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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Népjóléti bizottság november 26.-ára 
összehívott ülésén. 

Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat, az államtitkárokat, az apparátus 
dolgozóit, mindenkit, aki megtisztelte bizottságunkat, üdvözlök. 

A határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy a 
bizottsági ülésünk határozatképes. Két helyettesítést szeretnék a jegyzőkönyv számára 
bediktálni: Révész Máriusz képviselő urat Kovács Sándor képviselő úr fogja 
helyettesíteni és Nacsa Lőrinc képviselő urat pedig Zombor Gábor alelnök úr fogja 
helyettesíteni, tehát még egyszer hangsúlyozom: a bizottsági ülés határozatképes.  

Képviselőtársaim! A megszokotthoz képest, mert most nem a saját bizottsági 
termünkben vagyunk, fordított a helyzet, itt gyakorlatilag látnak egy korszerű 
hangosító berendezést és szavazógépet. A szavazógépet nem fogjuk használni, mert 
kézzel fogunk szavazni, viszont szólok, hogy itt a készülék legalján látnak, találnak egy 
gombot, ahol szót lehet kérni, és ennek függvényében itt a monitoron fogom látni, 
hogy ki jelentkezik szólásra, és ennek függvényében tudok szót adni majd a 
képviselőknek.  

Szeretnék rátérni a napirendi pontok tárgyalására, miután elfogadtuk a 
napirendi pontokat. Kell-e, hogy felolvassam a napirendi pontokat, hiszen 
mindenkinek a meghívóban benne volt, azt hiszem, hogy ezzel ne húzzuk az időt. Az 
egyebekkel együtt öt napirendi pontot fogunk tárgyalni.  

Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ellenpróbát kérek. Aki nemmel szavazott? Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az öt napirendi pontot.  

(Jelzésre:) Selmeczi Gabriella képviselő asszony, parancsoljon! 

Ügyrendi javaslat 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen 
elnök úr, a szót. Szeretnék javaslatot tenni a miniszteri meghallgatás lefolytatásának 
időkeretére. Ez a javaslat ugyanaz, ami az elmúlt években szokásos volt. Miniszter úr 
expozéja után képviselőnként 3 perc állna rendelkezésre, tehát 3 percre lehetősége 
lenne a képviselőknek, hogy feltegyék a kérdéseiket. A kérdések elhangzása után 
pedig miniszter úr válaszol az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy ez egy ügyrendi javaslat volt, így lehetőséget 

adok képviselőcsoportonként egy-egy megszólalásra. 
Alelnök úr? Lukács László György - a jegyzőkönyv számára mondom. 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm én is miniszter urat, illetve az államtitkár hölgyeket, urakat, illetve a 
megjelenteket.  

Én úgy gondolom, hogy nem szükséges időkorlátnak az alkalmazása ezen a 
meghallgatáson, különösen tekintettel arra, hogy miniszter úr legutoljára 2018 
májusában járt nálunk; tizenhét hónap telt el azóta, bőségesen van kérdés, bőségesen 
van válasz rá, hogy mi is történt. Tekintettel arra, hogy a bizottság a parlamentnek az 
egyik legfontosabb ellenőrző szerve és ellenőrző munkát végez, az időkeretek közé 
való szorítás, én úgy gondolom, hogy egyrészt szükségtelen, másrészről nem is 
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elegáns. Nagyjából annyi lehetőséget kapnak így itt a képviselők, mint egy azonnali 
kérdésnél, amit szintén elég ritkán lehet feltenni miniszter úrhoz, annyi különbséggel, 
hogy itt még viszontválaszra sincs lehetősége a képviselőknek. Tehát én amellett 
érvelek, rövidre zárva, hogy ezt a Selmeczi alelnök asszony által felvetett ügyrendi 
módosítást a bizottság ne fogadja el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További megszólalók? (Nincs jelzés.) Ha nincs több, akkor 

szavaznunk kell. 
Ki az, aki az ügyrendi javaslatot támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta Selmeczi Gabriella alelnök 
asszony javaslatát. Megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.  

Első napirendi pont Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének éves 
meghallgatása.  

Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere éves 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: Megadom a szót. Miniszter úr, tessék parancsolni!  
 
DR. KÁSLER MIKLÓS miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Képviselő Asszonyok és Urak! Az a feladatom, hogy ismertessem azt, hogy 
az elmúlt 17 hónapban - ahogy a képviselő úr említette - mi történt.  

Az ágazatok sorrendjében én a családokkal kezdeném. Nagyon sok szó esett 
róla, hogy 2010 óta a kormány politikájának a középpontjában a család áll. Közbeszéd 
tárgya lett a családokkal kapcsolatos kérdéskör, konzultációt folytatott a kormány a 
rendszerben a családokról. Tételesen szeretném elmondani a számokat és a tényeket. 
A discussion sorrendben lesz arra alkalom, mint ahogy eddig is számos esetben volt, 
hogy a kérdésekre részletes és kimerítő választ adjunk.  

A kormány 35 ezer forintra emelte a kétgyermekesek családi adó- és 
járulékkedvezményét. Jelentősen csökkent a CSOK adminisztrációs terhe, a 
kétgyermekesek számára is elérhetővé vált a 10 millió forintos kedvezményes CSOK- 
kölcsön. Megdupláztuk, így a gyermek kétéves koráig jár a diplomás-gyed. Megkezdte 
működését a Kopp Mária Intézet: 12 önálló kutatással, 8 elemezéssel és 59 
rendezvénnyel segítette a családpolitikai döntéshozatalt. Ezt azért említem meg, hogy 
nem ötletszerűen, nem ad hoc módon, hanem kutatási anyagokra támaszkodva 
foglalkoztak a kérdéssel.  

Csökkentettük a családok diákhitel terheit. A második gyermek születésekor 
elengedjük az édesanya fennálló tartozásának felét, a harmadik gyermek 
megszületése után pedig az egészet. A Köldökzsinór program keretében a külföldön 
élő magyar családok is jogosulttá váltak gyermekeik után a 64.000 forintos anyasági 
támogatásra, és a 42.500 forintos életkezdési támogatásra, ahogy ezt becézni szoktuk: 
a babakötvényre. 2019. január 31-ig több mint 17 ezer esetben kérték az érintettek az 
anyasági támogatást, 15.500 esetben pedig az életkezdési letéti számlanyitást. A 
családok jelzáloghiteleit a harmadik, vagy további gyermekek vállalása esetén 
gyermekenként egy-egy millió forinttal csökkentettük.  

2019-ben a családokért hozott intézkedések sorrendben. 2018-hoz képest 1 
milliárd 800 millió forinttal többet, 2004 milliárd forintot fordítottunk a családok 
támogatására. A havi 40 ezer forintra emelt kétgyermekes családi adó- és 
járulékkedvezmény rendkívül népszerű lett. 2019 elejétől bevezettük a gyermekek 
otthongondozási díját, és emeltük az ápolási díj összegét. Az idén nyáron indult 
családvédelmi akcióterv első négy eleme a babaváró támogatás, ez 10 millió forint 
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erejéig lehetséges; a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, ami 2,5 millió forint 
erejéig érvényes; a családi jelzáloghitelek további csökkenése történt meg, és a 
használt lakásokra is igényelhető CSOK-kölcsön 10 millió forint erejéig vált 
lehetségessé. 

A családvédelmi akcióterv részeként 2019-ben 104 milliárd forintot 
fordítottunk hazai és uniós forrásokból egyaránt a bölcsődei fejlesztésekre. Az a cél, 
hogy 2022-ig a jelenlegi 51 ezerről 70 ezerre nőjön a bölcsődei férőhelyek száma. 
2020. január 1-jétől elindul a nagyszülői gyed, és bevezetjük a négy- vagy 
többgyermekes anyák szja-mentességét. 

A 2020. évi költségvetés 2228 milliárd forint forrást biztosít a magyar családok 
támogatására. Ez pénzbeli ellátásokból, adókedvezményekből, a gyermekeseket segítő 
szolgáltatások támogatásából, az otthonteremtési programból és a családvédelmi 
akciótervből tevődik össze.  

A családvédelmi akcióterv eredményeit nagyon vázlatosan elmondanám. 
November 21-éig a babaváró támogatást 51 ezer házaspár igényelte, a megkötött 
szerződések száma körülbelül 40 ezer, az összesített szerződési összeg pedig 
379 milliárd forint. Az autóvásárlási támogatásra a nagycsaládosok több mint 
húszezer kérelmet adtak be eddig, kétezer esetben folyósítás is történt 5 milliárd 
forint értékben. A kibővített jelzáloghitel-csökkentés keretében beadott kérelmek 
száma több mint tízezer. Október 31-éig a használt lakásokra beadott CSOK-
kölcsönkérelmek száma több mint négyezer, az összege pedig 38 milliárd forint. 

Rendkívül lényegesnek gondolom, hogy a KSH-adatok szerint 38 éve volt 
utoljára olyan magas a házasságkötések száma, mint az idén.  

Az idősügyi eredményeknél megemlíteném, hogy az idén szeptemberben 
9000 forintnyi rezsiutalványt kapott minden nyugdíjas és egyéb rendszeres 
pénzellátásban részesülő honfitársunk. Azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők, akik januárban is részesültek nyugdíjemelésben, a teljes évre 
0,7 százalékos nyugdíjkiegészítést kapnak novemberben a többi juttatással együtt. 

2017-hez és ’18-hoz hasonlóan az idén novemberben is 2,6 millió nyugdíjas 
vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapott november 12-én nyugdíjprémiumot 
vagy egyszeri juttatást. Ennek a legmagasabb összege az idén 80 ezer forintos vagy 
afölötti nyugdíj esetében 22 ezer forint volt, ez a tavalyi évben 18 ezer volt és az azt 
megelőző évben 12 ezer forint volt. 

A „nők40” lehetőségével 261 ezren éltek annak bevezetése óta.  
2020. január 1-jétől 2,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.  
Az ifjúságügyi és az esélyteremtési eredmények közül csak néhányat említenék 

meg. Az első sikeres nyelvvizsga díját 35 éves korig megtérítjük. Ez a támogatás 2019. 
október végéig, majdnem 62 ezer fiatalnak nyújtott segítséget. 25 ezer forintos 
értékhatárig a KRESZ-vizsga megszerzéséhez szükséges díjat a 20 év alatti fiatalok 
számára megtérítettük. Ez eddig több mint 37 ezer fiatalnak volt segítség. 

Az Erzsébet-táborok programjaiban ebben az évben 130 ezer gyermek és 
kísérőik vettek részt. A Balaton mellett 30 ezren üdülhettek az egész Kárpát-
medencéből, tehát Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről és Kárpátaljáról. A 
külországokból érkezettek száma 2000 volt. 

A napközi táborokban ebben az évben körülbelül 60 ezren vettek részt. A 
tavaszi osztálykirándulásokon a résztvevők száma több mint tízezer volt. A családi 
Erzsébet-táborokban kétezer család vehetett részt, ezek közül több mint hatezer volt a 
gyermek. 

2019-ben 3,3 milliárd forintból támogathattuk a tehetségeket. Húsz nyílt 
pályázati kiírás jelent meg, és ebben az évben várhatóan 300-350 ezer tehetséges 
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fiatal nyerhet közvetlen vagy közvetett támogatást tehetségtáboroknak a 
szervezésével, tehetséggondozó műhelyekben és különböző versenyeken való 
részvétel révén. 2019-ben több mint 880 fiatal közvetlen támogatást kapott a 
Tehetségekért ösztöndíjból. 

A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni fellépés részeként új 
ellátási elemek jelentek meg: létrehoztunk öt krízisközpontot, hét titkos 
menedékházat, 19 félutas kiléptető házat, 7 kríziskezelő ambulanciát, illetve kialakítás 
alatt van egy átmeneti szállás. 

A szociális ügyeknél a nevelőszülői ellátásról azt szeretném elmondani, hogy ez 
23 ezer fiatalt érint, aki a vér szerinti családjából kiemelt fiatal felnőttként él. Közülük 
15 ezren nevelkednek nevelőszülőknél, ez élvezi egyébként az abszolút prioritást, 
további 8 ezer gyermek pedig intézményben nevelkedik. 

A támogatások 2020-tól arra vonatkoznak, hogy a nevelőszülők is megkapják a 
gyedet. 2019 első félévében a „Befogadlak” kampány, országjárás, a nevelőszülőség 
megismertetése és népszerűsítése zajlott le. Budapesten, illetve vidéken sok tízezer 
résztvevő vett részt ezeken a rendezvényeken, és ismerkedett meg a nevelőszülői 
lehetőségekkel, működéssel és támogatásokkal. Talán ennek is köszönhető az, hogy a 
nevelőszülők száma az utóbbi időben növekedett. 

A közösségi befogadás megújítása érdekében a nagy létszámú, a főleg 50 főnél 
nagyobb ápoló-gondozó intézetekben élő 13 ezer fogyatékkal élő embernek a 
szükségleteit és a körülményeit mértük fel. Elkezdődtek országszerte a támogatott 
lakhatást célzó építési beruházások. Az érintettek és a civil érdekvédelmi szervezetek 
széles körű együttműködés keretében, az érintett ágazat részvételével kialakították a 
konszenzuson alapuló fejlesztés kereteit. A szociális alapszolgáltatások - nappali, nem 
bentlakásos ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás - széles körben váltak elérhetővé a 
támogatott lakhatásban élők számára. 

A szociális és gyermekvédelmi feladatokat 35 százalékban állami, 
31 százalékban önkormányzati, 25 százalékban egyházi és 9 százalékban civil 
szervezetek látják el. Ezek a szervezetek naponta 520 ezer embert érnek el és százezer 
embert foglalkoztatnak. 

Javította a kormány a finanszírozás feltételeit. 2019-ben az önkormányzati, 
egyházi és civil fenntartású intézmények normatíváját megemeljük az elmúlt három 
év minimálbér-emelésének megfelelő összeggel. Eddig ezt utólag, egyedi 
kormánydöntések adták meg az intézményeknek, most ez automatikussá válik. A 
normaemelés végösszege országos viszonylatban körülbelül 40 milliárd forint. 

