalóan, 
amiben mindenképpen a szakmának kell állást foglalni és a döntéshozóknak olyanfajta 
javaslatot tenni nyilvánvalóan, amiben úgy gondolom, hogy nem szabad egyéb döntéseket 
alkalmazni. 

A másik kérdés, ami bennem nagyon-nagyon motoszkál. Az egyik kérdés az, hogy a 
májátültetések szempontjából valóban ez egy nagyon-nagyon fontos terület, és 
Magyarországon népbetegség, ahogy Kiss képviselőtársam is mondta. Ebben talán sokkal 
több lehetőség lenne még mindig, és tulajdonképpen csak fokozni lehet ezt a tevékenységet. A 
többi is természetesen nagyon fontos, és ami a kérdésem lett volna, a tüdőátültetés kérdésében 
egy olyan bécsi jelenlétről tudunk, legalábbis bizonyos kompetenciában itt, hogy látunk-e arra 
vagy látnak-e – bárki válaszol a kérdésre – arra lehetőséget, hogy a tüdőátültetés 
szempontjából Magyarországon, mint alternatíva, lehetőség bármilyen helyszínnel 
felvetődhet. 

Erről a médiákon és a szakmai médiákon keresztül is tudunk és értesülünk 
rendszeresen, hogy valóban van-e lehetőség, mert én úgy látom, hogy aki Magyarországon 
ezekbe a tevékenységekbe belekezd, itt valóban olyan színvonalon folyik a tevékenység, ami 
színvonalában teljesen kompatibilis Európa és a világ szakmai munkájának színvonalával. 
Bennünk, magyarokban azért van talán még egy olyan kérdés és érzés is, hogy saját 
magunkban bízunk a legjobban, és ezzel a betegek is így vannak, úgy gondolom. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szándékosan hagyva az én esetleges kérdésemet utoljára, 

csatlakoznék egy gondolat erejéig Kovács elnök úrhoz. Az ország tulajdonképpen geológiai 
helyzete alapján, nagysága alapján valóban mérlegelendő, hogy mondjuk minden egyetemi 
városban a transzplantológiának minden egyes ágát érdemes-e művelni és fejleszteni. Az én 
olvasatomban biztosan nem, de ezt kiegészítve azzal, hogy talán az Unió bővülésével, 
Horvátország, Ausztria, Szlovákia régióiban és persze nyilvánvalóan Nyugat-Európában is 
gondolkodva, nem célszerű-e valamiféle megosztás, mert nyilvánvalóan egy vékonybél-
átültetés vagy egy szív- és egy vese, transzplantáció mindegyik, csak azért nem egészen 
ugyanarról van szó. Tehát hogy erről van-e valami koncepció, hogy hogyan tovább? 

A másik pedig egy picit populárisabb, amit kérdeznék, nem is elsősorban magam 
miatt. Mondjuk olyan tíz mondatban összefoglalva, mint ahogy láttuk, hogy csodák vannak 
ma már a szervek útját követve, de éppen arra utalnék, hogy Mihály Zoltán volt nálunk két 
éve vagy két és fél éve egy előadást tartani, pontosan ebből a témából, és elég szomorúnak 
látta még akkor az élődonoros donáció helyzetét, ami hál’ istennek lényegesen javult. 

Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mi lehetett az oka, hogy egy ilyen pozitív 
eltolódás volt azért a felhasználás felé? A másik pedig, hogy esetleg azt elmondaná valaki, 
teljesen mindegy, hogy melyiküktől kérdezem, hogy mondjuk attól a pillanattól kezdve, hogy 
mondjuk a beteg adott, a recipiens adott, azt tudjuk, hogy van, de amikor jön egy jelzés, hogy 
mondjuk az ország határain belül donációra alkalmas valami, körülbelül mik azok a 
logisztikai feladatok, amiket el kell látni? Nagyon jól tudom, hogy ez egy nagyon embert 
próbáló dolog, onnantól kezdve, hogy jön a telefon, és menni kell, és aztán jól kivenni a 
szervet, aztán jól prezerválni és aztán jól beültetni, és a többiről már nem is beszélek, de azért 
nem biztos, hogy mindannyian tudjuk, hogy ennek azért pontosan mik a napi nehézségei. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Ha egy mondat megengedhető még, ezt Langer 

professzor úr kedvéért mondanám elsősorban. Az albizottságnak az a rendkívül pozitív 
üzenete van, és azért is készül parlamenti szó szerinti jegyzőkönyv, mert ez a szakmai munka 
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bekerül az Országgyűlés asztalára, ugyanúgy, mint minden bizottsági történet, mert a 
bizottsági munkát, a főbizottságot bizonyos politikai elemek óhatatlanul át kell hogy itassák 
és hassák. 

Ilyen értelemben nagyon fontos ez a tevékenység, hogy fel tudjuk hívni ezáltal is a 
bizottság egészét illetően is a figyelmet ilyen nagyon fontos kérdésekre, mi azért tartjuk ezt a 
munkát nagyon fontosnak. Ha sokan tudnák, hogy milyen érdekes, többen eljönnének, mert 
ezek az ülések egyébként nyilvánosak, mint minden bizottsági ülés, nagyon örülnék, és majd 
el fogunk követni mindent azért, hogy minél szélesebb körben tudjuk akár a többi 
képviselővel is megismertetni, mint ahogy én is tulajdonképpen, mint a főbizottság elnöke 
vagyok itt. Ezt nagyon lényegesnek tartjuk. 

Nyilván a minisztérium, az államtitkárság tud róla, de azért az Országgyűlés Hivatala 
is jó, ha tud ezekről a kérdésekről. Nem mintha nem tudnának róla nagyjából, de azért úgy 
gondolom, hogy ez olyan szakmai összefoglaló, ami tömören megjelenik majd mondjuk az 
Országgyűlés elnökének az asztalán, amit szerintem nagyon hasznosan tud ő is a 
mindennapokban hasznosítani. 

 
ELNÖK: Langer professzor úr! 
 
PROF. DR. LANGER RÓBERT, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika igazgatója: Igen, hogy ha szabad, indulnék hátulról, és közben 
megválaszolnék néhány kérdést. 

Tehát azt hiszem, hogy azért azt mindnyájan érzékeljük, hogy itt egy mérföldkő ez az 
Eurotransplant-csatlakozás. Tehát lezártunk egy korszakot és kezdődik egy új korszak. Ehhez 
a mérföldkőhöz úgy érkeztünk el, hogy négy évvel ezelőtt, egy kis szakmáról van szó, tehát a 
társaságunknak 160 tagja van, gyakorlatilag ennyi ember az, aki ezzel intenzíven foglalkozik, 
és aztán persze minden dialízis állomás, meg még jó sokan, de akik konkrétan az átültetéssel, 
ez egy nagyon szűk szakmai közösség. 

Ebben a közösségben majdnem egy időben négy olyan pozícióban történt 
generációváltás, ami lehetővé tette ennek a sikertörténetnek vagy programozott 
sikertörténetnek a megvalósulását. Egy kicsit szerénytelenül hadd mondjam, hogy egyrészt 
Mihály Sándor, Hungarotransman-botrány. Nem akarok itt a múlt sötét árnyaira visszatérni, 
de az Intertransplant megszűnése óta eltelt 20 év, ami gyakorlatilag egybeesik a 
rendszerváltozással, és most jön egy új korszak, ez ugyanolyan, mint talán az ország életében 
az Európai Unióba való belépés, ez meghatároz hosszú távon egy irányt. Mi most szakmailag 
meghatároztunk hosszú távon egy irányt. 

A HLA-labor élén történt változás, Tordai Attila, a társaság élén Kóbori professzor úr 
vette át a szakmai társaság irányítását, illetve a legnagyobb klinikának az élére én kerültem. 
Azt gondolom, hogy a mi együttműködésünknek a sikere az, hogy egyébként az összes többi 
résztvevő ugyanaz maradt, akik esetleg az előző húsz évben pozícióharcot folytattak a 
programok elindításáért vagy nem elindításáért, stb.  

