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Dr. Komáromi Zoltán életrajza 

1955-ben Szentesen születtem pedagógus családban. Édesanyám óvónő volt, édesapám 

pedig matematika-fizika tanárként ment nyugdíjba. 

Szülővárosomban jártam általános iskolába és ott érettségiztem a Horváth Mihály 

Gimnázium kémia-fizika tagozatán, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 

Orvosi Karán szereztem orvosi diplomát 1980-ban. 

Végzés után kivonuló mentőorvosként kezdtem dolgozni Szolnokon, majd Szegeden. Olyan 

időszakban dolgoztam a mentőknél, amikor megyénként még csak egy rohamkocsi volt 

szolgálatban, tehát fiatal orvosként is minden problémát önállóan meg kellett tudnunk 

oldani, mi voltunk a sürgősségi ellátás legmagasabb szintű képviselői. Ez még ma is nagy 

biztonságot ad olyankor, amikor gyorsan kell dönteni, egyedül kell megoldani valamilyen 

váratlan problémát. 

1983-ban főállású ügyeletes orvos lettem Szegeden, 150 ezer ember rendelési időn kívüli 

ellátásáért voltam felelős. Olykor havonta 20–22 napon is szolgálatban voltam, ahol 12 óra 

alatt nemritkán 35–40 beteget is elláttunk a rendelőben, ill. a betegek lakásán. Emellett 4 

éven át a város 12 körzetében helyettesítettem hosszabb-rövidebb ideig. Ez jó iskola volt, 

hiszen ennyiféle praxisvezetési módszert volt módom a gyakorlatban kipróbálni. Ez később 

sokat segített a saját későbbi praxisaim működésének a kialakításában.  

Körzeti orvosnak 1987-ben neveztek ki, majd 1988. októberében egy váratlanul 

megbetegedett kolléga helyettesítésére kirendeltek Szatymazra, ahol végül 6 szép évet 

töltöttem. 

1989-ben letettem az általános orvostani szakvizsgát. 

Közel 30 éve, hogy különböző helyeken, különböző szerepeket vállalva veszek részt a hazai 

egészségügyi ellátás problémáinak megoldásában.  

1991-ben 36 évesen meghívást kaptam a Háziorvosi Szakmai Kollégiumba, ezzel én voltam 

a legfiatalabb a szakmai kollégiumok tagjai között. Ekkor kezdtem szakmapolitikával 

foglalkozni. Ebben az időszakban történt meg a háziorvosi rendszer kialakítása, és indult el 

a praxisok privatizációja. A Szakmai Kollégium tagjaként számos továbbképzést és 

konzultációt vezettem országszerte, ezen a réven ismerkedtem meg nagyon sok 

kollégámmal. 

1992-ben részt vettem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékének 
megszervezésében, ezt követően közel 25 évig oktató háziorvos voltam. 

1997-ben költöztünk Budapestre, feleségem egy darabig a gyógyszeriparban dolgozott, 
majd visszatért az egészségügyi ellátásba. Én a XII. kerületben nyertem el egy háziorvosi 
állást, megválasztásomig ott dolgoztam. 

1998-tól 2002-ig a Hegyvidéki Önkormányzat Népegészségügyi Bizottságának külsős tagja 

lettem, majd 2014–től 2019–ig tagja voltam a kerületi képviselőtestületnek. 

1998-ban megválasztottak a Magyar Orvosi Kamara titkárának, 2002-től a MOK alelnöke 

lettem. 2005-től 7 évig a háziorvosi szakma országos szakfelügyelője voltam. 
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2013-ban kezdtem igazából politizálni. 2014-ben részt vettem mindhárom kampányban, 

ahol sikerült összehangolnom az ellenzéki pártok egészségügyi programjait.  

2018-ig az Együtt tagjaként foglalkoztam a szakpolitikával, majd egy darabig független 

egészségügyi szakértőként politizáltam. Így kerülhettem be Karácsony Gergely 

„árnyékkormányába” is.  

A 2018. évi választások után kiderült számomra, hogy igazán hatékonyan politizálni csak 

valamelyik párt szakpolitikai kabinetében lehet, ezért 2019 nyarán elfogadtam a 

Demokratikus Koalíció meghívását, azóta itt tevékenykedem. A 2022. évi országgyűlési 

választások kampányában ismét én lettem a hatpárti egészségügyi program koordinátora. 

Igazán még nem tudtam nyugdíjba vonulni, mert csak a legutóbbi hetekben találtam egy 

olyan utódot, akinek jó szívvel átadhatom a praxisomat: ezzel a bennem bízó 

pácienseimnek és a két remek munkatársamnak is tartozom.  

1982-ben nősültem, feleségem pszichiáter, 1991-ben szakvizsgázott, általános orvosi 

diplomája után az ELTE Bölcsészkarán szociológusi diplomát is szerzett. Két lányunk van, 

mindketten a Budapesti Kommunikációs Főiskolán végeztek. 

Két unokám van: Emma Zdenka és Marci ikrek, 13 évesek.  

A politika az utóbbi években az életem meghatározó részévé vált. Örömmel tölt el, ha sikerül 

megoldani egy-egy kritikus helyzetet, ha sikerül elmagyarázni a laikusok számára is egy-

egy húsbavágó egészségügyi probléma valós hátterét és sikerül szakmailag korrekt, 

megvalósítható és hatékony megoldást kidolgozni ezekre. 

Ehhez kerestem az eszközöket TV-ben, rádióban megszólaló háziorvosként, egészségügyi 

szakértőként, egészségügyi szakpolitikusként, önkormányzati képviselőként.  

Ezt fogom tenni országgyűlési képviselőként is. 

 
Budapest, 2022. április 20. 