A gyermekek otthongondozási díjának a bevezetése és az ápolási díj összegének 
emelése jelentős lépés volt az én megítélésem szerint. Eszerint ’19. január 1-jétől az 
ápolási díj összegét 15 százalékkal emeltük, a gyod bevezetése bruttó százezer forint 
havi összeggel történt meg a szülők részére. Ennek eredményeképpen az ellátásokban 
részesülők száma a ’18. évi 50 ezer főhöz képest ebben az évben 54 ezerre bővült. A 
biztosítási jogviszonyok rendezése január 1-jével megtörtént, az ápolási díj és a gyod-
folyósítás ideje beszámítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátásra 
való jogosultsághoz szükséges biztosítási időbe. A szabályozott jogosultság 
megállapítása az átgondolt, állapotot vizsgáló szakértői szempontrendszer részletes 
meghatározásával és jogszabályba foglalásával egyértelműbbé vált.  

A továbbiakban a gyod összege 2022-re eléri az akkori minimálbért, 2020-tól 
bruttó 123 ezer forint, ez 21 ezer embert érint. Jelentős mértékű az ápolási díj emelése 
2020 és 2022 között, minden évben öt százalékos emelést jelent, ami 33 ezer embert 
érint. 
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A két ellátás költségvetési forrásának bővülése azt jelenti, hogy amíg 2011-ben 
az összes támogatás 15 milliárd forintot jelentett, az ’19-ben 45 milliárd forintra 
emelkedett, 2020-tól pedig 55 milliárd forintra. 

A 2010. évben a költségvetésből 28, 7 milliárd forintot biztosítottak intézményi 
és szünidei gyermekétkeztetésre. 2016-ban a kormány kötelezővé tette a szünidei 
gyermekétkeztetést, és kibővítette a nyári mellett az őszi-téli és tavaszi szünidei 
gyermekétkeztetésre is.  

2019-ben 79 milliárd forintot fordítottak erre, 2020-ban pedig 82,5 milliárd 
forint lett. Ha ezt összevetem a 2010-es adattal, akkor a növekmény több mint 
kétszeres.  

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája 2010-től 
jelentősen megnövekedett, 18 százalékról 42 százalékra, ami megint több mint 
kétszeres növekedés.  

Jelen pillanatban körülbelül 150 ezer megváltozott munkaképességű ember 
végez munkát. Az ezen a területen történt intézkedések közül megemlítem, hogy 
2019-től a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató munkáltatók a 
járulékkedvezményt egyszerűbben vehetik igénybe. A kedvezményt havonta 9 ezer 
munkavállaló érvényesíti 46 ezer főre tekintettel, 900 millió forint értékben. 

A bér- és többletköltség-támogatás 43 millió forint értékben olyan cégeknek 
jár, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya legalább 
25 százalékos. A hajléktalan-ellátás fejlesztési alap létrehozása után 2018-ban 
300 millió forinttal, 2019-ben pedig 400 millió forinttal támogatta a kormány az 
intézményi férőhelybővítést, ez 97 új intézményt jelentett, illetve az első 
befogadóhely-modellprogram elindítását. Bővítettük a 0-24 óráig nyitva tartó 
intézményrendszert, illetve a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, az átmeneti 
szállás és a tartós bentlakásos ellátás országosan mintegy 20 ezer férőhely 
biztosításával hatékonyan és elégségesen működik. 

A legfontosabb beruházások között említeném meg, hogy az idősek otthonai, a 
gyermekvédelmi központok, a pszichiátriai betegek otthonai, fogyatékosok otthonai 
épületeinek energiahatékonysági fejlesztése 140 helyszínen megtörtént, és 10 milliárd 
forintos keretösszeggel zajlott le. 2016 óta 89 helyszínen 4 milliárd forint értékben 
befejeződött a beruházás, 6 milliárd forintból pedig folytatódik. A cél az, hogy a nagy 
férőhelyszámú és korszerűtlen gyermekotthonokat átalakítsuk kis férőhelyszámú, 
korszerű és speciális szolgáltatásokat nyújtó otthonokká. Az eddigi eredmények 
ebben a vonatkozásban 451 új és korszerűsített férőhely 4,9 milliárd forintból. 

Az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 
fejlesztése intézményi férőhelykiváltás projekt keretében, itt azt a célt szeretnénk 
elérni, hogy az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú fogyatékos- és pszichiátriai 
intézmények kisebb intézményekké alakulhassanak át. 2023-ig várhatóan 10 ezer 
férőhelyet lehet kialakítani abból a 77 milliárd forintból, ami a teljes konstrukciónak a 
pénzügyi fedezetét jelenti. 

„A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című projekt 
keretében szervezetfejlesztési intézkedések történtek - infrastruktúra, eszközök, 
képzés és egyéb támogatási formák - 22 intézményben. Ennek a támogatási összege 
1,45 milliárd forint. Abban reménykedünk, hogy 2019-ben a kapacitások növelése a 
hálózatokban 729 új nevelőszülői férőhely kialakítását jelentheti. A Terület- és 
településfejlesztési operatív programban további infrastrukturális fejlesztések 
vannak, erre 185 projektet terveztünk, meglettek a nyertesek és a kivitelezés 
folyamatban van. Ez a támogatási összeg 10 milliárd forint. 
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A következő témakör, amiről szeretnék beszélni, az egészségügy. Az 
egészségügyben, bár ugye, az, hogy paradigmaváltás, ennek a definícióját én nem 
ismerem, de alapvetően új megközelítésben gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy az új 
egészségügyi kultúrában azt célozzuk meg, hogy az emberek az életük minél hosszabb 
időtartamát egészségben, betegségmentesen élhessék meg, tehát nőjön az 
egészségben eltöltött életévek száma, következésképpen a betegség kialakulása 
tolódjék ki az időben. Ennek az eszköze és a módszere a megelőzés.  

A másik törekvésünk az, hogy ha már a betegségek kialakultak, abban az 
esetben prioritást élvezzenek a legsúlyosabb betegségeknek a kezelései, illetve 
azoknak a betegségcsoportoknak a kiemelt támogatása, amelyek az emberek 
többségének a megnyomorodását okozza. A legnagyobb mortalitású betegségek a 
daganatok és a keringési betegségek, az összes halálokok 76 százalékát képviselik. A 
megnyomorodást okozó betegségek között messze a legnagyobb számú populációt 
érinti a mozgásszervi betegségek, a mentálhigiéné. És az ötödik kiemelt csoport a 
gyermekek egészségügyi ellátása. Miután megkaptam a kinevezésemet két-három 
éven belül ezekre a betegségcsoportokra, a Nemzeti rákellenes program mintájára, 
elkészült az öt nemzeti program, amely egyúttal a népegészségügyi program vázát is 
jelenti. Ha most a részletekbe próbálok belemenni, akkor majdnem reménytelen 
dologra vállalkoztam, de kulcspontokat szeretnék megemlíteni, aztán gondolom, hogy 
a kérdések során majd ki lehet térni egyéb szempontokra is, mert úgy érzékelem, 
hogy az egészségügy kiemelt érdeklődésre tart számot, amit én a kormánypárt 
oldaláról is tökéletesen értek és az ellenzék oldaláról is próbálom megérteni.  

2018-ban 55 új egészségfejlesztési irodát indítottunk el, abból a célból, hogy az 
egészségkultúrát Magyarországon el tudjuk terjeszteni, és meg tudjuk értetni az 
emberekkel azt, hogy az egészség fontos és az egészség megőrzésére lehetőségek 
vannak. Ennek keretében több kampányt indítottunk el. Élj 140/80-as 
vérnyomással!, kézhigiénés kampány, ne dohányozz; itt nagymértékben 
támaszkodhatunk Lázár János képviselő úrra, aki külön megbízást kapott erre a 
témakörre. Elindítottuk a teljes körű iskolai egészségfejlesztést, a Happy ivóvíz-
fogyasztási kampányt, mert ugye, erre magyar szó nincsen, az iskolai életmentés 
oktatása, és indítottunk egy weboldalt is közérdekű információval.   

Magyarország a védőoltások területén tényleg világhatalom: 12 rendszeres 
oltás zajlik Magyarországon, nincs ilyen Európában, és én nem tudok arról, hogy a 
világon bárhol lenne. Ezt kibővítettük még eggyel, a bárányhimlő-ellenes ingyenes 
védőoltással, illetve megemlíteném azt, hogy Magyarország aközé az 55 ország közé 
tartozik, ahol a lányok HPV-ellenes vakcinációja elindult. Hozzátenném még, hogy a 
13 oltás esetében az átoltottság Magyarországon 98 százalék, ami megint szinte 
megközelíthetetlenül magas más országokban. A lányok HPV átoltottsága nem 
kötelező, de ajánlott mindenki számára, és értelemszerűen ingyenes; 22 olyan ország 
van, ahol a fiúk HPV-vakcinációja is elkezdődött. A mi terveink szerint a HPV-elleni 
vakcináció teljes körét a következő évben tudjuk bezárni, majdnem biztos vagyok 
benne, hogy tetszenek erről kérdezni, majd a részleteket elmondom. 1,3 millió 
embernek alkalmas influenza elleni védőoltás van raktáron.  

1993-ban a Nemzeti rákkontrol program leírta, hogy Magyarországon az emlő, 
a méhnyakrák és a vastag- és végbélrák populációs szintű szűrését el kell indítani. Az 
elmúlt körülbelül 25 év volt elég ahhoz, hogy ez a három lokalizáció elinduljon. 
Elindult a cervix rákszűrés, aminek a sporadikus változata 1977-ben indult 
Magyarországon. 2002-ben indult el Mikola István minisztersége alatt az emlőrák-
szűrés populációs szinten, és 2018 novemberében indult el a vastag- és 
végbélrákszűrés, aminek a létezéséről nagyon sokan még most sem vesznek 
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tudomást, legalábbis ez jön át egynémely sajtóterméken, holott ebben a programban 
1771 háziorvos vesz részt. Jelen pillanatig 524 ezer ember kapott behívást, ugye, a 
populációs szintű szűrés: behívás, visszahívás, call-recall rendszer szerint működik. 
136 ezer ember közülük beküldte a vizsgálat első fázisára a mintákat, és ebből 11 ezer 
minta nem lett negatív, ami azt jelenti, hogy részt kell venni a szűrés második 
fázisában, a kolonoszkópos vizsgálaton. Az elvégzett kolonoszkópiák esetében 1793 
rákmegelőző állapotot diagnosztizáltak, illetve 214 rosszindulatú daganatot. Ez 
körülbelül megfelel annak az aránynak, amit ezektől a szűrésektől végeredményként 
várni lehet. A következő évben a tömegesebb részvételt, én nagyon remélem, hogy el 
tudjuk érni.  

Annyit mondanék, hogy a pupulációs szintű szűréseknél, ha 70 százalék 
részvételi arány mellett történnek a szűrések, az már populációs szintű 
egészséggyarapodást jelent, 80 százalék esetében pedig ez jelentős. Például az 
emlőrákok esetében a 80 százalékos részvételi arány a skandináv országokban az 
emlőrák-halálozást 30 százalékkal csökkentette, ha a kolorektális tumorok esetében is 
ez a részvételi arány, akkor várhatóan ott is a mortalitás csökkenését 10-15 
százalékkal javítani lehet.  

Megemlíteném, mert nem sok hasonló van a világon, hogy vizsgálati fázisban 
van a tüdőrák szűrésének az alacsony dózisú CT-vel való szűrése. A tüdőrákszűrés a 
populációszintű szűrésnek nem felel meg. Egészen a mai napig a prosztata, a szájüreg 
és egyéb lokalizációk esetében, amikor szűrésről beszélünk, az korai diagnosztika. De 
lefutott Amerikában is és lefutott Európában is egy több tízezer főt magába foglaló 
klinikai vizsgálat, és mivel ott kedvező eredmények voltak alacsony dózisú CT-vel, a 
magyarországi applikáció, illetve a magyarországi vizsgálatok mindenképp 
indokoltak. Remélhetőleg a legpusztítóbb daganattípusnál korai diagnózishoz lehet 
jutni, mert akkor, amikor már tünetek és panaszok jelentkeznek, akkor a beteg 
gyakorlatilag inkurábilis, tehát nem lehet műtétet végezni, a többi terápiás forma 
pedig elégtelen, a kombinációjuk esetében is. 

A hepatitis C vírus szűrését ’19-ben megkezdtük, az egészségügyi dolgozók 
esetében itt a szűrésről és a szükséges kezelésről van szó. 

Az öt nemzeti programról azt szeretném elmondani, hogy mindegyik 
komprehenzív, tehát a megelőzés két típusa, primer és szekunder prevenció, 
epidemiológia, módszertan, szervezés, szűrés, korai diagnosztika, terápia, kutatás és 
oktatás, rehabilitáció és a szükséges hospice. Ez a vázlat, amiben millió részlet van, 
akár több száz oldal erejéig.  

Az alapellátás megerősítését - nagyon sokszor elmondtam - kulcskérdésnek 
tekintjük. A cél az, hogy a diagnózis szülessen meg azon a helyen, ahol a beteg lakik. 
Ehhez nagyon sok körülmény kell, többek között az, hogy a családorvosok a törvény 
erejénél fogva ne csak a családorvosi szakvizsgájukat, hanem a még megszerzett 
további szakvizsgát is használhassák, ehhez legyenek meg az eszközeik, műszereik.  

Ez azt jelenti, hogy a szakmai licenc alapján elvégzett vizsgálatokban el tudnak 
jutni a diagnózisok 70-80 százalékáig, és az egészségügyi elektronikus tér lehetőséget 
nyújt arra, hogy a fennmaradó 10-15 százalékot a telemedicina kihasználásával a 
következő progresszivitási szintig konszolidálja. Tehát nem a beteg fog utazni, hanem 
a lelet utazik, következésképpen tehermentesül a járóbeteg-szakellátás, a sürgősségi 
ellátás, a kórházi rendszer, sőt, mi több, még a progresszivitás magasabb szintjén álló 
regionális centrumok, egyetemek és a legmagasabb progresszivitási szint, az országos 
intézetek is. Ez értelemszerűen a várólistákra, várakozási időre és sok minden egyébre 
hatással van.  
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Elindítottuk a Három generációval az egészségért programot, amely a 
csoportpraxisok kialakítását támogatta, amely területi egységenként, járásonként a 
családorvosoknak az együttműködését, a család- és gyermekorvosok, ezen túlmenően 
a diabetológusok, gyógytornászok és egyéb részterülettel foglalkozó egészségügyi 
dolgozók együttműködését támogatja. Ez egyszer 5,4 milliárd volt, most másodszorra 
5 milliárd. A feladatok közé tartozik a keringési betegek rizikófaktorainak a 
megállapítása, ezzel összefüggésben a diabétesz, a hipertónia, a daganatos betegségek 
primer és szekunder prevenciójának a szervezése, illetve a gyermekek mentálhigiénés 
támogatása óvodás kortól kezdve életük végéig.  