Azt hiszem, hogy a legnagyobb tény, amit el tudtunk érni, hogy békesség van ebben a 
szűk szakmai környezetben, és mindenki azt mondja, hogy igen, ez a megoldás, és ne egymás 
ellen harcoljunk, hanem egymással vállvetve. És amikor ez a közösség a politikához tudott 
fordulni 2010-ben, az államtitkársághoz, akkor mi csak annyit kértünk, hogy mondják, hogy 
igen, a többit majd intézzük, és gyakorlatilag ez történt, mert a szakmai kérdések ezek, és 
egyelőre nem anyagi kérdések voltak, vagy csak minimális mértékben, és megkaptuk azt a 
támogatást, amihez társult az Eurotransplant igen pozitív hozzáállása. A vízilabda-hírnév, azt 
kell mondanom Perner professzornak és társainak az előzetes munkája, és ez volt a sikernek a 
kulcsa, így, egy kibővített mondatban szeretném értékelni ezt az egész dolgot. 
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Akkor térjünk rá a konkrétumokra. Kell-e ennél nagyobb közösség, mint az 
Eurotransplant? Ha megnézzük az UNOS-t, az amerikai, észak-amerikai szervezetet, 
gyakorlatilag ők is túl nagyok lettek és elkezdték felosztani a régiót. Tehát amikor én ott 
voltam tízegynéhány évvel ezelőtt, akkor még volt olyan, hogy mondjuk New York-ból 
küldtek repülővel egy vesét Houstonba. Ma már ilyen nincsen, mert nem kellenek ezek a 
távolságok, és 33 órára tudták beültetni, meg ilyenek voltak, hanem kisebb régiókat hoztak 
létre, pontosan azért, hogy effektívebbek legyenek. A májnál is nem kell Alaszkából elküldeni 
Texasba a májat, mert egyszerűen nem éri meg, hanem 3-4 nagyobb államot vagy sok kisebb 
államot, tehát inkább a geográfiai területet nézték, vagy a lakosságszámot, mert a keleti parton 
jóval sűrűbb a lakosság. 

Ha azt nézzük, hogy Európában hogyan néz ki ez a történet, gyakorlatilag a spanyolok, 
a franciák, az Egyesült Királyság vagy az olaszok, ezek önállóan már egy elég nagy közösség 
ahhoz, hogy majdnem önellátóak legyenek. Nem azok, mert ott is van szervfelesleg, ott is 
van, hogy nincsen recipiens, de ez már az a nagyság, amivel már gyakorlatilag ha a nemzeti 
büszkeségük megvan, elvannak. Mi nem vagyunk ilyen jó helyzetben, hogy ennyien lennénk, 
nekünk kell a nagyobb közösség ereje. De az Eurotransplant 135 millió lett velünk együtt. 

Tehát azt gondolom, hogy mi vagyunk a legjobb helyzetben ezzel. Jobb helyzetben 
vagyunk, mint a franciák, akik időnként Svájcnak adnak át szerveket vagy most talán 
megpróbálnak egy kollaborációt a spanyolokkal, nagyon-nagyon gyenge lábakon áll ahhoz 
képest, ami az Eurotransplant szervezettségét illeti. 

Van még a Scandiatransplant, ami 10 centrum és 6 ország, de adjuk össze ezt a párszor 
4 millió embert, tehát azt hiszem, ez összesen talán 24 millió, sehol sincs a 135 milliós 
Eurotransplanthoz. Nem várom, hogy ennél nagyobb legyen a kapcsolat, és azért bele kell 
gondolni, hogy például a szív esetében 4 óra a hideg ischaemiás idő. Tehát az, hogy mondjuk 
Rotterdamból Nyíregyházára, vagy ha a donort vesszük, ez a nagy távolság határeset. Szóval 
azért az, hogy Magyarországon beültessünk egy szívet, az inkább Bajorországig terjedő vagy 
valahol ott Németország közepéig, és nem nagyon valószínű, hogy Hollandiából vagy 
Belgiumból kapjunk szívet, pont a 4 óra miatt. De Zágrábból, Ljubljanából bármikor, és itt is 
már feleződik 60 millióra a két régió. 

Nézzünk kelet felé. Gyakorlatilag ne nézzünk kelet felé. Tehát ha a transzplantációt 
vesszük, az űrhajózást vettük, olyan mutatók vannak, amelyek irreálisak. Tehát azt gondolom, 
hogy a mi szakmai életünkben nem fog tudni felzárkózni a tőlünk keletebbre lévő rész, és ha 
történelmileg nézzük, akkor a vasfüggöny melletti országok, tehát konkrétan Horvátország, 
Szlovénia és Magyarország megoldotta az Eurotransplanttal. A szlovákoknak, a cseheknek és 
a lengyeleknek lenne még esélyük, de olyan belső cívódások vannak, amelyek lehetetlenné 
teszik. Egyszer a cseheknél a repülőtérről ment vissza az Eurotransplant. Alá akarták írni, azt 
hiszem, 1996-ban, és lemondta a miniszter, és azóta sem tudtak elmozdulni a holtpontról. 

És van a három balti állam, akiknek én azt javasolnám, hogy a Scandiatransplanthoz 
tartozzanak, mert földrajzilag is, tehát azért ott is olyan távolságok vannak már, és az összes 
többinek, aki attól keletre van, nincsen esélye, mert az infrastruktúrája, az egészségügyi 
színvonala, szóval mi azért ismerjük ezeket a problémákat, mert jönnek Erdélyből, jönnek 
Kárpátaljáról. Lehetnének speciális megoldások. Például itt említésre került a bozeni centrum, 
ami Dél-Tirol, és gyakorlatilag németajkú lakosság. Én el tudok képzelni Eurotransplant-
háttérrel például mondjuk Kárpátaljával egy ilyen – hogy is mondjam – speciális egyezményt. 
Nincsen művesekezelés Kárpátalján. Tehát egészen borzasztó állapotok vannak, de nyilván 
egy szűk közösség számára egy kis régióban, egy határrégióban ez megvalósítható adott 
esetben. Azt hiszem, hogy ez politikai szempontból egy érdekes történet lehetne adott esetben. 

A medikusra visszatérve. Perner professzor úr el szokta mondani, hogy ő ’62-ben 
végezte el az egyetemet és ’54-ben történt az első egypetéjű ikrek közötti sikeres 
veseátültetés. És erről ő nem hallott az egyetemen. Nem oktatták az egyetemen, és amikor ő 
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’73-ban elkezdett dolgozni, akkor három neves professzor azt gondolta, hogy majd a 
mentősök steril kesztyűben kiveszik a veséket. Az, hogy ez egy műtét, hogy ennek mik a 
feltételei, szóval igen nagy elmaradást hoztunk be immáron, és még mindig nagyon sok a 
feladat. Ha azt mondom, hogy Horvátország, ahol hihetetlen a fejlődés, a háború után 2,5 
donor/millió volt, most 35-nél tartanak, mi meg konstansan ilyen 15 körüli számokat tudunk 
produkálni, nem lesz 35, de remélem, hogy több lesz, és egy 20 fölötti számot meg kellene 
céloznunk mindenképpen. 

De Horvátországban is óriási különbségek vannak, tehát Zágráb környékén 100/millió 
a donáció, Dubrovnik környékén 10/millió. Tehát egy tízszeres különbség van az országon 
belül is. Paradox módon Magyarországon azt várnánk, hogy mondjuk B.A.Z. megyében lenne 
a legalacsonyabb. Nem. Az egyik legjobb, ugyanis van két olyan donorkórház Miskolcon és 
Debrecenben – bár ez nem B.A.Z. megye, de mindegy -, ahol kiváló donációs aktivitás van. 
És ez mit mutat? 

Ez azt mutatja, hogy egy szűk szakma, és egy fecske tud nyarat csinálni. Tehát ha 
olyan jól képzett szakember van, aki maga körül egy olyan csapatot tud kialakítani, 
aneszteziológusként tudja segíteni a transzplantáció ügyét, nefrológusként tudja segíteni. A 
májnál pontosan tudjuk, hogy honnan jönnek a betegek, és vannak olyan megyék, ahonnan 
nem jönnek betegek, és ott elvileg nem áll rendelkezésre májtranszplantáció, mert képzetlenek 
a szakemberek, mert nem tudják ezt a lehetőséget. 

Hogyan lehetne tovább bővíteni a transzplantációt? Az öt szerv átültetése: a hasban a 
vese, a máj és a hasnyálmirigy, a mellkasban: a szív és a tüdő megvalósított. Majd mindjárt 
visszatérek a tüdőre. A vékonybél lenne a következő, ami még átültethető és lenne értelme, az 
az igazság, hogy évente körülbelül 200 átültetés történik a világon. Tehát egy nagyon ritka 
beavatkozás. Ezeknek a mintegy fele multiorgan átültetés, tehát gyakorlatilag csecsemőket 
vagy 2 éven aluli gyerekeket blokkban beültetnek, vesét, májat, hasnyálmirigyet, belet, 
mindent, és úgy van talán esély arra, hogy nagyobb gyerekek legyenek. Magyarországon az 
évi igény mondjuk maximum 2 lenne, de az sem biztos, hogy sikeres lenne, egy hihetetlen 
háttér kellene hozzá, parenterális táplálás, egy egészen speciális csapat kellene. Azt 
gondolom, hogy ha ilyen felmerül, Innsbruckba kell küldeni, ahol hozzánk legközelebb 
végeztek ilyet, hiszen nem éri meg az energiát, és a „learning curve”, a tanulógörbe, tehát nem 
venném a lelkemre a gyermek halálát három hónappal az átültetés után valami buta 
szövődménnyel, mert nem sebészi szövődménye lesz, hanem valami immunológiai 
szövődménye vagy a kezelésből kifolyólag. 

Tehát egy bizonyos esetszám kell ahhoz, hogy ezt fel lehessen vállalni, és azt 
gondolom, hogy a világ is ebbe az irányba mutat. Szó esett arról, hogy hány transzplantációs 
centrumra van szükség, vagy hol van. Azt gondolom, hogy a legeffektívebbek például a 
norvégok. 4 milliós ország, egyetlen transzplantációs centrum van, Oslóban. Hatalmas 
területet lát el, mert 2 ezer kilométerre van Lappföld vagy az Északi-sark, és évente csinálnak 
több mint 200 veseátültetést és majdnem ugyanannyi májátültetést is. Szóval ezek hihetetlen 
számok. Nagyon effektívek. 

A németek az ellenpélda, ahol azt hiszem, 35 májcentrum van, ha ezt elosztjuk millió 
lakosra, akkor gyakorlatilag 2 milliónként van egy májcentrum, akkor Magyarországon 5 
májcentrumnak kellene lennie és egy van. Nem összehasonlítható persze, de a németeknél 
olyan fejlett az infrastruktúra egészségügyileg, hogy minden magát valamire tartó klinika 
elkezdett egy programot, és Amerikában ugyanez van, Bostonban 5 májtranszplantációs 
centrum van. Ez hihetetlen. 

A kettő között van valahol egy ésszerűség, és azt hiszem, hogy a magyar fejlődés volt 
olyan lassú, hogy ésszerűen fejlődjön. Tehát volt szó például arról, hogy Szombathelyen 
legyen veseátültetés. Nem lett volna jó ötlet. (Dr. Puskás Tivadar: Harcoltunk érte!) Igen, de 
nem voltak meg a feltételei, tehát egy érsebész, aki nem tudom, mennyit operál még mellette, 
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megtanuljon egy külön szakmát, kialakítsa a külön csapatot, és a válasz röviden a kérdésre az, 
hogy akadémiai intézetben, tehát vagy országos intézetben, mint ahogy a GOKI vagy pedig 
egyetemhez kötött, mert interdiszciplináris. Tehát olyan nincs, hogy van egy ügyes sebész és 
az mindent elvisz a hátán. Nem, kell hozzá belgyógyász, nőgyógyász, bőrgyógyász, mindenki, 
mert ezek minden bajjal a centrumba jönnek vissza, és nem szeretnénk decentrumokat ebből a 
szempontból, mert a nagy esetszám az, ami a garancia a hosszú távú túlélésre. 

Volt egy ÁSZ-vizsgálat ezelőtt néhány évvel, és azt lehetett látni, hogy 20 százalékos 
különbség alakult ki már 5 év alatt a két centrum között. Tehát nagyon oda kell figyelni erre, 
és például az a tapasztalat, ami a mi klinikánkon már közel 2 ezer utógondozott, 30 évvel 
ezelőtti transzplantáltak is visszajárnak, természetesen speciális problémákkal. Persze, hogy 
nem sebészeti probléma már, de nem lehet egy dialízisállomáson 5 beteget gondozni, és akkor 
megint csak elveszik a tudás. Tehát ezeknek koncentráltan kell lenni, és például a csontvelő-
transzplantáció az, amiről – most szervátültetésről beszélünk, de azt gondolom, hogy az is ott 
vergődött az OVSZ, a László Kórház, és most már egyre inkább az egyetemhez kötődik. Én 
megfogalmaztam korábban azt, ennek Miskovits Eszter persze nem örült, hogy a HLA-
labornak az egyetemhez kellene tartozni. Tehát a nyugat-európai példák is ezt mutatják, hogy 
a beteggel való közvetlen kapcsolat, tehát itt köztünk van a limes, ami nagyon nagy probléma 
a betegek miatt. Nem nekem kell, nem én akarok egy labor főnöke lenni, tehát ne tessék 
félreérteni, nem hatalmi vágyaim vannak, hanem ez szolgálja a betegek érdekét, hogy ha ez 
egy intézmény. És ha a csontvelő-transzplantáció is a Semmelweishez tartozik, akkor a 
Semmelweisnek kellene lennie a labornak is. 

Ugyanígy a tüdőtranszplantáció kérdése is. Bécsben úgy történik időnként az átültetés, 
hogy két magyar sebész és egy magyar aneszteziológus altatja a beteget. Haza kellene hozni. 
Haza lehet hozni, mert megvan a tudás, és haza is jön, vannak olyan őrültek, hogy 
hazajöjjenek és itthon csinálják meg, Lang György személyében a programot. Gyakorlatilag 
mostanra ez egy egyszerű pénzkérdéssé avanzsált. Tehát a Városmajorban kell ezt 
megvalósítani, a szív mellett sok szempontból ez a kívánatos. Úgy saccolom, hogy körülbelül 
egymilliárd forintot kellene invesztálni ott ahhoz, hogy ez egy program lehessen. Tehát nem 
arról van szó, hogy egy műtétet megcsinálunk egy nap, mert arra összejön a csapat, a műtősnő 
meg mindenki, és nagyon ügyesek voltunk. De nem erről szól a történet, hogy kiválasztjuk a 
megfelelő beteget, hogy véletlenül se legyen szövődményes. Nem. Ezt egy programszerűen 
kell csinálni, és fel kell vállalni azt, hogy évente akárhány műtétet végezni, ennek mi a 
feltétele. Ezek pontosan ki vannak dolgozva, tehát nem akarom itt a bizottságot a részletekkel 
untatni, de most pénzt kell invesztálni ebbe. 

Szerencsére a vidéki centrumok nagyon jó helyzetben vannak, hiszen Pécsen új helyre 
költözött a klinika, Szegeden most költözik, Debrecenben nagyon szép infrastrukturális 
körülmények között vannak. Gyakorlatilag most jutottunk el oda, hogy a transzplantáció 
kétharmadát végző Semmelweis Egyetem elamortizálódott. Tehát a mi klinikánkon, ami ’94-
ben indult, 20 éves az intenzív osztály. Nekünk fel kellene újítani a radiológiát, hogy a 
diagnosztika megfelelő legyen, fel kellene újítani az intenzív osztályt, és egy újabb műtőt 
kellene építeni ahhoz, hogy a megemelkedett számot és ezeket az új dolgokat, a 
keresztdonációt stb. megfelelően el tudjuk látni. 

Tehát úgy látom, hogy körülbelül kétszer egymilliárdot kellene invesztálni akutan 
ahhoz, hogy a megfelelő Eurotransplant színvonalat tudjuk garantálni. Az egyik egymilliárdot 
a Városmajorba, a másikat pedig a Baross utcába kellene ahhoz, hogy megoldjuk a következő 
tízegynéhány évre ezeket a problémákat. 

Mondom: idáig a szakmai lelkesedés vitt minket előre, egy fillért nem kaptunk, a 
várólistákat megdupláztuk, tehát csodálatos sikertörténet, de elérkeztünk egy pontra, amikor 
azt fogom mondani, hogy nem tudok mellkasröntgent csinálni, mert tönkrement a gép, és 
akkor 90 millió forint egy korszerű mellkasröntgengép. Tehát űrhajózás, igen, annak 
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megfelelő költségvonzattal, de húzóágazat, hosszú távon pedig, hogy ha én egy sikeres 
élődonoros transzplantációt végzek, ami 30 évig működik, akkor 30 évig évi 200 ezer forintba 
kerül a beteg gyógyszere és nem évi 5 millióba. Most tessék kiszámolni a kettő közötti 
különbséget. Tehát megéri befektetni akár az egymilliárdot is? Természetesen igen. 