Helybe visszük a vizsgálatot. Itt helytelenül szűrőbuszokról beszélünk - ez nem 
szűrőbusz, ez a korai diagnosztikának a lehetősége. Itt el lehet végezni a 
mammográfiát, a szemészeti vizsgálatokat, állapotfelmérést, kardiológiai, 
nőgyógyászati vizsgálatokat és másokat. Azért nem beszélhetünk szűrésről, mert nem 
felel meg a szűrési kritériumoknak, ugyanakkor viszont vannak olyan hátrányos 
területek Magyarországon, ahol a lakosság nem megy el orvoshoz, tehát a vizsgálatot 
kell a helyükbe vinni. Ebben az esetben ez történik. 

Mindenki, aki jóslásokba bocsátkozott a múlt év végén, hogy ki lehet-e 
alakítani a sürgősségi ellátás rendszerét egy-két hét alatt, azt hiszem, hogy jelentősen 
tévedett, mert kontrollált módon január 1-jétől megindult, tökéletesen működik, most 
már az elektronikus felhő segítségével tudjuk kontrollálni a működés minden egyes 
fázisát.  

Az alapellátás, a járóbeteg-ellátás, a sürgősségi ellátás egy egység, amit a 
mentő köt össze. Tehát kulcskérdés a mentőhálózatnak a megerősítése, a 
mentőállomások, a mentőgépkocsik és a személyzet, ez a három fő körülmény. ’18- 
ban és ’19-ben 200 új mentőautó került az országba, tegnap adtam át kereken 41-et. 
2010 óta 1057 új mentő került az országba, rendkívül korszerűen vannak felszerelve, 
255 - ha már számokról beszélünk - új mentőállomás van, illetve felújított 
mentőállomás van, 21 kialakítása folyamatban van. Korszerű helikopterpark került 
ide, ennek a támogatási összege 13 milliárd forintnál több volt.  

Itt van a sürgősségi osztály struktúrája, és elkészültek hozzá a szakmai 
irányelvek és az érdemi tevékenység körülményeit leíró szabályok. Amint említettem, 
lehet követni a várakozási időt és a tevékenységet. Minimális pénzből, plusz 
600 millió forintból biztosítani lehet a működésüket. 

Megtörtént a sürgősségi ellátással kapcsolatban a traumatológiai rendszer 
struktúrájának az átalakítása, ami ugyanúgy, mint az onkológiánál, egy országos 
intézet köré épül fel. A regionális központok a három vidéki egyetem, Budapesten 
pedig a Honvéd Kórház, és ha felépül, akkor majd a dél-budai centrum lesz. Ezalatt 
van az ellátásnak a harmadik szintje, Miskolc, Nyíregyháza, Kecskemét, 
Székesfehérvár, Győr, illetve Budapesten a János Kórház, és ezalatt a második 
progresszivitási szint, amelyekbe általában a kerületi, illetve a megyei kórházak 
traumatológiai osztályai kerültek.  

Ezzel kapcsolatban említeném, hogy a finanszírozás is korrekcióra került. 
Októberre készült el több hónapos munka után a traumatológus grémiumokkal való 
folyamatos egyeztetéssel a fix tételeknek, illetve a további támogatásnak a rendszere, 
és gyakorlatilag ugyanezt lehet elmondani az érsebészet esetében is. Kialakítjuk a 
vaszkuláris központokat, ennek a középpontjában is az országos intézet áll, és eköré 
épülnek fel a regionális centrumok, illetve a második ellátási szint, illetve a második 
ellátási szint minden egyes egysége mögött a hálózatok. 

Ennek az értelme az, hogy területi és szociális differenciáktól függetlenül az 
ország minden területén a perifériás betegségek primer és szekunder prevenciója 
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biztosítva van, illetve az érsebészeti manővereknek a kórházi háttere biztosított 
legyen. Erre 2,5 milliárd forintot biztosítottunk, az irányelvek készen vannak, 
ösztöndíjat adtunk. 18 sebész jelentkezett, hogy érsebészeti szakvizsgát végezzen. 

Itt szeretnék egy óriási félreértésre utalni, ami rendszeresen vissza-
visszaköszön a sajtóból. Az elkerülhető haláleset, hölgyeim és uraim, nem azt jelenti, 
hogy az egészségügynek nincs kórházi ágya, műtője és sebésze vagy bármilyen 
szakorvosa, hanem azt, hogy a magyar beteg, mivel az egészségtudatosságával senki 
nem törődött, maga sem, nem megy el időben orvoshoz. Például a cukorbetegség vagy 
arteriosclerosis esetén azok a betegek, akik a korai diagnózis esetén kiválóan 
kezelhetők lennének, megvárják azt, amíg gangrénásodik a lábuk, és csak amputálni 
lehet. Tehát kérném szépen a félreértések elkerülése végett a fogalmakat a maguk 
eredeti jelentőségében és korrekten használni. 

Az egynapos sebészet jelentősen fejlődött - csak előnye van, hátránya nincsen.  
Elindult a családbarát szülészeti program két menetben. Az első menetben 

6,4 milliárd forintos támogatás volt, a maradék pénzből indult a második fázis két 
részre osztva, az egyik az idén, a másik a jövő évben. Itt is számos körülmény van, 
ezek részben kubatúraátalakítások, infrastruktúra-fejlesztések, eszközök, műszerek, 
és amit mindenhova igyekszünk hozzátenni, az a képzés legkülönbözőbb formái a 
szakdolgozók és az orvosok esetében is. 

Infekciókontroll - ez a következő félreértés. Ezer betegre a fertőzések aránya az 
Európai Unióban 5,1-5,2 százalék, Magyarországon pedig körülbelül 4,6, a legújabb 
adatok szerint - ezt a tisztiorvosi szolgálat közölte - 4,4. Az én megközelítésemben ez 
is rendkívül magas, és csökkenteni lehet. Vannak olyan betegségek, amelyek 
prediszponálnak a kórházi fertőzések kialakulására, és vannak olyan állapotok, 
amelyek különösen. Magyarországon megnőtt az idős, elesett, daganatos 
betegségekben szenvedő, kemoterápia következményeként immunszupresszált 
állapotban álló betegek aránya, akiknél eleve lényegesen könnyebben kialakul a 
fertőzés. De mindezek mellett a kórházi fertőzések legnagyobb része kívülről kerül a 
kórházba, nem nagyon lehet elkerülni. Ez a magyarázata annak, hogy Nyugaton még 
magasabb a fertőzési arány, mint nálunk, tudniillik nem lehet a látogatókat tetőtől 
talpig fertőtleníteni. Azt viszont meg lehet tenni, hogy a kórházak azon pontjain, ahol 
a látogatók megfordulnak, mindenütt elhelyezzük azokat az eszközöket, műszereket, 
ami ezt a helyzetet oldja. 

Megint csak nem nagyon értették, hogy hogy jött létre a Közép- és Kelet-
európai Onkológiai Akadémia. Úgy, hogy Magyarország az egyetlen ország, ahol 
tulajdonképpen a teljes onkológiai struktúra kialakult: országos intézet, négy 
regionális centrum, 19 megyei centrum és mögötte a hálózat. Mondanám, hogy egy 
tízmilliós országban ezt lényegesen könnyebb megtenni, mint mondjuk 
Oroszországban, ahol van 160-170 millió ember. Mindenesetre ez egy olyan alkalmas 
struktúra, amit át lehet venni máshol is. A törekvés Nyugat-Európában ugyanaz: 
Franciaországban hat egységből épül, a lengyeleknél hat egységből épül, a németeknél 
nyolc egységből épül, Észak-Olaszországban, Észak-Spanyolországban gyakorlatilag 
kiépült. 

A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia létrehozását az tette lehetővé, 
hogy az országos intézet az egyetlenegy közép-kelet-európai intézet, amelyik a 
legmagasabb európai akkreditációt szerezte meg Közép- és Kelet-Európában. Tehát 
itt nem arról van szó, hogy most azt mérlegeljük, hogy a legjobb ötszázból most az 
ötszázegyedik vagy a négyszázkilencvennyolcadik, vagy háromszázötven vagy hatvan, 
hanem a legeslegjobbak között az egyik. 
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Mivel Nyugat-Európa ezzel a régióval nem tudott mit kezdeni, a nyugat-
európai onkológiai grémiumok nagy megnyugvással fogadták azt, hogy ezt 
Magyarország felkarolja. De azért karolhatta fel, mert fel van rá készülve. Tehát 
kérném szépen, mielőtt megint csúsztatások történnek ezen a területen, ezt 
szíveskedjenek a tényeknek megfelelően értelmezni. Minden benne van az akadémia 
programjában, ami Magyarország számára is fontos, a critical mass a betegszámban, 
a klinikai vizsgálatokban és sok minden egyébben, tehát a magyar onkológia 
fejlődésében szerepet játszik.  

Egészséges Budapest program. Itt annyit szeretnék elmondani, hogy a 
központi régió ellátását úgy kell biztosítani, hogy az országos intézetek, az összesen 
24-nek nevezett, de a 11 országos intézetet is tartalmazó többi kórháznak, a 
Semmelweis Egyetemnek és az egyházi kórházaknak a kapacitásait, a struktúráját 
olyan formában kell meghatározni, hogy el tudják látni az itt élő négymillió beteget. 
Nyilvánvalóan ennek van egy előző stációja a progresszivitásban, ez a 32 járóbeteg-
szakellátónak a felépítése. Ez nem ötletszerűen történik, ezt nagyon pontosan 
kiszámítottuk, megterveztük, és nagyon sok járóbeteg-szakrendelés esetében meg is 
valósítottuk, a többi esetében pedig a megvalósítás valamilyen stádiumban van. 

Természetesen, mint ahogy mindenben, itt is szabad a pálya az értelmes 
gondolatok előtt. Én egész életemben mindig azt vártam a munkatársaimtól és a 
környezetemtől, hogy arra adjanak véleményt, amiről úgy látják, hogy nem jó, mert 
ami jól megy, arról nem nagyon érdemes beszélni. Életemben sokadszorra megint ott 
vagyok, hogy várok épeszű ötleteket, teljesen nyitott vagyok mindenféle 
diszkusszióra.  

Sok minden történt: 41 milliárd két éve, 30 milliárd egy éve, 40 milliárd 
megint, összesen durván 200 milliárd van lekötve, 700 milliárd forint az erre szánt 
pénz.  

Humánerőforrás fejlesztése. A nővérek fizetésemelése 2022-ig a megállapodás 
szerint megtörtént, 72 százalék lesz az emelés 2022-re, ez ennek a periódusnak a 
teljességében a nővérek esetében két- és félszeres fizetésemelést jelent. Orvosok 
esetében a 2,5-szeres emelés már megtörtént, de értelemszerűen, minthogy az egész 
tárca összes ágazatának a fizetésemelése napirenden van, és döntés előtt van, itt is egy 
kis türelmet kérnék arra vonatkozóan, hogy arról tudjak beszámolni, ami biztos lesz.  

A szakdolgozók képzésének számos formája van. A Michalicza-ösztöndíj, a 
felsőoktatásban tanuló, résztvevő ápolónők képzése, az alapfokú képzés támogatása. 

A skill-laborok fejlesztéséről nagyon röviden. Annyit szeretnék mondani, hogy 
mivel az egészségügyi szakképzést nem az orvosegyetemek végzik kizárólag, többek 
között a Semmelweis Egyetemen a 18 diszciplínát a kihelyezett tanszékek, országos 
intézetek, és más oktató kórházak végzik, az országot tekintve a négy orvosi egyetem 
mögött 43 magyar oktató kórház áll. Itt mindenféleképpen érdemes elgondolkodni a 
fenntartói struktúrán, érdemes végiggondolni, hogy mi történik a Harvard 
Egyetemen, a Mayo Klinikán, a Karolinska Intézetben, nem akarom folytatni, a világ 
fejlett világának a 80 százalékán. Mindenesetre a három egyetem oktatási 
képességeinek a fejlesztése nagyon határozottan megtörtént az elmúlt két-három 
évben, és 16 kórházban, valamint az egyetemen gondoljuk a skill-laborok terjesztését 
felgyorsítani és kibővíteni. Itt nagyon sok számot leírtam, de gondolom, hogy a 
kérdésekre is ildomos időt hagyni. Csak annyit említenék meg, hogy az elektronikus 
egészségügyi tér fejlesztését döntőnek gondolom, a magyar egészségügy 
működésének és a struktúrájának a kialakításához alapszerepe van minden egyes 
ellátási szinten.  
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Magánszolgáltató, állami szolgáltató szétválasztása. Ebben az ügyben már 
történt intézkedés, és rengeteg intézkedés követi majd egymást. Ennek a lényege az, 
hogy teljesen törvényes, szabályozott és korrekt módon működjenek az állami 
intézmények mellett a magánorvosok is, az én megközelítésemben mindennek helye 
van.  

Nagyon szépen köszönöm a szíves türelmüket, én úgy értelmeztem a mai 
lehetőséget, hogy azt várják el tőlem, hogy számoljak be olyan részletességgel, 
amennyire ez lehetséges. Nem áltatom magam azzal, hogy mindenről sikerült 
beszélni, de a lényegről mégis. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Én úgy láttam, a képviselőtársak 

nagy türelemmel és figyelemmel kísérték az ön beszámolóját. 
A képviselőtársainké a lehetőség arra, hogy véleményt mondjanak, illetve a 

véleményükbe belefoglalják a kérdéseiket is.  
Tessenek parancsolni, önöké a szó. (Jelzésre:)  
Pesti Imre képviselő úr. 

Hozzászólások 

DR. PESTI IMRE (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Kettő kérdést szeretnék 
feltenni. A 2014-es Nemzetközi Rákregiszter szerint Magyarországon a rák 
morbiditási adatok valahol a középmezőnyben voltak, megelőztük az Egyesült 
Államokat, Franciaországot. Ugyanakkor a mortalitási adatok sokkal rosszabbak 
voltak. A kérdésem az lenne, arra vonatkozna, hogy az elmúlt években mit sikerült 
ezen a téren fejlődni, és gyakorlatilag milyenek a mostani adatok. 