Azt hiszem, mindent megválaszoltam, ami rám tartozott. 
 
ELNÖK: Ablonczy tanár úr! 
 
DR. ABLONCZY LÁSZLÓ, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

kardiológus főorvosa: Én négy kérdéshez szeretnék röviden hozzászólni. Az egyik a 
szervezési kérdés. Négyórás az ischaemiás idő a szíven belül, ettől függetlenül Dél-
Olaszországból ültettünk be szívet. Tehát annak ellenére, hogy behatárolhatónak tűnik, mégis 
egy kicsit talán kiterjeszthető a szállítási rész. Szerintem az Eurotransplant jelenleg az 
elhelyezkedése miatt ebből a szempontból optimális, de nagyon jó lenne, ha benne lenne 
például Csehország, ami egy 10 milliós lakosú, megfelelő színvonalú transzplantációval bíró 
ország. Tehát azok a közép-európai országok mindannyian benne lennének, vagy akár 
Lengyelország, ami egy nagy ország, az biztos, hogy segítené a további előrelépést. 

Arra most valószínűleg nincs esély, hogy ezek az európai donációs szervezetek 
összefognak és közösen lépnek fel. 

Még egyet hozzátennék, hogy most azok a technikák kezdenek terjedni, amelyek az 
ischaemiás időt szív esetében 16 órára növelik, tehát szállítás közben is nem ischaemiát 
szenvedő metódusok vannak, és ez 16 órára növeli a szállítást, ami azért még fokozza ezt a 
lehetőséget, ez felnőttben működik bizonyos centrumokban. 

A másik kérdés a műszív. Azt lehet tudni, hogy a berlini központ, ami az Európán 
belüli talán legnagyobb műszívközpont, ott 2011-ben 80 szívtranszplantáció történt, és 160 
műszívbeültetés. Tehát olyan mértékben növekednek a műszívbeültetések, amivel a 
transzplantáció nem bír lépést tartani, ami magyarul: azt vetíti előre, és ezek beültethető 
műszívek, amelyeket látunk itt is az utóbbi egy-két évben, mind gyermek-, mind felnőtt 
vonalon beültethető műszívek jelennek meg, teljes mértékben munkaképes betegeket jelent, 
munkaképes embert jelent tulajdonképpen otthon a beültethető műszív. Tehát nagy 
valószínűséggel a transzplantációkon túl a műszívkezelések extrém mértékben növekednek. 

Azt tudni kell, hogy Magyarországon 2008-ban, amikor a műszívbeültetés 
finanszírozásáról folytak a tárgyalások, akkor végül is abban húztuk meg, hogy el ne 
szaladjon a kassza tulajdonképpen a műszívbeültetésnél, aminek az átlagos költsége 26 millió 
forint, egy 9 milliós szívtranszplantációs költséggel szemben, tehát 26 millió forint átlagosan, 
ettől felfelé és lefelé eltérések lehetnek, hogy transzplantációs várólistához kötöttük a 
műszívbeültetést. Tehát olyan esetben lehet Magyarországon műszívet beültetni, tehát olyan 
gyermeknek vagy felnőttnek, aki a transzplantációs várólistán van. Ha kiengedjük ezt a 
jogszabályt, és azt mondjuk, hogy bárkinek, akinek szüksége van rá, mert azért ez jóval 
nagyobb tömeg, akkor azonnal egy-két éven belül négyszeres, ötszörös műszívbeültetési 
számmal lehet számolni, és egészen magas beültetési számmal és költséggel lehet számolni. 
Ezért ezt figyelembe kell venni a műszívbeültetéseknél, hogy itt azért a költségek egy ilyen 
jelentős korlátozó tényezőként szerepelhetnek. 

2010-ben Amerikában elindult egy program, ami a beültethető, cserélhető műszívek 
kifejlesztését szolgálja, tehát nagy valószínűséggel a gyerekkori transzplantációk egy részénél 
is egy alternatívaként fog szolgálni a teljes beültethető és cserélhető műszív, ugyanúgy mint a 
pacemaker-fejlődés, ez is egy fejlődést jelent. Tehát ez biztos, hogy az irányt jelenti. 

Az utolsó kérdés, amihez szeretnék hozzászólni, ez a központok kérdése. 
Magyarországon jelenleg a városmajori klinika ülteti be a felnőtteket és az Országos 
Kardiológiai Intézet gyermekszív központja a gyerekeket, illetve 2013-tól, ettől az évtől a 
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kongenitális felnőtteket mi ültetjük be, ami magyarul azt jelenti, hogy az elmúlt 20 évben az 
egykamrás és nagyon komplex betegek felnőttek, és ezek nagyon furcsa anatómiával 
rendelkeznek, ami külön gyerekszívsebész jelenlétét igényli. Ezért megegyezés történt a két 
központ között, hogy a kongenitálisokat, azokat a felnőtteket is mi transzplantáljuk, de 
valószínűleg Magyarországon ekkora lakosszámra szívtranszplantáció szempontjából is plusz 
központot nyitni nem lenne szerencsés, és ebben egyetértés van a szakmán belül és a 
központokon belül is. 

Még egy szót a központokról, hogy ami viszont valószínűleg hosszú távon egy nagyon 
fontos dolog lenne, hogy itt, a Kárpát-medencén belül nekünk van annyi kapacitásunk és 
elméletileg vagyunk olyan erősek, hogy a Kárpát-medencét transzplantológiai és 
gyermekszívsebészeti szempontból is el tudnánk látni. Itt a humánerőforrás leterheltsége egy 
dolog, de nem is ez a fő gátja, hanem a finanszírozás, ahogy egy kicsit beszéltünk erről, az 
OEP-alapú, és még mindig alulfinanszírozottak a tevékenységek. Ezért nem tudjuk felvállalni 
például az erdélyi gyerekeket, azzal kell számolni, hogy Erdélyből 300 gyermekszívműtétet 
tudnánk végezni, ezek a gyerekek most per’ pillanat meghalnak, évente 300 gyerek, és ezt a 
központ el tudná látni. 

Ezen belül a transzplantációs igény is körülbelül 5-10 esetet jelentene Erdélyből, ami 
csak a magyar lakosságra vonatkozik, tehát a magyarajkú lakosságról beszélek, és nem arról, 
hogy Romániát, Ukrajnát vagy adott esetben Horvátországot, Szlovéniát próbáljuk ellátni. 
Tehát ez arra vonatkozik, hogy a magyarajkú határon túli lakosságot el tudnánk látni úgy, 
hogy ezt az adott állam kifizetné, ha az elszámolás nem ilyen alapú lenne. 

Bocsánat, hogy ezt ezen az ülésen hoztam elő, de ez egy nagyon fontos része annak, 
hogy itt, a Kárpát-medencében mind transzplantológiai, mind gyermekszívsebészeti 
szempontból fejlődni lehessen. 

 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, hogy beleszólok, van-e ilyen szám 

Kárpátaljára vonatkozóan? 
 
DR. ABLONCZY LÁSZLÓ, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

kardiológus főorvosa: Nincsen szám Kárpátaljára vonatkozóan, ott még nehezebb a helyzet. 
Tehát ott ilyen számok nincsenek, de betegeink viszont vannak időnként. Csak azok a 
betegutak, ahogy megérkeznek, azok nem szervezetten történnek. Ennyit szerettem volna 
mondani. 

 
ELNÖK: Széll Enikő főosztályvezető-helyettes asszony! 
 
DR. SZÉLL ENIKŐ ÁGNES főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönjük szépen a kérdéseket. Én igazából talán kettőre szeretnék 
reflektálni. Az egyik volt a népegészségügyi programok kérdése, hogy milyen hazánk 
népegészségügyi helyzete, milyen programok vannak, mikre lenne szükség. Egyrészt 
természetesen majd gondolom, Kóbori professzor úr is hozzá fog szólni ehhez a témához, de 
azt szerettem volna itt kiegészítésként megjegyezni, hogy az egészségügyért felelős 
államtitkárság elkötelezett hazánk népegészségügyi mutatói tekintetében. Számtalan olyan 
intézkedés, jogszabályalkotás zajlott 2010 óta, amelyik azt célozza meg, hogy hazánk lakosai, 
különösen a gyerekek egészségesen étkezzenek, megfelelő ételhez jussanak hozzá, hiszen 
gondolok itt a népegészségügyi termékadóra, aminek a bevételére vonatkozóan most 
készülnek hatásvizsgálatok, hogy ez pontosan mekkora összeg volt az elmúlt években, vissza 
lehet forgatni az egészségügyi ellátórendszerbe. Gondolok itt a közétkeztetési rendeletre, 
amelynek a jogalkotási folyamata jelenleg zajlik, ennek a gazdája úgymond az 
egészségpolitikai főosztály, ez is most nagy vihart váltott ki, de alapvetően azt gondolom, 
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hogy az nagyon fontos, hogy már a gyermekeink egészségesen étkezhessenek, hogy ne 
alakuljon ki az említett zsírmáj. 

Gondolok itt azokra a stratégiákra, melyeknek talán az első lépcsője volt a 
Semmelweis-terv, ami még nem egy kész stratégia volt, viszont itt szeretném megjegyezni, 
hogy az ÁROP 1.1.19. program keretén belül szintén az egészségpolitikai főosztály 
koordinálása révén készül egyrészt egy stratégia, amelynek több szakpolitikai program lesz a 
része. Ezek között lesz az étkeztetéssel, illetve a táplálkozással kapcsolatos szakpolitikai 
program, amelyet az egyik munkatársnőm, dr. Bíró Krisztina fog megírni a szakma 
képviselőinek a bevonásával, illetve lesz egy külön szakpolitikai program a krónikus 
megbetegedésekre vonatkozóan, amelyik nem kifejezetten a táplálkozásra koncentrál, azt 
pedig személy szerint én fogom megírni. Tehát ezt csak tájékoztatásként szerettem volna 
elmondani. 

Tudomásom szerint a népegészségügyi főosztályon pedig készült egy alkoholstratégia, 
de ennek pontosan utána kell néznem, hazánk sajnos, eléggé rossz mutatókkal rendelkezik az 
alkoholizmus terén. Ez lett volna az egyik, amit szerettem volna mondani. 

A másik: a tüdőtranszplantáció kérdéséhez csatlakozva, szóba került már az ÁSZ 
2010-es jelentése, amelyik felhívta a figyelmet hazánk transzplantációs helyzetére, illetve az 
azután megteendő lépésekre. Az államtitkárságon már tulajdonképpen ezt követően 
megkezdődtek azok a munkálatok, amelyek azt célozzák meg, hogy hazahozhatjuk-e, hová, 
milyen körülmények között a tüdőtranszplantációt. Az első időszakban potenciálisan három 
intézmény neve merült fel, megkerestük ezeket az intézményeket, kaptunk előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányokat, végül valóban – ahogy Langer professzor úr is mondta – a 
Semmelweis Egyetem az, amelyik leginkább alkalmasnak találtatik erre. 

Annyit szeretnék megjegyezni, mint ami már egy kicsit feszegetően jelentkezett 
kérdés, hogy valóban itt nagyon fontos kérdés az, ami szintén nemcsak szakmai, hanem etikai 
kérdés, hogy abban az esetben, amikor évi 10 tüdőtranszplantációról beszélünk és van egy 
nagyon jó magyar sebészek által gondozott program Bécsben, hogy haza kell-e hozni. 

Itt az egészségügyért felelős államtitkárságnak az a véleménye, és az erre vonatkozó 
munkálatok – már mint ahogy mondtam – megkezdődtek és folyamatban vannak, hogy igen, 
mindenképpen megfontolandó, de ezt valóban úgy érdemes elképzelni, hogy egy komplex 
mellkassebészeti program részeként. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nemcsak 
tüdőtranszplantációt fognak egy év alatt végezni, hanem mindenfajta komplex 
mellkassebészeti beavatkozásokat, melynek révén ezeket a tudásokat még inkább magukévá 
tehetik az illető sebészek. Ugyanakkor szerencsés ez a program abból a szempontból is, a 
szintén már említett Lang professzor úr nevéhez köthetően, hogy a tervek szerint annyit tudok 
elmondani, hogy tulajdonképpen az államtitkárság egy decentrumban gondolkodik, ami azt 
jelenti, hogy nem szakadna meg a végleges kapcsolat a bécsi tüdőtranszplantációs 
programmal, hiszen nem is kell, hiszen ott nagyon jó eredményekkel működik, hanem 
ugyanezen személyek részvételével tulajdonképpen bizonyos esetek tekintetében lehetne 
először hazánkban tüdőtranszplantációt végezni, és annak eredményében lehetne majd a 
továbbiakról dönteni. 

Úgy emlékszem, hogy az államtitkárság már tavaly vendégül látta Klepetko professzor 
urat, aki Bécsből érkezett, és erre vonatkozóan már voltak egyeztetések. Klepetko professzor 
úr pedig a Semmelweis klinikán helyszíni bejárást is végzett tudomásom szerint, a 
városmajori klinika területén. 

Tehát ezek a munkálatok is folyamatban vannak. Azt hiszem, ezek voltak azok a 
kérdések, amelyek hozzám tartoztak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mihály Sándor! 
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MIHÁLY SÁNDOR, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának 
vezetője: Két kérdés vonatkozásában tudok talán válaszolni. Az egyik az OMSZ szerepe a 
transzplantációs donációs folyamatban. Az Országos Mentőszolgálat évtizedek óta aktív 
résztvevője, és résztvevője volt ennek a tevékenységnek, és megkérdőjelezhetetlenül 
szükséges a továbbiakban is a recipiens-oldali szállításban a szerepe. Különös tekintettel 
gondolok itt egyedi esetekre, amikor akut beteget kell az addig definitív ellátást nyújtó helyről 
végül is a transzplantáció helyszínére átszállítani, nagyon gyakran egy MICU-szállítást jelent 
tulajdonképpen. 

Ugyanakkor az elmúlt években megfogalmazódott tapasztalatok alapján az, hogy 
miután a Mentőszolgálat akut betegellátásra alkalmas gépkocsikkal rendelkezik, és ilyen 
értelemben nincsenek felkészülve a szerveltávolító orvoscsoportok szállítására ezek a 
gépjárművek, és emellett pedig egy területi illetékesség alapján megyehatárokhoz kötődően 
működik a Mentőszolgálat… 

 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, de ez nem így van, először is régiós 

határok vannak, de ezek bármikor átjárhatóak. 
 
MIHÁLY SÁNDOR, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának 

vezetője: Azzal szembesültünk itt az elmúlt években, hogy a szívkivevő orvoscsoport 
ücsörgött a Hortobágy közepén a mentőládán, merthogy kellett várni az autóváltásra. (Dr. 
Puskás Tivadar: Konkrétumot kellene mondani, ilyen nincs.) 12 éve foglalkozom 
transzplantációs koordinációval, és legalább 150 ilyen esetet tudok mondani, tehát ez 
sajnálatos volt. (Dr. Puskás Tivadar: Én pedig 34 éve a mentőszolgálattal.) Ez indokolta azt, 
hogy javaslatot fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy ezt a típusú tevékenységet 
centralizálni lenne érdemes Magyarországon. Ez megtörtént, és az Országos Vérellátó 
Szolgálat jelen pillanatban 5 kéklámpás autót működtet, és ennek az átalakításnak a 
következtében végül is módosításra került a mentési rendelet és belekerült a transzplantációs 
gépjármű fogalma is, éppen ezek miatt. 

Ez a gépjárműpark pedig olyan feladatokat is ellát, amelyeket korábban nem látott el 
senki. Nevezetesen a vérből történő vizsgálatok mintáinak a szállítását, amely különös 
tekintettel azért volt indokolt, mert a vesetranszplantáció vonatkozásában a HLA-tipizálás 
tekintetében a műtét során eltávolított lépből történő vizsgálatok helyett ma már perifériás 
véről történő DNS-alapú HLA-tipizálás történik, ami azt jelenti, hogy körülbelül tíz órával 
hamarabb elkezdődhet a vese vonatkozásában a recipiensek kiválasztása, és ez nyilván 
csökkentheti a vesének az úgynevezett hideg ischaemiás idejét. 

Emellett a Mentőszolgálattal van egy együttműködési megállapodásunk, és egyébként 
kitűnő kapcsolatunk van a Mentőszolgálattal. Éppen amiatt is volt ez szükséges, mert ritka 
esetekben előfordulhat az, hogy egy időpillanatban hatodik autóra is szükség van, és ekkor 
természetesen a Mentőszolgálat rendelkezésre áll. Ezt évente ötször ha igénybe vesszük, de 
akkor ez nagyon is fontos, és nyilván akkor a rövidebb távokra pozícionáljuk a mentőautókat. 