A másik kérdésem az Egészséges Budapest programra vonatkozna. Örömmel 
látjuk, hogy a kormányzat 700 milliárd forintot fog költeni Budapesten az 
egészségügy fejlesztésére. Az elmúlt évben megtörtént a látványtervek alapján a 
négyből három intézménynek, a centrumkórház tervének a kiválasztása. Hogyan 
állnak a szerződéskötések és milyen ütemben halad, menetrend szerint halad-e az 
Egészséges Budapest program?  

Köszönöm szépen, várom miniszter úr válaszát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalók, kérdések? (Jelzésre:) 
Lukács képviselő úr. 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Miniszter Úr! Itt a vége felé úgy fogalmazott, hogy ön azt kérte a kollegáitól régebben 
is, hogy mindig fogalmazzák meg és mondják el, hogy mi az, ami rossz és mi az, ami 
nem jó az ő meglátásuk szerint. Én nem venném a bátorságot arra, hogy magam 
olyan szintre emeljem, hogy a kollegája lennék, de azért, mint országgyűlési képviselő 
megpróbálom megfogalmazni a kritikus pontokat ebben a rövid időkeretben. 

Az első kérdésem az a struktúraátalakítással kapcsolatos. Az elmúlt időszakban 
több olyan hír látott napvilágot, miszerint a struktúraátalakítást a kormány tervezi, 
aztán arról volt szó, hogy nem tervezi, mert nem járt a kormány előtt az előterjesztés. 
Ha a hírek igazak, akkor az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól készült, illetve 
került egy ilyen tanulmány, ezek szerint nem a kormány asztalára, de valakihez a 
döntéshozóknál. 

Tisztelt Miniszter Úr! Cáfolja-e, hogy az ÁEEK készített egy ilyen 
struktúraátalakítással kapcsolatos tanulmányt, amelyet a sajtóban már 
megismerhettek, illetve készült-e ilyen anyag? Ha van, akkor miért nem azt vállalják, 
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hogy ezt a kórházakkal, orvosokkal és a betegekkel megkonzultálják, illetve átvegyék, 
én úgy gondolom, hogy a lakosságnak tudnia kellene, hogy mi vár rá. 

A másik friss hír. Tényleg igaz-e, hogy államosítás következik az alapellátás 
területén. Ugye, a mostani legfrissebb hír szerint, önök azt tervezik, hogy az 
alapellátásban járási szinten egyfajta államosítást hajtanak végre, amelynek 
irányítását a tisztiorvos fogja végezni. Na most, ezekből ugye, kellő számban nincs 
megfelelő ilyen személyzet, ez egyébként is problémás. A másik probléma ezzel 
kapcsolatosan pedig az, hogy az alapellátásban rendszeresen, sőt olyan emberek 
dolgoznak, akik a saját praxisjogukon üzemeltetik a saját vállalkozásukat. Ha valóban 
igaz ez a terv, akkor önök miként készülnek ezeknek a személyeknek a kárpótlására, 
mire számíthatnak a háziorvosok, valóban államosítani kívánják-e az alapellátást, 
vagy nem?  

A harmadik az a társadalombiztosítási törvénnyel, új törvénnyel kapcsolatos. 
Ennek a vitáját most folytatta le a parlament az előző héten. Itt ugye, van egy nagyon 
komoly hiányosság szerintem benne, ebben kérem a válaszát. Mit kezd ez a törvény, 
és mit tud tenni ez a törvény azzal a nem várt esettel, amikor valaki a 
társadalombiztosítási díjat vagy járulékot nem fizeti meg önhibáján kívül. Például a 
munkáltató a tudta nélkül a dolgozónak nem fizeti, és ugye, egy rendkívül szigorú 
szankciót tartalmaz ez az új törvénytervezet, méghozzá azt, hogy a 
társadalombiztosítási jelet törli, tehát gyakorlatilag a TAJ-kártyája érvénytelen lesz 
annak, aki így jár. Nagyon sokszor önhibáján kívül fognak a dolgozók ilyen helyzetbe 
kerülni, az elmúlt évben rengeteg ilyen eset volt, amikor a munkáltatók visszaéltek 
ezzel.  

A másik, hogy miért nem sikerül 400, és számottevően a 400 alá csökkenteni a 
be nem töltött, azaz a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisoknak a számát.  

A következő az adósságfinanszírozás. Igaz-e, hogy Gulyás Gergely elmondása 
szerint a következő évtől a kórházak adósságát, tehát a 2020-as évtől a kórházak 
adósságát a kormány nem tervezi megfizetni, év végével 50 milliárd forintot is 
meghaladó ez az összeg. Én úgy gondolom, világos választ kell adni a kórházaknak, 
hogy mire számíthatnak a kifeszített költségvetésükben.  

Az utolsó kérdés egy kicsit provokatív kérdés. Az elmúlt időszakban aggasztóan 
figyeltem én is és szerintem a szakma is, hogy az egészségügyi tárcához tartozó 
területek, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a szakképzés különböző más 
tárcáknak az erőkörébe kerültek. Miniszter úr, ideje lenne beszámolni, hogy ki 
igazából például az ÁEEK-nek a gazdája, például a Belügyminisztériumban fújják-e 
onnan a szelet és ők döntenek bizonyos kérdésekben, vagy érdemes lenne 
megmondani, hogy milyen kérdésekben például Palkovics miniszter úr az ügydöntő. 
Azt vettük észre, hogy a számunkra, és mindenki számára igen fontos egészségügy 
gyakorlatilag szétdarabolódott különböző érdekcsoportok, jellemzően a 
Belügyminisztérium és a Technológiai Minisztérium között. 

És még egy utolsó kérdés, és egy utolsó észrevétel. Azért egy kicsit több 
észrevételt legyen szíves megosztani arról, hogy miként sikerült az állami 
egészségügyi ellátást és a magánegészségügyet szétválasztani, mert azt látjuk, hogy 
ebben azért nagyon kevés kérdés volt.  

És egy utolsó intenció: azt mondta a miniszter úr, hogy paradigmaváltás van. 
Én a paradigmaváltást úgy látom, hogy önök egy demokratikus berendezkedésről egy 
posztkommunista berendezkedésre állnak át: mindent az állami központi hatalom 
akar megmondani, az állami központi hatalom akarja az ellátó kórházakat irányítani, 
az alapellátást is célba vették. Kérdés, hogy mikor lesz például a patikáknak az 
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államosítása, mert hogyha ez a paradigmaváltás, szerintem az emberek nagy többsége 
és a dolgozók ebből nem kérnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hagyományainkhoz híven egy ellenzéki, egy 

kormánypárti hozzászólás: Zombor Gábor alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen a részletes beszámolót. Nagyon sok olyan 
elemet említett, amelyre azt mondhatjuk, hogy végre. Hiszen itt a traumatológia, az 
érsebészeti struktúraátalakítás és ezzel párhuzamosan a finanszírozás rendezése egy 
olyan út kezdetét jelentheti, amelyen ha végig tud menni - és ehhez sok erőt és sok 
sikert kívánok -, akkor ez megoldhatja a kórházak finanszírozási problémáit, sőt, 
tudjuk, hogy milyen eltérések vannak, kinek milyen ellátási profilja van, ahhoz 
rendelt és tulajdonképpen elrendeltetett összegeket tud bevételként megszerezni, és 
ez befolyásolja a működését is. 

Néhány olyan megjegyzés hangzott el az előbb, amire szerintem érdemes 
reagálni, még a miniszteri válasz előtt. Csak szeretném megnyugtatni Lukács 
képviselőtársamat - nem is tudom, milyen posztkommunistáról meg államosításról 
volt szó -, hogy bármilyen előterjesztés érkezne a Fidesz-KDNP-frakció elé, és az én 
meggyőződésem, hogy ilyen nem fog elénk kerülni, arról tudom biztosítani, hogy ez a 
frakció nem szavaz meg kórházbezárásról, háziorvosi rendszer államosításáról vagy 
patikák államosításáról szóló előterjesztéseket. Úgyhogy szerintem ezt a témát itt le is 
tudjuk zárni, hiszen esélytelen ennek a frakciónak ebben a kérdésben az ilyen típusú 
véleményét kérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy most én 

tegyek föl néhány kérdést a miniszter úrnak.  
Rögtön azzal kezdeném, miniszter úr, hogy most egy éve az Alkotmánybíróság 

a rokkantak ügyében hozott egy alkotmánybírósági határozatot, amelyben március 
31-éig adott határidőt a kormánynak arra, hogy megalkossa a jogszabályokat ezzel 
kapcsolatosan. Eltelt közel kilenc hónap, nyolc hónap. Kérdezem a miniszter urat, 
hogy mikorra várható az az előterjesztés, amely az Országgyűlés elé kerül, és rendezi 
ezt a problémát. Ugyanis a határozatban konkrét feladatokat szabott az 
Alkotmánybíróság a tárcának. 

A másik felvetésem pedig az, hogy a közel kilenc éves kormányzás ideje alatt a 
különböző szociális ellátások nem emelkedtek, ezt, azt hiszem, minden képviselő 
ismeri, tudja, itt a családi pótlékról, gyesről, gyetről beszélek. Ez elsősorban azért 
alakul így, mert az öregségi legkisebb nyugdíj összege, a 28.500 forint most már 
tizedik-tizenegyedik éve változatlan, és ezek az ellátások ehhez vannak rendelve. 
Kérdezem, hogy a tárca tervezi-e az öregségi legkisebb nyugdíjnak az emelését és 
ezzel egyértelműen az összes többi olyan ellátási formának, amelyet az előbb 
említettem, de mondhatnám a babakötvényt is, ahol az utalási összegek nem 
változtak a Fidesz-kormány ideje alatt. Ugyanígy változatlan például a 
közgyógyellátásra szánt keretösszeg, most már, azt hiszem, hogy az a hatezer forint, 
ami annak idején volt, az nem ugyanaz a hatezer forint most, 2019-ben. 

Ki kell térnem arra, hogy lesz-e átfogó béremelés a szociális ágazatban. Azt 
nem vitatom, hogy mindenféle pótlékokat kaptak a területen dolgozók, de a 
szakszervezeti vezetőkkel beszélgetve egyértelművé teszik, hogy ezeket a pótlékokat 
ők alapbéresíteni szeretnék. Kérdezem, hogy terveznek-e átfogó bérrendezést a 
szociális ágazatban. 
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Kitért ugyan a miniszter úr az idősellátásra, de engedtessék meg nekem, most 
már öt évvel ezelőtt, azt hiszem, öt évvel ezelőtt hangzott el, éppen az egészségügyet 
irányító akkori államtitkár szájából, hogy a krónikus osztályoknak a problémáját 
rendezni fogják. Tudomásom szerint, a honlapokon ez azért követhető, több mint 
harmincezer ember áll sorba bentlakásos idősotthonra várva, a legfrissebb adat 
szerint, a novemberi adatot mondom, pontosan 30.481 ember. Kérdezem, hogy miért 
nem hoznak létre több férőhelyet az idősotthoni férőhelyeket illetően.  

A másik, hogy mi lesz a sorsa tényleg a krónikus osztályoknak. Annak idején az 
államtitkár úr azt mondta egy konferencián, hogy az ellátottak mennek, mármint a 
szociális ellátórendszerbe, a pénz az marad. Én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel 
kapcsolatosan. Én azt értem, hogy a kórházak adósságállományát egy picit 
csökkenteni lehet ilyen formában is, de ott ugye emberek vannak mögötte, és az 
ellátást biztosítani kell számukra. 

Két olyan terv született, az egyik a Semmelweis Terv, a másik a Mérték-
tanulmány, amely meglehetősen átfogó képet rajzolt fel. Én kérdezem a miniszter 
urat, hogy tervezik-e a Semmelweis Terv aktualizálását és annak koherens leírását, 
hogy milyen szerkezetű, működésű és hozzáférésű, finanszírozású egészségügyet 
képzelnek el. Nem haszontalan ez a terv, csak ezt aktualizálni kéne és le kéne porolni, 
hogyha tényleg egy működőképes struktúrát akarnak kidolgozni. Ugyanez vonatkozik 
a Mérték-tanulmányra. Én úgy emlékszem, hogy 2015-ös adatokkal dolgozott ez a 
tanulmány. Én azt gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy frissíteni lehessen 
vagy frissíteni kellene ezeket a programokat. 

Az egyik nagy vállalása volt önnek a múlt évi meghallgatáson a 
népegészségügyi program, itt is kitért rá. Én úgy látom, hogy a mai napig nincs ennek 
a programnak egy olyan átfogó, mindenki számára közérthető mutációja, amelyhez 
egy átlagember hozzáférhetne és tudná követni, hogy most éppen hol tartunk ezekben 
az ügyekben. 

Nézze, én értem, sőt látom is ezt a vastagbélszűrést, amelyet úgy tudom, hogy 
európai uniós forrásból indított el a tárca. Ez nagyon dicséretes, de meglehetősen 
későn indult ez el. Tehát előtte is voltak betegek, előtte is haltak meg ebben a 
betegségben nagyon-nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy itt is lett volna feladata a 
tárcának. 

Várható-e, miniszter úr, az egészségügyi ellátórendszer korszerűsítése és a 
szükségleteket leképező, igazságos hozzáférést garantáló, korszerű szerkezet 
kialakítása? Én azt gondolom, hiú ábránd most azt követelni bárkinek is, pedig 
megtehetném mint ellenzéki képviselő, hogy mindenhol mindenkinek magas 
színvonalon, mindenféle hozzáférést biztosítani, mert egyszerűen a feltételek nem 
állnak rendelkezésre. Hiába vannak intézmények, hogyha nincsenek benne orvosok, 
nincsenek benne szakdolgozók, hogyha hiányos a műszerezettség. Pedig nagyon 
komoly intézkedéseket kéne tenni a közeljövőben, de én azt látom, hogy nem azzal 
foglalkozik a tárca, amivel éppen kéne, hiszen sok esetben ég a ház. 

Itt van ez a Lukács elv… - Lukács László… (Derültség.) Nem tudom, mi a 
tárgya a nevetésnek. Lukács László - nem jött a nyelvemre, hogy László a keresztneve. 
Nekem ő nem elvtársam, véletlenül sem ezt akartam mondani. Remélem, ezt 
megbocsátod nekem, Laci! (Dr. Lukács László György: Nehéz lenne! ’83-as születésű 
vagyok.) Három nap alatt az alapellátást államosítani szándékoznak, erre tért ki 
Lukács képviselő úr. Ezt hogy gondolják, miniszter úr, hogy három nap alatt ezt 
beterelik a járási szervezetek alá?  