A másik, ha jól értem, felmerült a kérdés, hogy hogyan alakul egy donációs folyamat. 
Koordinációs szemszögből tudok egy rövid összefoglalót adni erről. Ma egy nagyon részletes, 
szigorú jogszabályi előírás van, amely egyrészt tulajdonképpen minőségi biztonsági 
követelmények teljesülését írja elő, másrészt pedig részben az aneszteziológus szakma is 
szerencsés helyzetben van, hiszen a 18/1998-as végrehajtási rendelet melléklete tartalmazza 
az agyhalál megállapításáról szóló eljárás menetét. 

Amennyiben megtörténik egy betegnél az agyhalál jeleinek észlelése, akkor megindul 
a megállapításhoz szükséges megfigyelési idő, és ezen megfigyelési idő alatt kérjük az 
intenzív osztályoktól a donorjelentést a szervkoordinációs iroda donorjelentő zöld számára. 
Azért kérjük közvetlenül az észlelés után, mert akkor van egy orvosszakmai vélelem az 
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agyhalálra. Ez még nincs bizonyítva, de a vérből történő vizsgálatoknak nincsen sem 
jogszabályi, sem pedig etikai ellenvéleménye, tehát lehetőség van rá. Meg is kezdődnek ezek 
a vizsgálatok, ugyanakkor ezeknek a vizsgálatoknak a szállítási és a vizsgálati ideje összesen 
körülbelül 10 óra, és a transzplantációs centrumoknak jelentős időigénye van a felkészülésre, 
míg eljutnak odáig egy első értesítéstől, hogy végül is egy kiválasztott, előkészített recipiens 
várja a szervet. A megfigyelési idők átlaga, amelyet számos tényező befolyásol, 13 óra, de a 
szervezési idők átlaga az első telefonhívástól a szervkivétel, a bemetszés pillanatáig 18 óra. 

Tehát miután hosszabb a második, szükséges, hogy minél hamarabb megtörténjen a 
jelentés, különben az agyhalál megállapítása után kell hosszabb ideig várakozni a szervkivétel 
kezdetére.  

Amennyiben megtörténik a donorjelentés, az első beszélgetés viszonylag hosszú, 20-
30 percet vesz igénybe, egy donorlekérdező lapot alkalmazunk, amely ma már egyébként egy 
nemzeti szervdonációs regisztert jelent, és ez megfelel egyébként az Európai Unió 
elvárásainak is és az Eurotransplant-követelményeknek is. Ennek a regiszternek a kialakítása 
azért is fontos volt, mert a teljes jogú Eurotransplant-tagság megkövetelte azt, hogy a 
donoradatok elektronikus úton kerüljenek továbbításra az Eurotransplant felé. Most záródott 
le egyébként ennek az informatikai tesztje, tehát készen állunk a donoradat-továbbküldésre az 
Eurotransplantnak. Egy gombot kell megnyomni a regiszterben, amikor az agyhalál 
megállapítása megtörténik és Leiden azonnal fogadja az adatokat. 

Továbbá a transzplantációs centrumoknak is van hozzáférési jogosultságuk 
értelemszerűen ehhez az adatbázishoz, és ilyen értelemben, ha bent van az adat, akkor a 
transzplantációs centrum tudja ellenőrizni a potenciális donorról gyűjtött adatokat, és tud 
döntést hozni szervek alkalmasságáról, esetleg tudnak további vizsgálatokat kérni, amelyek 
indokolhatják a végső döntés meghozatalát. Ebben a helyzetben, ebben a tízegynéhány órás 
időszakban koordinálunk tulajdonképpen az összes transzplantációs központ és a donorkórház 
között. A háromszintű koordinátori hálózat bővül ma Magyarországon, országos 
koordinátorok dolgoznak a donoroldalon a központi szervezésért, klinikai centrum 
koordinátorok dolgoznak a transzplantációs központokban, és kiépítés alatt áll a kórházi 
koordinátori hálózat, ami azt jelenti, hogy ott is szükség van koordinátorokra, ahol a donor 
van, így fog nőni Magyarországon a donorszám. Ez egy nagyon fontos kérdés. Évente 2 
millió forintba kerül egy kórházi koordinátor, és mondjuk egy 15 millió forintos befektetés 
hozott 44 veseátültetéssel többet az országnak, és ha tudjuk azt, hogy 34 millió forintot ér tíz 
évre számított nettó jelenértéken egy vese, akkor ez egy rendkívül jó beavatkozás, egy 
rendkívül fontos életmentő beavatkozás. 

A transzplantációs centrumok döntést hoznak, pozícionáljuk az agyhalál megállapítása 
utáni időpontra a szervkivételt, a szállításszervezés megtörténik, figyelembe véve a hasi és 
mellkasi szervek érkeztetési idejét egy félórás tolással a műtét menete miatt, megtörténik a 
szervkivétel, és utána a központi szervezés szükséglete megszűnik, hiszen a recipiens oldali 
szervezés lép előtérbe, az pedig már a transzplantációs centrumokban zajlik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kóbori tanár úr! 
 
PROF. DR. KÓBORI LÁSZLÓ, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke: 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Kronológiai sorrendben egy picit végigfutva, csak a 
fogaskerékhez még néhány fogat hozzáfűzök. 

Az egészségpolitikával egyetértek, tehát mindenképpen nagyon fontosnak gondolnám 
nemcsak a népnevelést olyan tekintetben, hogy a paradicsomot és a paprikát nemcsak 
lecsóként lehet fogyasztani, hanem nyers zöldséget is illik fogyasztani, mert ha jól megnézik 
nyugati vagy északnyugati szemmel, a nagy különbség az egészséges táplálkozásban a 
zöldségfélék nem túlságosan prospektív reklámja a magyar földön. Tehát azt szeretnénk, hogy 
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több friss salátát egyenek a gyerekek az iskolában, ebből lehetne esetleg egy-két médiahírt is 
akár a televízión keresztül bedobni, de nagyon fontosnak tartom az oktatást. Az oktatás 
ugyancsak fontos a koordinációs iroda segítségével és a minisztériumi háttérrel együtt az 
általános iskolai és graduális, posztgraduális képzésben is a donáció szempontjából, hogy azt 
megtanulják, hogy attól nem kell félni, hogy az nem egy ilyen skrupulózus dolog, hogy attól 
félni kellene, hogy egy kicsit a társadalom úgy nőjön fel, hogy a szervátültetés valójában egy 
rutinfeladattá váljon. 

Hasonló módon gondolnám, jó, hogy megjelent most a Perner és Petrányi 
professzorok által összerakott szakkönyv is, de mindenképpen a jövőbeni oktatásban ne 
hiányozzon egy kardiológiából, egy nefrológiából, egy hepatológiából a transzplantáció, 
hanem a lábjegyzet helyett egy fejezetként szerephez jusson és meglegyen, de gondolom, 
hogy ez a szakma része is. 

A transzplantációs centrumok tekintetében egyébként érzékeny területre eveztünk, de 
valamelyest segít nekünk az EU-irányelveknek az akkreditált és elfogadott dokumentációja is, 
ami most már élőben, magyar nyelven is olvasható bárhol. Valójában ez segíthet azon az úton, 
vagy káoszban vagy ködben, segíthet nekünk abban, hogy most hol nyíljon centrum, hol ne 
nyíljon centrum, ott elég konkrétan le van írva, hogy melyek azok a minimálfeltételek, és azt 
hiszem, hogy a jelenlegi jogszabályrendszer is nagyon korrekt módon minimálfeltételeket 
szab ahhoz, hogy hol és miként lehessen transzplantálni. Ezzel egyébként jómagam is 
egyetértek, mindvégig eddig életemben csak nagy transzplantáló centrumokban dolgoztam, és 
nem a kicsiket bántom, de azt kell mondanom, hogy mivel egy ilyen szakmáról van szó, 
amely multidiszciplináris, ezt Langer professzor úr is mondta, itt mindenképpen egy olyan 
háttérre van szükség, ahol nem egy szakember, hanem kettő, három, négy is részt vesz ebben, 
és a társszakmákat, az aneszteziológiától a radiológián keresztül ezt mindenképpen biztosítani 
kell, és úgy gondolom, hogy elsősorban európai szinten egyetemi központban. 

Az, hogy például szívből, májból vagy pancreasból hány központ legyen, ezt most 
nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogy mi történik a jövőben, és hány szakember, hogyan 
tűnik fel, de mindenképpen nagyon komoly szakmai háttérre van ehhez szükség. Egy kicsit az 
Eurotransplant mellé sorolnám azt, ami többek között a transzplantáció standardizálásában is 
segít szerintem, a-z-ig az egész transzplantációt egy picit megmozgatja és felpezsdíti és egy 
kicsit gatyába rázza, az valójában egy kicsit – kapcsolódva a Kárpát-medencei problémákhoz 
- Magyarország – ismételten vízilabda – regionális szerepe. 

Azt kell mondanom, hogy nemcsak pancreas, szív-, máj-, vesetranszplantáció, hanem 
a vese élődonor-transzplantáció tekintetében a régióban vezető szerephez jutunk, de egy kicsit 
el kell mondani, hogy az oktatásban sem állunk nagyon rosszul, hogy a bizottságban is 
kihasználjam az alkalmat és a lehetőséget, hogy eldicsekedjek vele. Valójában az UMS, amint 
önök is tudják, hogy a szakmai, orvosi körnek a képzésével foglalkozik a jövőben és egy 
kicsit az EU-irányelvekhez is kapcsolódik, a transzplantációs szakma védelmében egy 
nagyon-nagyon komoly programot dolgozott ki. Ezért az UMS nagyon nagy köveket 
mozgatott meg, mivel egyetlen országban sem létezik, még az USA-ban sem – ezt te is meg 
tudod erősíteni – transzplantációs szakvizsga, tehát valamilyen módon ezt rendbe kell tenni és 
standardizálni kell. Ezért az UMS egy nagyon komoly stratégiát folytatott azért, hogy egy 
ilyen szakvizsgarendszer alakuljon ki Európában. Ez olyannyira sikeres lett, hogy már az 
USA is kacsintgat errefelé, hogy ezt miként lehetne egy kicsit rendbe rakni, hogy egy 
transzplantációs szakvizsga létezzen, ne legyen csak érsebészet, hanem transzplantációs 
sebészet szakvizsga is. Ilyen létezik, van, és ebben a transzplantációs szakvizsgások számában 
is egyébként listavezetők vagyunk Európában. 

Tehát ilyen szempontból is a regionális oktató szerepünk meglehet. 
A Baross utcai Transzplantációs Klinika egyébként az UMS akkreditált 

oktatóközpontja, körülbelül már két éve. Négy központ lett akkreditálva az Európai Unión 
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belül, Essen, Osló, Groningen Hollandiában és Budapest. Tehát erre szintén magyarként 
büszkék lehetünk, és ez kihasználható is. 

Szintén ehhez csatlakozik, csak Mihály Sándor valószínűleg a szerénysége miatt nem 
mondta el, hogy egyébként az UMS-ben a koordinációs szinten szintén vezető pozícióban 
van, és neki köszönhető az, hogy a jövőben Budapesten lesz egy tanfolyam, egy nemzetközi 
UMS-kongresszus… 

 
MIHÁLY SÁNDOR, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának 

vezetője: Elnézést, egy mondat erejéig: az a megtiszteltetés ér minket, tulajdonképpen 
mindannyiunkat szerintem, hogy 2014-ben az európai szervdonációs kongresszus szervezési 
lehetőségét megnyertük. Budapesten szeptember végén, október elején várható ez az 
esemény. Egy évvel hamarabb biztos információk lesznek, nyilván fogunk élni az értesítés 
lehetőségével. Köszönöm. 

 
PROF. DR. KÓBORI LÁSZLÓ, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke: 

Köszönöm, hogy kiegészítetted, ezt szerettem volna elmondani, mert szerintem erre is 
büszkék lehetünk. 

Záróakkordként, most a szállításról beszéltünk, mindenkinek volt már erről története, 
mi még a legelején rendőrautóval futkorásztunk, az volt az igazán nagy kihívás, rendőrautóba 
ülni. De egyetlenegy dolog van, amiben egy picit úgy neheztelek, és lehet, hogy érdemes, 
hogy megosszam önökkel azt, hogy a szállítás tekintetében a repülésre azt kell mondanom, 
hogy nem tudom, hogy ebben a többi közép-kelet-európai ország hogyan áll, de ebben azt kell 
mondanom, hogy vannak nagy nehézségeink, mert néha vagy a reptér minősége, vagy az, 
hogy éjszaka, ha mondjuk Magyarország területén belül éjjel vagy télen kell repülni, akkor 
nem lehetséges. (Dr. Puskás Tivadar: Európában sem.) Bocsánat, hogy a szavába vágok, én 
hat és fél évet dolgoztam Nyugat-Európában, én csak éjjel repültem. Szóval valami 
megoldásnak születnie kell. Tehát lehetséges-e, ebben látnak-e önök olyan lehetőséget, mert 
transzplantációról van szó, hogy egy gyermekszívvel nem mindegy, hogy valahol elcsúsznak, 
és akkor azt mondják, hogy jöhet egy Jet. Az vagy nem tud leszállni vagy a magyar nem tud 
repülőt adni. De egyébként minden jó. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

 
MIHÁLY SÁNDOR, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának 

vezetője: Bocsánat, még annyit hozzáfűznék, hogy Magyarországon igen kevés azoknak a 
reptereknek a száma, ahol Jet-gép is tud landolni, illetőleg sajnos, vannak olyan repterek, 
amelyeknek a biztonsága – hogy úgy mondjam – nagyon komoly kérdéseket vet fel. Tehát itt 
kaptunk egészen meglepő fotókat is egy kalandos landolás után. Tehát más információk 
szerepelnek a nemzetközi adatbázisban, mint ami a valóság a terepen. Ez biztos, hogy 
befolyásolni fogja az Eurotransplant és a magyarországi donorkórházak elérhetőségét. 

Tehát elnézést a személyes példáért, de szoktam mondani mindig, hogy Gyulán, éjjel 
kettőkor, hóesésben, a szívkivétel még Budapest számára is elérhetetlen tulajdonképpen. 
Persze ezt önmagában egy reptér nem oldja meg, mert ha esik a hó, akkor esik a hó, de a 
közúti közlekedés is megnehezíti ennek a résznek az elérhetőségét. 

Tehát ez egy nagyon nagy kérdés itt előttünk, mert igazából Debrecen, két katonai 
reptér, Sármellék és Pécspogány, ami képes erre. 

 
ELNÖK: És Szeged? 
 
MIHÁLY SÁNDOR, az Országos Vérellátó Szolgálat szervkoordinációs irodájának 

vezetője: Sajnos, Szeged nem alkalmas jelen pillanatban arra, hogy ezeket a Jeteket tudja 
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fogadni, amelyek általában repkednek. Ott egy fejlesztés várható ismereteink szerint, ami 
alkalmassá teszi, de a technikája, illetőleg a kifutó hossza jelenleg erre nem alkalmas. 

 
PROF. DR. LANGER RÓBERT, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika igazgatója: Bocsánat, hogy közbeszólok, ilyenkor azt csinálják, hogy 
Ferihegyen leszállnak és egy óra múlva ott van 200-zal Szegeden az autó. Tehát egyszerűbb, 
mint küzdeni Szegeddel. 

 
PROF. DR. KÓBORI LÁSZLÓ, a Magyar Transzplantációs Társaság elnöke: Igen, én 

kérek elnézést, csak a problémát vettem fel, hogy nem tudjuk megoldani. 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, én pedig azért kérek elnézést, hogy 

helikopterrel nem lehet repülni, Jet-géppel tehát igen. Csak Magyarországon nincsen 
repülőtér, ami alkalmas fogadni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még a főnököm szeretne valamit mondani. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tényleg csak két mondatot. 

Inkább tájékoztatásul, hogy Puskás képviselőtársunkat kivéve, mi négyen újmisések vagyunk 
a parlamentben, tehát mi 2010 óta vagyunk tagjai a magyar parlamentnek, és professzor úr a 
2010-es évet, mint évet említette, amit nagyon fontosnak tartok, amit a fülek meghallottak itt 
az igény részéről. 

Ami viszont nagyon fontos szerintem, hogy ebben a három évben, még Mikola István 
elnöksége során és egyáltalán legalább három alkalommal a népegészségügy, mint program 
ilyen, olyan formában szerepelt a bizottságunknak különböző ülésein, amin belül a dohányzás 
visszaszorításában próbáltunk lépni, a Mintamenza programban, a gyermekélelmezés külön 
szerepelt az albizottság napirendjén, professzor asszonyék részvételével, a Mintamenza 
program a közétkeztetésben, felnőtt-étkeztetésben, a só visszaszorítása. 