Tehát értem én, hogy vannak próbálkozások. A múlt héten interpelláltam - és 
én itt be is fejezem a mondókámat - az elektromos autók ügyében. Én vagyok az első 
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ember, aki támogatja, hogy Magyarországon legalább minden második autó 
elektromos autó legyen. De hát egyetlenegy kórház nem kérte, egyetlenegy 
intézményben nincs kialakítva például a töltőállomás, és a 249 autó ott van a 
mentőközpontnak az udvarán. Tehát nem hiszem, hogy ez a legfontosabb feladat 
most az egészségügyben. Kíváncsian várom a miniszter úr válaszát.  

A következő hozzászóló Kovács Sándor képviselő úr. Parancsolj! 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én azt gondolom, hogy a szociális szférában az egyik legfontosabb, ahogy a 
miniszter úr beszámolójából is kiderült, a családpolitika. Ezen a vonalon nagy 
sikereket ért el a kormány, hiszen az Európai Unió több államában is mintaként 
tekintenek rá, sőt, ha jól tudom, akkor még Amerikából is érdeklődnek arról a fajta 
gondoskodásról, amit a kormány a családok érdekében tesz. 

Ezzel kapcsolatos a kérdésem is, hiszen ennek egy másik olyan ága van, ami a 
nevelőszülői hálózat bővítését jelenti, és ezen keresztül megpróbálja elérni a kormány 
azt, hogy minden gyermek, akiről a családja ideiglenesen vagy véglegesen lemond, 
azok a nevelőszülői hálózatban helyezkedjenek el. Ezzel párhuzamosan összefüggés 
van egy kitagolási programmal, úgyhogy azt kérdezném, hogy a nevelőszülői 
hálózatba kitagolt gyerekek, illetve a gyermekintézmények európai uniós 
finanszírozási, kitagolási programja hogy áll jelen pillanatban. 

Azért engedjenek meg nekem egy választ Korózs elnök úrnak a felvetésére. 
Valóban, az idősgondozásban nagyon sok férőhelyigény van, de ez a kormány 
megpróbálja az időseket minél tovább a lakóövezetében tartani, és olyan szociális 
szolgáltatásokat fejleszt, mint a házi segítségnyújtás, hogy ne kelljen egy 24 órás 
ellátásban részesíteni, hanem próbáljuk meg ezeket az idős, rászoruló embereket a 
szolgáltatás szerint az otthonukban ellátni.  

Azt gondolom, hogy többször bejött már a bizottsági ülésre is a 
minimálnyugdíj kérdése, ami elkülönül, hiszen ma Magyarországon senki nem kap 
már minimálnyugdíjat. A minimálnyugdíj kiszámításának az alapja pedig minden 
olyan passzív szociális ellátási forma, amelyet ez a kormány egy aktív rendszerrel, egy 
családtámogatási rendszerrel szeretne kompenzálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 
mindenféleképpen jó irányba megy az a dolog, amikor aktív ellátási formákkal 
próbáljuk meg az emberek gondoskodását megoldani és nem passzívan. Köszönöm 
szépen a megszólalási lehetőséget. 

 
ELNÖK: Rig Lajos! 
 
RIG LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Én is 

üdvözlöm, miniszter úr, és köszönöm azt a beszámolót, ami itt elhangzott, bár az 
54. percben a miniszter úr elmondta azt, hogy arról nem érdemes beszélni, ami jó. Itt 
nagyon sok olyan dologról hallottunk, ami tagadhatatlan, van egy-két olyan 
intézkedés, amit a kormány jól csinált, ön ezt próbálta felvetíteni a számunkra 54 perc 
alatt, és azokról a rossz dolgokról, amikről beszélni kellene, amiről ön is azt mondta, 
hogy érdemes és kell beszélni, azokról viszont nagyon keveset hallottunk. 

A miniszter úr egyetlenegy mondattal elintézte azt, hogy az egynapos sebészet 
jelentősen fejlődött, konkrétumok nélkül. Szeretném megkérdezni azt, és egy pontos 
számot kérnék erről, hogyha tud nekem mondani, hogy az Európai Unió 
tagállamaihoz képest ma Magyarországon mekkora az egynapos ellátási formának az 
a számösszege, amelyet meg tudnak itt, Magyarországon csinálni, legyenek azok akár 
egynapos sebészet tárgykörében elvégezhető műtétek, és itt azon belül mondjuk ne 
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csak a sérvműtétekre térjünk ki, hanem lépett-e Magyarország abban a tekintetben, 
hogy a laparoszkópos kolecisztektómia, amit már az Unió több tagállamában 
egynapos sebészet keretén belül elvégznek, az ma Magyarországon lehetséges-e. 

Nem beszéltünk arról, amiről Lukács képviselőtársam is kérdezte a miniszter 
urat, és Zombor képviselőtársam egyből elterelte a szót. Mi nem azt mondtuk, hogy 
kórházakat zárnak be, és azt nagyon helyesen mondta Zombor Gábor képviselő úr, 
hogy a kormány ilyet nem is fog támogatni. Önök nem zárnak be kórházakat, hanem 
egy strukturális átalakítást hajtanak végre.  

Ma az egészségügyi rendszer három pilléren alapul: az első és legfontosabb, de 
sajnos egyelőre a legkisebb szelete a prevenció, a legnagyobb a szerepe a 
gyógyításnak, a kurációnak, és még egy nagyon kis szelete az ápolás, a krónikus 
ellátás vagy a rehabilitáció. A strukturális váltásnak a fő lényege az, hogy a kuráció az 
minél kevesebb legyen, a prevenció, a rehabilitáció minél erősebb legyen. Ez viszont 
egyenesen hozza magával azt, hogy az aktív ágyakat csökkenteni szeretnék.  

Több állami egészségügyben dolgozó felelős vezető szájából, köztük 
államtitkárok szájából is elhangzott az a tézis és azok a mondatok, hogy kórházakat 
nem zárnak be, amivel teljes mértékig egyetértünk. Mit értenek az alatt, hogy 
kapacitásokat csoportosítanak át egyes intézményekből nagyobb intézményekbe? Ez 
jelenti-e azt, hogy a kis kórházakban még meglévő, bár alacsony számú aktív 
fekvőbetegellátást egy nagyobb intézménybe integrálják, és a kis intézményekben, 
ahogy a struktúraváltásnak a lehetőségében benne van, csak rehabilitációt, ápolást és 
krónikus ellátást végeznének ezentúl? 

Nem mondtuk soha azt, hogy az egészségügyi rendszer jelen pillanatban 
fenntartható, és ne kelljen változtatást végrehajtani. Viszont ezt, én azt gondolom, 
hogy csak demokratikus és nem diktatórikus jelleggel lehet véghez vinni. Ehhez 
szükség van egy olyan párbeszédre, amely párbeszédbe bele kell hogy tartozzon a 
kórház vezetősége, a betegek, a betegjogi képviseletek, és hogyha egy egységes és a 
jövőbe mutató, több évtizeden átnyúló egészségügyi rendszerről szeretnénk 
gondolkodni, akkor igenis bele kell venni ebbe a diskurzusba az ellenzéki pártokat is.  

Eddig minden egyes kormány úgy próbált meg az egészségügyi rendszerhez 
hozzányúlni, hogy ezeket az egységeket kihagyták, és láthatjuk azt, hogy jelen 
pillanatban ez az egészségügy rákfenéje, és ezért van az a 65 milliárdos 
adósságállomány, amiről szintén nem hallottunk a miniszter úrtól, hogy ez kinek a 
hibája, egy: a rossz struktúráé, a rossz finanszírozásé vagy a gazdasági igazgatók 
hibája. Nem lett megnevezve egy felelős sem, hiszen olyan érdekekről is 
beszélhetnénk, főleg betegérdekekről, ami azt kívánja, hogy egy egészségügyi 
rendszer jól finanszírozott és jól működő legyen.  

De azt láthatjuk, hogy hiába próbálják meg a traumatológiai finanszírozást 
javítani, nagyon sok olyan struktúra van még az egészségügyi ellátórendszeren belül, 
ami javításra szorul, lehetne itt ez az intenzív betegellátást vagy mondjuk a 
mentőszolgálatot érintő kérdés. Én nagyon köszönöm, hiszen mentődolgozó voltam 
több éven keresztül, illetve az intenzív anesztézia területén mint szakápoló dolgoztam, 
hogy most már végre az egész úgymond gépjárműpark kicserélődött. Viszont 
egyetért-e, miniszter úr, azzal, hogy miközben fejlesztik a gépkocsiparkot, vidéken 
több helyen - és hogyha kell, akkor részletesen is elmondom - mentőegységeket 
állítanak le akár 24 vagy 12 órán belül, tehát vagy az éjszakai műszakra állítják le, 
vagy egész 24 órás műszakra, például egy két gépjárművel rendelkező 
mentőállomáson csak egy gépkocsi teljesít szolgálatot. 

A rákszűrésnek a fontossága. Látom, miniszter úr, azért a szakmáját nagyon 
szereti és szerintem annak idején professzionális szinten is űzte. A rákszűrés akkor 
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lehetséges és akkor hatékony, hogyha van jelentkező, van orvos és van eszköz, amivel 
szűrjék a betegeket. Jelen pillanatban ma Magyarországon, amit ön például a 
kolonoszkópián belül felsorolt, hogy 1100 betegséget szűrtek ki, szeretném megtudni 
azt, hogy mekkora tömegből szűrték ki ezt a számot. Mert hogyha csak kétezer 
jelentkező volt, ez édeskevés, viszont hogyha egy százezres, az meg lehetetlen, hiszen 
sajnos ma Magyarországon ez a szűrőrendszer nincs akkora kapacitású, hogy ekkora 
betegmennyiséget, ami Magyarországon jelentkezik a szűrések kapcsán, el tudjon 
látni. 

Szeretnék akkor tehát egy konkrét választ kapni a 65 milliárdos 
adósságállományra, hogy ki a felelős érte. Az egynapos ellátások területén milyen 
fejlesztések voltak? Hány százalékkal nőtt az ellátottaknak a száma az Unióhoz 
képest? Illetve a strukturális átalakításoknak a célja, tehát a kapacitások 
átcsoportosítása azt jelenti-e, hogy a még meglévő, kisszámú, aktív betegosztályokat 
vagy ágyszámokat átcsoportosítanak egy másik, nagyobb intézménybe, és ott csak 
krónikus és rehabilitációs ellátás marad? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném a jegyzőkönyv számára is rögzíteni, 

hogy a nemzetiségi szószólóknak van lehetőségük kérdést intézni a miniszterhez, 
hogyha kívánnak ezzel a lehetőséggel élni. Kovács alelnök úr következik, 
parancsoljon! 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen a beszámolót. 
Én egyetlenegy kérdést szeretnék feltenni, ami általános az egész egészségügyi 

ellátás vonatkozásában. Ön nyilatkozta egy alkalommal azt, hogy alapelv az, hogy ott 
legyen kifizetve az egészségügyi teljesítmény, ahol a betegek gyógykezelése 
megtörténik, ezzel teljesen egyet lehet érteni. 

Szeretném megkérdezni, hogy ebben a vonatkozásban, itt nyilván a TVK-
konstelláció revelációra gondolok, hogy áll ez a kérdés, amiről ön korábban 
nyilatkozott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Képviselő asszony, nyomjon egy 

gombot, mert akkor tudok szót adni.  
Molnár Ágnes képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. MOLNÁR ÁGNES (Fidesz): Köszönöm szépen, a szót. Nagyon köszönöm 

miniszter úrnak a körültekintő és alapos beszámolóját. Fontos időnként áttekinteni, 
hogy ez a tárca pontosan milyen eredményeket ért el, ha úgy tekintjük, az elmúlt 17 
hónapban, és én azt gondolom, hogy ezek az eredmények dicséretesek, bárcsak más is 
büszkélkedhetne az előző években azzal, hogy ilyen jelentős lépések történtek a 
miniszter úr területén.  

Az alapellátásról szeretnék kérdezni. Évek óta zajlik az alapellátásnak a 
megerősítése. Óriási eredményeket értünk el, tudjuk ennek a célját: a beteg ott 
gyógyuljon, ahol a legközelebb van az ellátórendszerhez, és a legkönnyebben tudja az 
orvosi ellátását megkapni. Az alapellátás megerősítésében az elmúlt években egy 
jelentős finanszírozási hiányt pótoltunk, 79 százalékkal megemelkedett a háziorvosok 
finanszírozása. Azt szeretném kérdezni, hogy sikerült megoldanunk az utóbbi 
hónapokban, hogy teljessé téve az alapellátás körét, a fogorvosi területi ellátás 
szintjén is megoldottuk és elindítottuk legalábbis a megfelelő finanszírozást, ez 
milyen feltételek mellett valósul meg? 
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A másik, hogy érdeklődéssel hallgatom a csoportpraxisok kialakítására tett 
javaslatokat a tárca részéről. Szeretném kérdezni, hogy hány csoportpraxis alakult 
már ki, és pontosan ennek a szakmai indokait miben látja a miniszter úr. 

És nem utolsósorban a Magyar falu programot is meg kell említenünk. A 
Magyar falu program keretében tulajdonképpen mi történik? Az egészségügyi ellátás 
tekintetében az alapellátásnak a megerősítése zajlik. Ez olyan léptékekkel történik, 
hogy erről nem szabad megfeledkeznünk. Látjuk, hogy mind az egészségügyi 
ellátásban nagyon fontosnak számító háziorvosi szolgálati lakások, az 
alapegységeknek az orvosi eszköz megújítása, és magának a háziorvosi rendelőknek a 
felújítása is ezeknek a programoknak a része, ennek az eredményeiről is szeretném 
kérdezni. 

És még egy kérdésem van, és nem elhanyagolható, az, hogy az elmúlt 
hónapokban az ellátórendszerbe egy jelentős számú altató- és lélegeztetőgép került be 
vadonatújonnan. Ennek a pontos adataira lennék kíváncsi, mert ez a 
betegbiztonságnak a megerősítését jelenti, hogy úgy működhetnek az intézményeink 
aneszteziológiai és műtő blokkjai, hogy új eszközökkel sikerül a betegellátást 
elvégezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás, kérdés? (Jelzésre:) 
Selmeczi Gabriella, alelnök asszony. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr.  
Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük szépen az éves beszámolót, amely nagyon sok 

területre kiterjedt. Engedjék meg, hogy mielőtt rákérdeznék itt különösen a 
családpolitikai témákra, egy vagy két megjegyzést tegyek az előttem elhangzott 
képviselők felszólalásához. 

Az egyik az, hogy Korózs elnök úr mondta, hogy a szociális ellátások, úgymint 
például a gyes és a gyed…, itt szeretném elmondani, hogy számunkra ezek az ellátások 
családtámogatási formák, nem pedig szociális ellátások. És ha már itt tartunk, hogy 
milyen családtámogatási formák vannak, akkor azt emeljük ki, hogy 2010 óta a 
családtámogatásokra fordított összeg a két- és félszeresére növekedett. Ez az összeg, 
hogy ha GDP arányosan nézzük, akkor egyedülálló Európában, az Európai Unióban. 
Én azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy ellenzéki vagy kormánypárti képviselők 
vagyunk, erre büszkék lehetünk, mert nagyon sok európai és nem európai ország 
vezetői kezdték el tanulmányozni a magyar családtámogatási rendszert annak 
érdekében, hogy mit tudnak ebből átvenni. 

Lukács képviselőtársam, engedje meg, hogy én is megszólítsam önt, úgy mint 
Zombor Gábor képviselőtársam. Ez nagyon övön aluli, hogy próbálja a köztudatba azt 
bepasszírozni, hogy itt a kormány vagy a Fidesz-KDNP frakció államosítani szeretné a 
háziorvosi praxisokat, és itt még azt is felveti, hogy akár a patikusokat is. A patikusok 
egzisztenciáját tudja, hogy mi veszélyezteti? Akkor, amikor az önök szövetségesei 
tehették, akkor veszélyeztették a patikusok egzisztenciáját; úgyhogy ezt is el kell hogy 
utasítsam ugyanúgy, mint Zombor Gábor, hogy ilyen nemhogy a frakció elé nem kerül 
előterjesztésként, hanem a kormány sem tárgyal ilyen típusú módosításokról.  

Egy nagyon fontos kérdést hadd tegyek fel, miniszter úr. Körülbelül két héttel 
ezelőtt volt egy sajtótájékoztatón bejelentés az 1-es típusú cukorbeteg gyermekek és az 
ő családjaik segítéséről. Én ezt nagyon fontosnak érzem, szerintem minden családos 
ember: édesapa, édesanya tudna mesélni arról, hogy a gyermekeik környezetében, 
amikor az 1-es típusú cukorbetegségről kiderült, hogy valamelyik gyermeket érinti, 
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akkor egyfelől az osztályközösség és a pedagógus társadalom is sokszor keresi, hogy 
hogyan álljanak ehhez a témához. És most köszönet érte, hogy a minisztérium és 
államtitkár asszony felkarolta ezt a feladatot, hogy segítsük ezeknek a gyermekeknek 
a családjait és a gyermekeket is. Hogy ha erről hallhatnánk egy kicsit többet 
részletesen, akkor megköszönném, mert csak az elmúlt két hétben is többen 
érdeklődtek, hogy mi várható például a gyermekek étkeztetése kapcsán. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nálam nem jelentkezett senki kérdéssel. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, szószóló úr! Nyomjon egy gombot uraságod, és akkor adok szót. 
Parancsoljon! 
 
FARKAS FÉLIX (roma nemzetiségi szószóló): Köszönöm szépen. Nem jó ez a 

mikrofon itt előttem.  
Tisztelt Miniszter Úr! Én nem is kérdést szeretnék feltenni, inkább 

megköszönni azt a beszámolót, amit ön elkészített. Ebből én azt olvasom ki, hogy ön 
azt mondja a beszámolójában, hogy a legfőbb érték az egészség, ennek nagyon örülök. 
Ezt azért is mondom, mert elmondta a szűrőbusznak a fontosságát. Én úgy gondolom, 
hogy jobb megelőzni a bajt, mint azt kezelni, ez egyrészt sokkal kevesebbe kerül, más 
szempontból nekünk, egészséges embereknek sokkal jobb úgy végigmenni az utcán, 
ha nem kell menni orvoshoz.  

De ugyanolyan fontos a nevelőszülői hálózatnak a fejlesztése vagy bővítése is, 
hiszen azt látjuk, hogy milyen sok gyermek kerül sajnálatos módon intézménybe, 
illetve az intézményen keresztül ki a családokhoz, nevelőszülőkhöz, és én csak hálát 
adok azért, hogy vannak olyan intézmények, illetve olyan nevelőszülők, akik ezt 
felvállalják, mert ez igen nehéz feladat. Miniszter úr, én köszönöm szépen a 
beszámolót, ez nekem jólesik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha nincs több hozzászólás, mert nem látok több jelentkezőt, akkor, 

miniszter úr, tessék parancsolni, öné a lehetőség a reflexiókra! 

Válaszok 

DR. KÁSLER MIKLÓS miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm, elnök úr, a hozzászólásokat. Külön köszönöm azt, hogy a hozzászólások, 
amennyire ez lehetséges egy ilyen rövid diszkusszióban, objektívek voltak, és 
mindenki igyekezett a szubjektív elemeket más helyszínekre hagyni. 

Lukács kolléga úr kezdte a hozzászólásokat, rögtön a struktúraátalakítással. Itt 
rendkívül rövid választ adhatnék: semmiféle államosításról nincs szó az egészségügy 
semmilyen területén, az alapellátást nem érinti, a gyógyszertárak átalakítását nem 
érinti, tehát erre képviselőtársai eléggé határozottan reagáltak. 

A struktúraátalakítással kapcsolatban annyit szeretnék nagyon világosan 
elmondani, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a magyar egészségügy 
struktúrája beteg, nem egészséges. Felvázoltam azt, hogy mit szeretnénk 
megvalósítani. Elmondtam azt, hogy új egészségkultúrát szeretnénk Magyarországon, 
előtérben a primer és a szekunder prevencióval, ami végigvonul az ellátási struktúra 
egy részén. Erre tettem utalásokat: alapellátás, mentő, járóbeteg-szakellátás, 
sürgősségi ellátás. Kimondottan ezt célozza meg, tehát a megelőzést is, illetve a 
legsúlyosabb betegségcsoportok legkomplikáltabb, legösszetettebb, legnívósabb 
ellátását az öt nemzeti program.  
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Mondok egy példát, hogy a struktúraváltás az én fogalmazásomban mit jelent. 
A 2000-es években Magyarországon 500 ellátóhelyen szolgáltattak ki kemoterápiát. 
Ezt sikerült lecsökkenteni a ’10-es évek elején 143-ra. Többek között Makón, a 
sebészeten kemoterápiát adtak úgy, hogy egyetlenegy kemoterapeuta nem volt, nem 
volt mögötte molekula… - tehát semmilyen feltétel nem volt meg, rövidre fogom. A 
regionális szakfelügyelő, Thurzó professzor írt egy levelet, hogy nem tudja elérni a 
Csongrád Megyei Tisztifőorvosi Hivatalnál, hogy állítsák le a makói kemoterápiát. 
Írtam mint szakmai kollégiumelnök, országos intézetvezető a tisztifőorvosnak 
Csongrádra, hogy szíveskedjék befejezni, mert se minőségbiztosítás, se engedély, se 
semmi. Erre visszaírt, hogy nem tudja betiltani, mert nem engedélyeztem. Tehát ezt a 
vonalat érdemes végiggondolni. Tehát az, hogy az 500-ból lett 140, az kimondottan a 
minőségi betegellátást javította. Ez is sok. Magyarországon a számításaink szerint 
elég lenne körülbelül olyan 35-40 kemoterápiát kiszolgáltató intézmény.  

Mondok egy mást. Nagyon pontosan felmértük a traumatológiai ellátást, 
pontosan tudjuk azt, hogy hány traumatológiai ágy van Magyarországon. Sok, nem 
nagyon, de néhány százalékkal több. Ha a traumatológiai ágyakat ugyanabban a 
kórházban a hiányzó számban lévő érsebészeti ágyakhoz csatoljuk, akkor 
nyilvánvalóan a traumatológia ideális kubatúrában, ideális ágyszámon és az 
érsebészet ugyanilyen körülmények között tud tovább dolgozni. Tehát amikor 
struktúraváltásról beszélünk, ezekről a megközelítésekről beszélünk. 

Több kérdésben szerepelt az, hogy készültek-e tervek. Ezt csináljuk másfél éve, 
ezt ígértem önöknek másfél éve, mi dolgozni fogunk, reggel, délben, este, és 
különböző elképzelések azért készültek el, hogy ezeket egymással össze lehessen 
vetni, és ki lehessen választani a legmegfelelőbbnek látszót. Mivel az egészségügyben 
minden mindennel összefügg, nem lehet elég sok elképzelést kidolgozni úgy, hogy a 
mellette lévőkkel ne érintkezzék. Tehát az, hogy struktúraváltást tervezünk-e, ebben 
az értelemben természetesen, és meg is fogjuk tenni, ugyanúgy, ahogy eddig mindent 
megtettünk, amit megígértem. 

A tartósan betöltetlen orvosi állásokkal kapcsolatban annyit tudok mondani, 
hogy itt is többféle oka van, néhány önkormányzat meg se hirdeti. Néhány olyan 
betöltetlen állás van, ami nagyon hosszú idő óta betöltetlen. Az, hogy területi ellátási 
egységben gondolkodunk, amellett, hogy semmi nem változik a 
tulajdonviszonyokban, nem kerül sor államosításra, nagyon könnyen el tudom 
képzelni azt, hogy egy-egy területet, de ez sem végleges, csak egy gondolat - bár 
hozzáteszem, hogy mindig a gondolatból származik a tett. Tehát az egy gondolat, hogy 
egy területet, mondjuk egy járást 8-10-12 családorvos biztosan el tud látni, ha együtt 
dolgoznak, ugyanígy a gyermekekkel a gyermekorvosok is hasonló módon, nyilván 
nem olyan számban, hanem másban. Nyilvánvalóan diabetológusból nem kell annyi, 
hanem elég lehet három vagy négy. De ha ezeket az orvosi teameket meg lehet 
szervezni, el lehet látni eszközökkel, műszerekkel, felszabadítani őket a törvény 
megakadályozta szakvizsgahasználattól, nyilvánvalóan ki lehet alakítani egy más 
ellátási rendszert.  

A kórházi tartozások okait néhány megközelítésben kollégái felsorolták. 
Azonban múlt év végén, több mint egy éve a Pénzügyminisztériummal együtt nagyon 
konkrétan utánamentünk, hogy mi a kórházi adósságoknak az oka. Annyit 
előrebocsátanék, hogy a kórházi adósságok összege 2006 körül tetőzött, 120 milliárd 
forintra ment fel egy évre. Ezt felezte meg, illetve szűkítette még lejjebb, 45-
50 milliárd forint köré 2013-14 körül a polgári kormány, ez emelkedett minimálisan 
akkor, amikor a béremelést beépítették a kórházi finanszírozásba, és körülbelül olyan 
55, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy 50-60 milliárd körül állandósult. Ennek az 
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összetevőiben a menedzsment hibái a Pénzügyminisztérium és a saját szakértőink 
véleménye alapján körülbelül 20-30 százalékban játszanak szerepet.  

A finanszírozás tulajdonképpen azokra a kórházakra megy vissza - 
huszonegynéhány darab kórház képezi a tartozás legjelentősebb részét -, ahol 
szerepelt a traumatológia, szerepelt az érsebészet, a fix díjak és egyéb korrekciók azért 
ott történtek először. Megszabja a finanszírozás harminc éves torzulása azt, hogy a 
kórházi portfóliókból adódik-e a tartozás vagy nem. Mert ha van sebészet, van 
traumatológia, van egy nagy intenzív osztály, és mondhatnám a többi 
alulfinanszírozott diszciplínát, akkor a kórház adósságállománya nagy lehet, a TVK-
elosztások például. Vannak olyan kórházak, amelyek nem tudják a TVK-jukat 
észszerűen elhasználni, de mivel pénz van benne, fölösleges dolgokra elhasználják, 
miközben ott, ahol TVK-hiány van és regresszív sávban finanszíroznak, nem jutnak 
pénzhez.  

Az egyik elődöm a miniszteri székben az összes daganatos betegét az intézetbe 
küldte, amit mi a degresszív sávban kezeltünk, miközben ő az erre biztosított TVK-t 
két kórházzal odébb eladta 80 százalékért. És amikor megkérdeztem tőle, hogy nem 
lenne-e észszerű a beteggel együtt átadni a TVK-t, akkor azt mondta, hogy nem, mert 
akkor azon a kórház nem keres. Nyilvánvalóan ennek radikálisan véget fogunk vetni, 
és miután kénytelenek leszünk az egész finanszírozási rendszert átalakítani és 
alapjaiban átalakítani, a rendező elv az lesz, hogy a beteg viszi magával a TVK-t, és ott 
fizessék ki a kezelésnek a költségeit, ahol a beteget kezelik.  

Ezzel kapcsolatban is említeném a képviselő úrnak, hogy erre is számos 
elképzelés van, úgyhogy ha valamelyiket valaki kiszivárogtatja és eljut az ellenzékhez, 
soha ne legyenek abban biztosak, hogy az reális elképzelés. Elmondtam valamelyik 
riportban, hogy azért bizonytalanok ezek a kiszivárogtatott anyagok, mert a lopott 
holminak sosincs gazdája.  

Szakképzések. Itt tulajdonképpen Palkovics miniszter úrhoz intézte a 
kérdéseit, nincs felhatalmazásom, hogy itt képviseljem őt. De mindenesetre az én 
elképzeléseim szerint az orvosképzésnek az irányelvekhez kell igazodnia. Majdnem 
minden diszciplína szakmai kollégiumi tagozata leírta a korszerű irányelveket. A 
képzéseket úgy kell biztosítani, hogy a legkorszerűbb terápiát tudják a betegnek 
kiszolgáltatni. A klinikai képzések, a klinikai tárgyak képzése az a magyar 
egészségügyi ellátórendszer tevékenységében történik meg, mert egy egyetemi klinika 
is ilyen vagy olyan, vagy amolyan színvonalon operálja a beteget, belgyógyászati 
beteget kezel, ugyanúgy, mint a győri kórház vagy a miskolci vagy bármelyik. Ahogy 
az expozéban említettem, a medikusok képzésében 43 oktatókórház vesz részt, ami 
nem tartozik ilyen értelemben az egyetemhez, tehát szó nincs arról, hogy a 
medikusképzést négy egyetem folytatná. 