Tehát úgy gondolom, hogy valami elindult. Nem oldódott meg, de mégis elindult egy 
folyamat, ami talán majd a májunkat rendben tartja, a miénket már nem biztos, de az én négy 
unokámét már reményeim szerint talán igen. 

 
ELNÖK: Langer professzor úr! 
 
PROF. DR. LANGER RÓBERT, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika igazgatója: Csak röviden reflektálnék, hogy Perner professzor szokta 
mondani, hogy 30 évig járt a minisztériumba és soha semmit nem tudott elintézni, és most 
valami más. De tényleg ezt ő mondta, mondom: én csak idézem őt szó szerint. 

Az Eurotransplant elnöke mondta, hogy azt hiszem, négy minisztert és még két 
államtitkárt ismert meg, és a szobát jól ismeri, hogy hová kell menni, de Szócska Miklós volt 
az első, akivel szót értett. 

Tehát igen, ilyen szempontból nagyon hálásak vagyunk ezért, de említettem, hogy 
három dolgon múlott: az Eurotransplanton, a szakmán, illetve a politikán, és most a politika is 
mellénk állt. 

És ha még nálam van a szó, még annyit esetleg, csak Mihály igazgató úr megemlítette 
ezt a bizonyos hideg ischaemiás időt. Tehát amíg a keringésből kikerül a vese, az a pillanat, és 
amikor bekerül. 

Van egy olyan adat, hogy ha 18 óra eltelik, akkor 18 órán belül valószínűleg nem kell 
utána művesekezelésben részesíteni, 18 órán túl pedig jelentősen megnő a valószínűsége, és 
ezzel a kórházi tartózkodás hossza, stb. Ezt úgy kell elképzelni, hogy régen mondjuk 
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Sopronba elmentünk veséért, akkor szépen elbumliztunk akárhány órát Sopronban, vissza a 
vesével és a léppel, és akkor elindult a folyamat, hogy a lépből meghatározták. Akkor 
behívtunk mondjuk egy szombathelyi beteget, aki alkalmatlan volt, aztán a végén behívtunk a 
Nagykörútról valakit, hogy ne vesszen el a vese és beültettük. Ezek ilyen 24 órán túli idők 
voltak, akkor annak még 6 hétig nem működött a veséje. 

Ezzel szemben azzal, hogy bevezettük azt a standardot, amit egyébként az 
Eurotransplant elvárt tőlünk, de még a csatlakozás előtt, gyakorlatilag a 23 órás átlagidőről az 
első vese beültetése 12 óránál megtörténik, a második pedig 14-nél.  Tehát messze a 18-as 
határ alatt vagyunk, és minden vese működik. Tehát ez egy nagy élmény nekünk látni, hogy 
nem ott dializálódnak még hetekig adott esetben a betegek az osztályon. 

Tehát mi nem tudunk olyan rosszak lenni, hogy lehúzzuk magunkhoz az 
Eurotransplantot, csak az tud bennünket felhúzni önmagához színvonalban, és most egy 
további fejlődés, ami szintén az Eurotransplantnak köszönhető, mert olyan nagy számú 
betegadat van, aminek alapján kiderült, hogy ha nem érzékenyített a beteg, mert nem volt 
terhes, nem kapott vért, nem volt előző transzplantációja, és a magyar várólistának 
szerencsére a 80-valahány százaléka ilyen, hogy nincsen ellenanyaga. Ezeket gyakorlatilag 
lehet nem az aktuális vérrel, hanem a háromhavonta gyűjtött vérrel, hiszen az ugyanaz a vér 
marad, mert nem történt érzékenyítés, egy úgynevezett virtuális keresztpróba alapján 
beültetni. Megállapodott a négy centrum egymással, hogy mi ezt vállaljuk. Tehát 
gyakorlatilag amikor jelentik a donort mondjuk Sopronban, hogy ugyanezt a példát vegyük, 
akkor mi még ki se mentünk, és már tudom, hogy kibe fogom beültetni, és nem a lépet kezdik 
el feldolgozni 8 órás folyamattal, hanem én beültetem a vesét mondjuk 4 órával azután, hogy 
kivették Sopronban. Ezek a vesék aztán nyilván sokkal hosszabb ideig fognak működni, és 
mondom: ezeket sikerült önerőből elérni, mert ez gyakorlatilag nem pénzbefektetést jelentett, 
hanem egy szemléletváltást. 

Még egy másik példa, és ezzel be is fejezem, az élődonoros átültetés. Mondtam, hogy 
3-5 százalék volt, mert az volt a megoldás, hogy csak várjon, aztán ha nincs, akkor legfeljebb 
adja a testvére vagy az édesanyja vagy valaki a vesét. Most megfordítjuk, és azt mondjuk, 
hogy akinek van testvére vagy édesanyja, az adjon most, a többi, akinek pedig nincs, az 
várakozzon. Mert tudjuk, hogy két év várakozás után sokkal rosszabb eredmények lesznek, és 
gyakorlatilag a dialízis helyett kell a transzplantációt adni, abban a pillanatban, amikor odajut, 
hogy már nem tudja méregteleníteni a szervezetet. Ez a szemléletváltás sikerült, csak ehhez is 
kellett egy idő, hogy elteljen, és a mi agyunkat is át kellett alakítani a nyugati tapasztalatok 
alapján, hogy ezt nem így kell nézni, hanem egy másik szempontból, és akkor tudunk sikert 
elérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kétórás időtartamot majdnem sikerült tartani, de én azt 

gondolom, hogy senki nem hagyja el a termet úgy, hogy ezt bánná, és remélem, hogy ezt 
képviselőtársaim is így érzik. 

Semmiféle szándékom nincs összefoglalni, hiszen nem is vagyok kompetens, meg 
egyébként is annyi mindenféléről volt szó, hogy nem. Összesen talán egészségpolitikusként 
azt el kell mondanom, inkább ilyen sztorizás címén, hogy Perner professzor urat én elég 
régóta ismerem, fiatal korában mindig kedvenc története volt, hogy ahányszor hazajött a 
franciaországi tanulmányútról vagy Algériából, mindig azt az osztályt alakították éppen át, 
ahol ő addig dolgozott, és akkor általában az ambulanciára került vagy valamire. Úgyhogy 
valószínűleg ez is inspirálta őt arra, hogy valami olyan területtel kezdjen el foglalkozni, 
amiből aztán unikum lehet. 

A másik dolog pedig az, nem akarom a nevet se mondani, tehát azért addig, amíg 
urológusok és mondjuk a korábban politikailag is nagyon népszerű és akadémikus urológus 
professzor a budapesti egyetemen domináns volt és meghatároztatta, hogy nem szükséges a 
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transzplantáció irányába vinni a vesebetegek kezelését, ez is egy bizonyos hideg ischaemia 
volt. Elég hosszúra sikerült a hideg ischaemia, mire beindulhatott. Ti tudjátok, hogy kiről van 
szó, szándékosan nem mondom a nevét. 

Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból remélem, hogy ezen már túl vagyunk. 
Azt hiszem, hogy egy olyan megbeszélést zárhatunk, amelyik egy olyan történet, 

amelyiknek már van múltja, van jelene, és én nagyon bízom benne, hogy van jövője. Azt, 
hogy a jövő jó kezekben van, itt a velem szemben ülők személyében én biztosítva látom. 
Külön köszönöm – ez már politika -, hogy azt is elmondtad, hogy volt időszak, amikor 
fölöslegesen jártak a minisztériumba, mert szegény Feri sokat panaszkodott, amikor 
találkoztunk, hogy ennél volt, annál volt, felsorolta az egész minisztériumot, és ez 2010-től 
megváltozott. 

Tehát remélem, hogy ez más területeken is így lesz, de az biztos, hogy nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy ez egy olyan mágnes, ami a rendszer fölé került, ami nem lefelé húzza, 
hanem fölfelé, és a magyar vízilabda, nem a magyar futball felé. Nagyon szeretjük a futballt, 
szóval félreértés ne essék, de inkább fölfelé húzza és inkább azon a szinten maradjon, és a kis 
hullámvölgy után most megint majd a vízilabdában is egy hullámhegy fog következni. Ehhez 
kívánok önöknek is, nektek is erőt és a magyar emberek egészsége érdekében sok sikert. 
Köszönöm szépen. 
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