Kommunista irány. Hát, ehhez hadd ne mondjak semmit! Én nem tudom, 
hány éves volt a képviselő úr ’90-ben (Dr. Lukács László György: Hét.), de én addig 
már negyven évet éltem a kommunizmusban. Tehát nemcsak emlékképeim vannak 
róla, hanem dolgokat meg is éltem.  

A kórházi tartozásokat elmondtam, a struktúraváltást is többé-kevésbé. 
Rig Lajos képviselő úr kérdezte az egynapos sebészetet. Az előadásomban 

ugyan elmondtam, de előkerestük közben a számokat. Ez az esetszám 2010-ben 
127 771 eset volt - ez az esetszám - és 2019-ben pedig 419 449. Mivel a támogatások 
összege jelentősen megnőtt, ezekkel a beavatkozásokkal a várólistákat nagyon 
jelentősen sikerült csökkenteni. Egyébként ezt a kormány több milliárd forinttal meg 
is támogatta, és ha jól emlékszem, akkor a támogatási összeg itt éppen nincs a 
jegyzeten, de 7 egész valahány tized milliárd forint jut eszembe. 



26 

A várakozási listákat meg lehetett felezni 2013 után két év alatt. A 
kataraktaműtétek esetében felére csökkent a várakozási idő. Nagyon sok várakozási 
lista ennek hatására Európában a legjobban közé került. Tehát a 2013-as cél az volt, 
hogy a nagyműtétekre ne kelljen várni 180 napnál többet, a kicsi műtétekre pedig ne 
kelljen várni 90 napnál többet. Ezt messze sikerült, hála istennek, túlteljesíteni. 

A következő felvetés a kórházbezárások. Még egyszer tudom mondani, hogy 
kategorikusan szó nincs róla. Na most azt, hogy laparoszkóppal egynapos sebészet 
keretében mit csinálnak Magyarországon vagy mit nem csinálnak, konkrétan nem 
tudom megmondani. Sebészként, illetve a sebészet egyik vállfajának negyven-ötven 
éves művelése után én azt tudom mondani, hogy a fali hashártyát nem lehet 
érzésteleníteni, de azt tudom mondani, hogy rövid narkózisban vagy rauschban, ha 
kell pontosabb definíció, megteszem, el lehet ezeket a műtéteket végezni. Tehát 
elvileg semmi akadálya nincs, hogy bizonyos manipulációkat a hasüregben 
laparoszkóposan elvégezzenek akár diagnosztikus, akár terápiás célból. Az, hogy 
ennek a finanszírozási hátterét biztosítani kell, egy nyilvánvaló tétel abban, hogy a 
finanszírozási rendszert átalakítjuk.  

Egyébként a Rókus Kórház és az Országos Onkológiai Intézet között pont az 
egynapos sebészetben rendkívül szoros kapcsolat volt, és én voltam az egyik, aki azt 
az álláspontot képviselte, hogy a finanszírozott spektrumot jelentősen kell bővíteni. 
Még hozzáteszem, hogy annak idején minket Szegeden megtanítottak lokálozni, tehát 
egy emlőműtétet vagy egy pajzsmirigyműtétet mi még el tudtunk végezni helyi 
érzéstelenítésben - persze nem ezt várom el a mai sebészektől. 

Demokratikusan bonyolítsunk le mindent. Erről az a véleményem, hogy az 
egészségügy félmilitarista szervezet, mert emberi élet a cél, ugyanúgy, ahogy a 
katonaságnál. Ezért nem lehet feldarabolni se hosszában, se keresztben, mint ahogy a 
hadsereget se lehet megyékre felosztani meg légierőre, meg gyalogságra és a többi. 
Egészen addig, amíg a döntés meg nem születik, az egészségügyben minden 
véleménynek azonos értéke van. A döntés után nincs lehetőség mérlegelni a tét miatt, 
hanem azt meg kell csinálni. Most itt van a fegyelmezett szabadság és a szabadosság 
közti különbség. 

Egyébként nagyon örülök, hogy Rig képviselő úr többször visszautalt a 
programunkra. Én csak helyeselni tudom azt, hogy egyet tetszik érteni a prevenciós 
javaslatunkkal, a krónikus ellátással, a kapacitás-átcsoportosítással, a demokratikus 
kórházvezetéssel és a többi. 

A következő kérdéskör a gyermekotthonok és a nevelőszülők, ezt érintettem. 
Abszolút prioritás az, hogy amennyiben lehetséges, nevelőszülőknél helyezzük el a 
gyermekeket; ugye, 23 ezer érintett gyermek van, 15 ezres a nevelőszülői hálózat, ami 
az Alkotmány definíciója értelmében a férfi és a nő életközössége, házassága. A 
fennmaradó, a két szám közötti differencia: az állami gondoskodás, ott pedig arra 
törekszünk, hogy a nagy létszámú intézményeket szétbontsuk kisebbekre, 50 fő 
alattiakra, ami a gyakorlat tapasztalata és a tudomány szerint mindenki számára 
előnyös.  

A következő kérdés. Korózs elnök úr az idősotthoni férőszámok, az 
idősotthonok férőhelyszámáról kérdezett. Itt a bentlakásos intézményekben 2010-ben 
54 ezer férőhely volt, ez a szám 2019-re gyakorlatilag 4000 fővel nőtt, ez 
nyilvánvalóan majdhogynem nem követte az ebbe az életkorba jutó embereknek a 
számát, hiszen hála istennek az átlagéletkor jelentősen nőtt. Az idősek otthonának 
működtetése a megyei jogú városok, a Fővárosi Önkormányzat feladata, a civil és 
egyházi szervezeteké. Ide tartozik az a kérdés, ami többször elhangzott, hogy az 
időskori gondoskodásnál milyen új megoldásokra gondol a kormány. Itt 
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megemlíteném, hogy azokban az esetekben, amikor valaki képes arra, hogy a saját 
időskori nyugalmát biztosítsa, kormány-előterjesztés van, ami a parlament előtt van; 
én gondolom, hogy mindenki, aki szívén viseli ennek a korosztálynak a sorsát, 
támogatni fogja a kormánycsomagot.  

Pesti Imre képviselő úr kérdezte az Egészséges Budapest programban a három 
centrumot. Valóban úgy van, hogy az EBP-nek a fejlesztései többirányúak. Az egyik 
vonatkozik 32 járóbeteg-szakrendelőre, vonatkozik a központi régió 14 további 
kórházára, 11 országos intézetre, a fejlesztéseknél értelemszerűen egyházi, egyetemi 
fejlesztések is léteznek.  

A centrumkórházaknak az az értelme, hogy ott egy rendkívül széles 
spektrumon, nagyon magas színvonalú sürgősségi ellátórendszer köré, a betegségek 
teljes csoportját ellátó egészségügyi portfólió kerül, amely alkalmassá teszi ezeket a 
kórházakat a medikusok képzésére, az orvostovábbképzésre is, tehát a fejlesztések 
ebbe az irányba mennek.  

Képviselő úr megkérdezte a rákos morbiditást és mortalitást. Itt eleve azt 
szeretném elmondani, hogy 500 milliós az európai populáció. A populáció 22 
százaléka mögött van Nemzeti Rákregiszter. Tehát az 500 millió emberből a 22 
százalékról vannak pontos adataink azzal a megjegyzéssel, hogy nincs két olyan 
európai ország, ahol ugyanazt a statisztikai módszert alkalmazták. ’93-ban Genfben 
volt a reptéren egy megbeszélés, a Vrije Universiteit Amsterdam vállalta, hogy 
kidolgozza az egységes statisztikai módszert, én azóta se nem láttam, se nem 
hallottam se őket, se az elképzelésüket.  

Tehát mindezeket előrebocsátva szeretném mondani azt, hogy Magyarország a 
nemzetközi morbiditási, mortalitási listákat sok daganat lokalizáció vonatkozásában 
vezeti. Általában a halálozást az szabja meg, hogy milyen gyakori a betegség, mert 
minél magasabb a szám, annál magasabb a halálozás. Magyarországon a nem 
eszerinti statisztika szerint: a tüdőrákoknak, a vastag- és végbélrákoknak, a fej-nyak 
sebészeti rákok kezelésének a helyzete rossz. Az emlőrák halálozásban a 6., 7. helyen 
állunk, mögöttünk van: Anglia, Málta, Dánia és nagyon sokan mások. 

A magyarországi megbetegedési adatok úgy alakultak, hogy 2010 és ’19 között 
a megbetegedés gyakorisága megemelkedett tízezerrel. A halálozás ugyanebben az 
időszakban egyezer emelkedésen belül néhány száznál maradt, tehát 31 800 és 
32 100-200 között mozog. Na most, a tízezres számnövekedés és a néhány százas 
emelkedés azt jelenti, hogy a terápia hatékonysága lényegesen javul.  

Kiszámítottuk: ez 2010 és az utolsó onkológiai évem között, kereken 88 ezer 
emberi élet megmentését jelentette. Ezen túlmenően mindegyik daganatos lokalizáció 
daganata emelkedik folyamatosan, ugyanúgy egyébként, ahogy a legtöbb nyugati 
országban, kizárólagosan a gyomorrák gyakorisága, következésképpen a halálozása 
csökken, és ugyanez mutatható ki az emlőrák esetében. A három leggyakoribb 
daganat lokalizáció Magyarországon: a tüdő, emlő, vastag- és végbélrák, ez a három 
lokalizáció okozza a daganatos halálozás 50 százalékát. Kérdezném a képviselő urat, 
hogy mondjam-e tovább, vagy majd egy másik alkalommal. 

A következő kérdés, ami szóba került, az altatógépek. 222 darab altatógép 
került a magyar kórházakba, ez magasabb, mint ahány kórház van Magyarországon, 
és a támogatási összeg 6 milliárd volt.  

Korózs képviselő úr kérdései közé tartozott az átfogó béremelés kérdésköre. A 
bentlakásos idősotthonokra igyekeztem válaszolni. Az átfogó béremelés minden 
foglalkozási ág esetében a kormány napirendjén van, felvetődött képviselői 
kérdésként, hogy én szóba hozom-e a különböző ágazatokban, jelentem tisztelettel, 
hogy szóba hozom.  
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A vastagbélrákszűrés. Itt nagyon konkrét számokat tudok mondani. Valóban 
európai támogatással indult, Magyarország kormányának a támogatásával 
folytatódik: 524 ezer, tehát félmillió ember kapott meghívót, 146 ezer ember elküldte 
a mintát a laboratóriumokba. Pontosan felmértük, a laboratóriumi kapacitás teljesen 
elegendő. 

Pontosan felmértük a második fázis szükségleteit, a kolonoszkópos labor és 
kapacitás is elegendő, hozzátéve, hogy a kolonoszkópos tornyok beszerzését a 
maximális igénybevétel esetére alakítottuk ki. Ez rendkívül korszerű, a 
legmodernebb, csak mivel szeretek konkrétumokról beszélni, a felmérés időpontjában 
Magyarországon egy kolonoszkópos laborban napi egy vagy másfél vizsgálat történt.  

Miért vezettük be? - kérdezte a képviselő úr. Én 1993-ban leírtam, hogy 
Magyarországon populációs szinten be kell vezetni a vastag- és végbélrákszűrést, az 
emlőrákszűrést és a méhnyakrákszűrést. 2010-ben, Mikola úr minisztersége alatt a 
leghatározottabban eljutottunk odáig, hogy az emlőrákszűrés mellett elindul a vastag-
végbélrák szűrése.  

Ez azért hiúsult meg, mert a világszerte alkalmazott módszert, tehát a 
humánvér valamelyik komponensének laboratóriumi kimutatását a székletből a 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság akkori elnöke, későbbi akadémikus 
megtorpedózta azzal, hogy a kolonoszkópia lényegesen effektívebb módszer. Ez 
kétségkívül így van, csak két szempontból nem felel meg populációs szintű szűrésnek: 
az egyik az, hogy fájdalmas, tehát önként és dalolva senki nem hagyja, hogy 
felvezessenek egy méter csövet a hátsó felén, a másik pedig invazív, át lehet szúrni a 
vastagbelet, aminek rendkívül komoly szövődményei lehetnek. Erre azt mondta az 
illető, hogy akkor el kell altatni a beteget, de mivel egymillió emberről van szó, én erre 
azt mondtam, hogy nem lehet egymillió embert elaltatni, mert álomba szenderül az 
ország. Erre az volt a válasz, hogy akkor viszont intelligencia kérdése, hogy saját 
érdekében ki vesz részt vagy ki nem. Erre mondta Ottó professzor, hogy akkor ezt 
intelligenciatesztnek kellene használni, és nem kolonoszkópos szűrésnek. Hála 
istennek, a vita lezárult azzal, amit ’93-ben javasoltunk, és ugyanolyan elvek szerint a 
múlt év végén elindult. 

Amit tetszett említeni, hogy ég a ház és hasonlók. Én ezt nem érzékeltem 
őszintén szólva. Én nagyon figyelem az egészségügyet, én ilyeneket láttam, hogy 
eltörik a cső, eldugul meg hasonlókat, de én ezeket a szimptómákat sehol nem 
észleltem.  

A következő az Alkotmánybíróság határozata. Itt az Alkotmánybíróság azt 
mondta ki, hogy a nemzetközi szerződésekből származó jogalkotói feladatot 
elmulasztotta a kormány, ugyanakkor konkrét intézkedéseket nem javasol sem a 
kártérítésre, sem a kártérítés időtartamára, a kiesett pénz kamatainak a fizetésére. 
Tehát ilyen értelemben egész konkrétan ez a helyzet. 

Családipótlék-emelés. Erről már több helyen szó volt. Összefoglalóan 
említeném csak azt, hogy a családok támogatására két és félszer annyi támogatás van, 
ingyenes tankönyv, ingyenes gyermekétkeztetés, Erzsébet-táborok és a többi. A 
szegénységi kockázatoknál egész radikális javulásokat értünk el, ezekre nem térnék 
ki. 

1-es típusú diabétesz. Igen, még a Magyar falu program, hogy illúzió-e vagy 
nem. Ez elindult, mindent érint, ami az emberrel kapcsolatos, az egészségügyet is 
olyan értelemben, hogy orvosi lakás, orvosi rendelők. Meghirdették a pályázatokat ’19 
márciusában, 26-ától lehet pályázni, és én nagyon remélem, hogy a 120 négyzetméter 
feletti lakások vonzóak lehetnek. 
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1-es típusú diabétesz. Itt nagyon röviden mondanám, hogy ez egy 
komprehenzív program. Körülbelül egymillió diabéteszes van Magyarországon, ennek 
a fele látens. Az 1-es típusúba körülbelül 60-80 ezer ember tartozik, a 2-esbe legalább 
6-700 ezer. A különbség az, hogy az 1-es típusúnál nincs inzulintermelés, mert egy 
autoimmun folyamat kiirtja a szervezet saját B-sejtjeit, a másik esetben van 
inzulintermelés, de a cukrot nem juttatja át a sejtfalon, tehát a szövetekben 
halmozódik. Ez progresszív betegség, genetikai ok, keringési ok és a túlsúly a 
prediszponáló tényező. Az 1-es csoporton belül van négyezer érintett gyermek, tehát a 
jelentősége rendkívül nagy. De ehhez hozzátartozik az, hogy a gyerekek esetében a 
szöveti szenzor, amelyik érzékeli a glukózszintet és az adatot továbbítja, alanyi jogon 
fog járni, nem méltányossági alapon, a másik, az inzulinpumpa és a tartozékai 
98 százalékos támogatással, a harmadik, a ketoacidózis mérésének az eszköze 
ugyancsak bekerül a támogatotti körbe.  

De az 1-es és 2-es típusú diabétesznél életkortól függetlenül az iskolai 
étkeztetés, a szénhidrátok, zsírok, vörös húsok kiiktatása, egészséges zöldség-
gyümölcs, az 1-es diabéteszes gyerekek életminőségének a javítása úgy, hogy most a 
gyodon meg számos egyéb támogatáson kívül csak az orvosi vonatkozásait mondom, 
hogy a gyerek hasonlóan tudjon élni, mint a többi. Tehát tudjon rendesen étkezni, 
legyenek meg a feltételei annak, hogy óvodába, iskolába be tudják vinni a speciális 
élelmet, tudják raktározni, tudják fölmelegíteni, a dadus, a konyhalány, a 
szakszemélyzet, az edző a sport esetében és a sportorvos képzéseket kapjon ebben a 
témakörben. Illetve mindenkit érint az, hogy a „Három generációval az egészségért”, 
elmondtam, az egyik feladata a családorvosnak, a támogatott orvosnak a hipertónia, a 
keringési betegségek rizikófaktorai, a diabéteszmegelőzés, a diabéteszes lábszűrés, az 
intervenciók elindítása, akár gyógyszeres kezelés, felnőttkorban pedig a diabéteszes 
elhanyagolt láb perifériás érsebészeti kezelésének a teljes struktúrája kiépült. Én 
nagyon remélem, hogy Budapesten… - Mennyi van hátra? December, másfél hónap. 
Megint azt fogja mindenki írni, hogy nem lesz megvalósítható. Nagyon remélem, jövő 
év elején Budapesten 0 órától 0 óráig a hét minden napján érsebészeti ügyelet lesz.  

Én azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, és őszintén köszönöm az önök 
türelmét és figyelmét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Akár kétszer ennyi időt is 

szánunk rá, egy évben egyszer van miniszteri meghallgatás.  
Képviselőtársaim! Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a véleménynyilvánítást. 

Tíz perc szünetet rendelek el szellőztetésre, kávézásra. Öt perc! 
 

(Szünet: 13.49 - 14.00) 
 

KORÓZS LAJOS a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Képviselőtársaim! Folytatjuk a munkánkat. Rátérünk a 2. napirendi pont 
tárgyalására, de előtte egy helyettesítést be kell hogy mondjak: Tapolczai Gergely 
képviselő urat Selmeczi Gabriella alelnök asszony fogja helyettesíteni. 

Bejelentem, hogy a szünet után a bizottság ismét határozatképes, folytatjuk a 
munkánkat. 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló T/8021. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 
fedezetéről szóló T/8021. számú törvényjavaslat részletes vitája következik. Az 
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előterjesztő nevében köszöntöm Besesek Botond helyettes államtitkár urat, Szatmári 
László főosztályvezető urat, mindkettőjüket a Pénzügyminisztériumból. 

Elsőként a törvényjavaslat házszabályszerűségéről kell döntenünk. Kérdezem 
az előterjesztőt, illetve a bizottság tagjait, kíván-e majd valaki hozzászólni egyben. 
Előterjesztő? 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Megfelel a 

Házszabálynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselők? Hallani hallottuk, a jegyzőkönyv számára: azt 

mondta az előterjesztő, hogy megfelel a házszabályi előírásoknak. Képviselők? (Nincs 
jelzés.) Nem kíván szólni senki. Amennyiben nincs hozzászólás, a részletes vita első 
szakaszát így lezárom. 

A módosító javaslatok megtárgyalására kerül sor. Egy kis segítséget kérek, 
mert nincs olyan eszeveszett sok, de a háttéranyag alapján az 1. sorszám alatt Bencsik 
János képviselő úr javaslatáról van szó. Kormányálláspont? 

Tárcaálláspont ismertetése 

BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A 
Pénzügyminisztérium nem támogatja. Tárcaálláspont. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Tárcaálláspont szerint a tárca ezt az előterjesztést nem támogatja. A 
bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk.  

Aki támogatja az indítványt, emelje fel a kezét, legyen szíves! (Szavazás.) 2 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem támogatja. 

A háttéranyagban 2. sorszám alatt Harangozó képviselő úr és az én 
előterjesztésem. Itt a bányászati törvényhez kívántunk módosítót benyújtani. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Legyen olyan kedves, mondjon két mondatot 

hozzá, hogy mi az oka ennek a nemtámogatásnak! 
 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Természetesen. A tárca úgy gondolja, hogy a jelenlegi törvénytervezet az a 
társadalombiztosítási alapok bevételi forrását hivatott újraszabályozni, 
újrakodifikálni, a benyújtott javaslat pedig nem erre vonatkozik, és ezért most ezt 
nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Igen. Képviselők! Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja a módosítót? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 8 
nem. 8:2 arányban a bizottság a módosítót nem támogatja. 

3. sorszám alatt kapták kézhez képviselőtársaim az LMP-s Demeter Márta 
indítványát. Tárcaálláspont? 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem? (Szavazás.) 8:2 arányban a bizottság nem támogatja. 
4. sorszám alatt szintén az én indítványom. Hogy kétszer ne szóljak, kérem is, 

hogy néhány mondattal legyen olyan kedves indokolni, államtitkár úr! 
 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk, és az indokolás ugyanez. Tehát jelenleg a bevételi oldalt kívántuk 
újraszabályozni, nem pedig egyéb kérdéseket megnyitni. Bármely más törvényt csak 
olyan szinten érintünk a jelenlegi törvénnyel, amely a kodifikáció szempontjából 
elengedhetetlen volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás! Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 8:2 arányban a bizottság elvetette az indítványt. 
5. sorszám alatt szintén Demeter Márta indítványa. Tárcaálláspontot kérek. 
 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. A képviselők? (Szavazás.) 2 igen. Aki elveti? 

(Szavazás.) 8:2 arányban a bizottság nem támogatta. 
Lapozok, lapozok, és a végére értünk, azt hiszem, mert azok összefüggő 

indítványok voltak, és szavaztunk, a 2., 5., 7. pontok oké. Lezárom a napirendi pont 
tárgyalását, pontosabban ezt a szakaszt.  

Ezután pedig: a kormánypárti képviselőcsoportok további módosítási 
szándékot terjesztettek elő, amelyet a bizottság tagjainak, azt hiszem, a tegnapi nap 
folyamán megküldtek, az anyag kiosztásra került. 

Azzal a módosítással terjesztem elő a javaslatot, hogy az 53. pontról ne 
döntsünk, mivel az előterjesztő jelezte, hogy újrakodifikálja az itt szereplő 
rendelkezést, továbbá a nyelvhelyességi módosításokat is tartalmazó javaslatról 
szokás szerint egy szavazással döntünk, azonban bármely bizottsági tag kérhet egyes 
pontokról külön szavazást. 

Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztő, illetve a bizottság részéről? 
Előterjesztő? 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bizottság? (Nincs jelzés.) Nincs hozzászólás. Szavazás következik.  
A részletes vitát lezáró módosító javaslat elfogadásáról döntünk. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 8. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2. A bizottság támogatta a 
benyújtását. 

Most a részletes vita lezárásáról szavazunk. Ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) 8. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2. A bizottság a részletes vita 
lezárását támogatta. 

Bizottsági előadó… - bocsánat, a bizottsági jelentésről szavaznunk kell. Ki az, 
aki támogatja a bizottsági jelentést? (Szavazás.) Egyhangú.  

Előadót kívánnak-e állítani? (Nincs jelzés.) Nem volt igazából érdemi vita, így a 
bizottság sem többségi, sem kisebbségi előadót ehhez a napirendi ponthoz nem kíván 
állítani. 
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Ezt a napirendi pontot lezárom. Nagyon szépen köszönöm a részvételüket, 
helyettes államtitkár úr, főosztályvezető úr. Szép napot önöknek! Viszontlátásra! 

A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/8013. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

A 3. napirendi pont tárgyalásán köszöntöm Simon Attila helyettes államtitkár 
urat, és Moskó Mónika főosztályvezető asszonyt is köszöntöm nagy tisztelettel. 
Rátérünk a 3. napirendi pont tárgyalására, a családvédelmi akciótervvel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/8013. számú törvényjavaslat, itt is részletes 
vita következik, ahogy említettem, köszöntöttem a tárca képviselőit.  

Kérdezem, hogy a házszabályszerűségről mi a véleményük. 

Tárcaálláspont ismertetése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok én 
is közölni, és házszabályszerűnek tartjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselők? (Nincs jelzés.) Senki. 
A részletes vita első szakaszát így lezárom. Képviselői módosító javaslat 

megtárgyalása következik. A kiosztott háttéranyag kapcsán mindösszesen egy 
módosító volt, az is az enyém. Legyen olyan kedves egy-két mondatot mondani 
indokolásként - az 1. számú háttéranyag az én módosító javaslatom volt! 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem tudjuk támogatni, tisztelt elnök úr, a javaslatot. És azért nem, 
mert az Országgyűlés idén júniusban elfogadta a 2020. évi költségvetést, és miután a 
képviselő úr javaslata érinti mind a ’20-as, mind az azt követő ’21-’22-es 
költségvetéseket, így ebben nem tudunk elmozdulni. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Képviselők? (Nincs jelzés.) Mindenki áttanulmányozhatta 
a módosító indítványt. Döntenünk kell róla.  

Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta a módosító indítványt. 

A végére is értünk, lévén egyetlen módosító érkezett ehhez a napirendhez. 
A kormánypárti képviselőcsoportok további módosítási szándékot terjesztettek 

elő; az anyag szintén kiosztásra került. Ezek jogtechnikai felvetések, amit 
pontosítottak, és ahogy említettem az előző napirendnél is, az a nyelvhelyességi 
módosításokat is tartalmazó javaslat volt. Szokás szerint egy „kupacban” szavazunk.  

Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.)  
Előterjesztő sem?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Mi támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Szavazás következik. A részletes vitát lezáró módosító javaslat 

elfogadásáról döntünk. Ki az, aki a módosító javaslatot támogatja? (Szavazás.) A 
kormánypárti oldal által benyújtott módosító javaslat. (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 2 nemmel a bizottság támogatta és benyújtja. 
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A részletes vita lezárásáról döntünk. Ki az, aki a részletes vita lezárását 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

Végül a bizottsági jelentésről szavazunk. Ki az, aki támogatja a bizottság 
jelentésének benyújtását, amely tartalmazza a törvényjavaslat 
házszabályszerűségének megállapítását? (Szavazás.) Egyhangú. 

Bizottsági előadót kíván-e állítani a bizottság? Vita nem volt egyébként; sem 
többségi, sem kisebbségi előadót a bizottság ehhez a napirendhez nem állít.  

Nagyon szépen köszönöm, szép napot, viszontlátásra! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: A vártnak megfelelő ütemben halad a bizottság a munkájával. 
Rátérünk a 4. napirendi pont tárgyalására. Foglaljanak helyet.  

Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, 
valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi 
szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő 
módosításáról szóló T/8018. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

 
Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a 

bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók 
tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításról fogunk tárgyalni. Ezt az 
anyagot T/8018. számon kapták képviselőink kézhez. Itt is ugye, a részletes vita 
kezdődik. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Katona Gábor és Csányi Péter 
helyettes államtitkár urakat, valamint Pécsekné Csapó Anna szakértő asszonyt. 
Tisztelettel köszöntöm önöket, mindannyian az EMMI részéről érkeztek. 

Elsőként a törvényjavaslat házszabályszerűségéről. 
Helyettes államtitkár úr! 

Tárcaálláspont ismertetése 

DR. CSÁNYI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Véleményem szerint rendben van, házszabály szerinti.  

 
ELNÖK: Képviselők? (Nincs jelzés.) Senki nem kíván hozzászólni.  
A részletes vita első szakaszát ezzel lezárom. 
Képviselői módosító javaslat nem került benyújtásra, legalábbis nekem nincs 

tudomásom róla.  
További módosítási szándékot terjesztettek elő a képviselőcsoportok, melyet a 

bizottság tagjainak tegnap ugyanígy megküldtünk. Az anyag kiosztásra került, melyet 
jogtechnikailag a bizottság titkársága pontosított. A javaslatról szokás szerint egy 
szavazással - ahogy az előző két napirendnél is - döntünk; természetesen kérhet bárki 
róla szavazást külön.  

Határozathozatal 

Mivel nincs hozzászólás, a részletes vitát lezáró módosító javaslat elfogadásáról 
döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.  

Aki a részletes vita lezárását támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.  
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A bizottsági jelentésről döntünk. (Szavazás.) Egyhangú.  
Bizottsági előadót kíván-e állítani a bizottság? Többség? Kisebbség? (Nincs 

jelzés.) 
Köszönöm a részvételüket, ilyen konstruktívak már régen voltunk. 

Egyebek 

Az egyebek között kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek 
közérdekű bejelentése. Előreláthatóan én szeretnék annyit közölni a bizottság 
tagjaival, hogy lesz még egy bizottsági ülés, de nagy valószínűséggel az lesz az utolsó, 
és azt sem tervezem, hogy hosszú lesz.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Szép napot! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 15 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Turkovics Istvánné és Farkas Cecília 
 


