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Igen Tisztelt Képviselő Asszony és Képviselő Úr!

Kérdéseikre, miszerint „Mennyibe került az Egészségügyi Reform és Programiroda
kétéves működése?" ; "Ki a személyi felelős annak a reklámszerződésnek a
megkötéséért, amely a meg nem valósult egészségügyi reform népszerűsítésére
szolgált és amelynek felbontása 30 millió Ft-ba került?" ; „Miért kötöttek meg úgy
reklámszerződést, hogy a szerződéskötés időpontjában még nem volt döntés a
népszerűsítés tárgyáról, az egészségügyi reformról?"; „Összesen mennyi közpénzbe
kerültek a végül meg nem valósult egészségügyi reformelképzelések?" ; és a
„Rendelkezésünkre tudja-e bocsátani annak a 150 millió Ft-os szerződésnek a
másolatát, amelyet 2004-ben kötöttek egy reklámcéggel az egészségügyi
reformelképzelés népszerűsítésére ?") összefoglalóan az alábbi választ adom :

Ad K/15201., K/15204 . :
Az egészségügyi reformprogram végrehajtásának koordinálásáért felelős

kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 1115/2003 . (XI . 26.) Korm. határozat dr .
Radnai Györgyöt - 2003 . november 20-i hatállyal - a gyógyulás és a gyógyítás
feltételeinek és körülményeinek a javítása érdekében az egészségügyi reformprogram
végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztosnak nevezte ki - dr. Győrfi
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írásbeli válasz a
K/15201 ., K/15202 .,
K/ 15203., K/ 15204 .,
K/ 15213. sz. kérdésekre



István kormánymeghatalmazott úr egyidejű felmentésével . A hivatkozott
kormányhatározat értelmében a kormánybiztos titkárságának működési költségeit a
központi költségvetésből - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
fejezetben, az „egészség évtizede" program költségvetésének terhére - kellett
biztosítani .
Az egészségügyi reformprogram végrehajtásának koordinálásáért felelős

kormánybiztos felmentéséről szóló 1087/2004 . (IX . 8 .) Korm. határozat értelmében a
Kormány az egészségügyi reformprogram végrehajtásának koordinálásáért felelős
kormánybiztost, dr. Radnai Györgyöt, e tisztségéből 2004 . szeptember 1-jei hatállyal
felmentette .
Az Egészségügyi Reform Programiroda jelenleg nem működik, működése 2004 .

szeptember 01-től megszűnt .
A Programiroda munkáját - munkaviszony vagy közszolgálati jogviszony keretében
foglalkoztatott - 5 munkatárs segítette .

Ad K/15202., K/15203 :
Az egészségügyi reform koncepciójáról és soron következő feladatairól szóló

2334/2003 . (XII. 23 .) Korm. határozat 2 . pontja értelmében az egészségügyi reform
koncepcióját szakmai és társadalmi vitára kell bocsátani . A vitákon elhangzó
véleményekről, javaslatokról a Kormányt tájékoztatni kell .

Felelős :

	

Egészségügyi reform-program kormánybiztosa
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Határidő:

	

2004. április 15 .

A hivatkozott Korm . határozat végrehajtását elősegítendő vált szükségessé az
egészségügyi reform koncepciójának széles körű ismertetése . Az ESZCSM a HAVASI
Budapest Reklámügynökség Kft .-vel - szabályos közbeszerzési eljárást követően -
2004. május 20-án vállalkozási szerződést kötött . A szerződés tárgya az egészségügyi
reformra vonatkozó reklám- és PR tevékenység ellátása, mely, kiterjed kommunikációs
tanácsadásra, a reklámkampányok megtervezésére, a kampányokhoz szükséges
médiaeszközök és egyéb reklámeszközök megtervezésére, előkészítésére, legyártására,
terjesztésére, valamint teljes körű média tervezési és médiafoglalási feladataira .
A vállalkozó feladatát képezte az „Egészségügyi reform társadalmi vitájának
lebonyolítása a társadalom 5 fő célcsoportja felé" elnevezésű reklámkampány kreatív
tervezése, konferenciák megszervezése, országjáró körutak lebonyolítása és lakossági
fórumok megszervezése . A szerződés aláírója az ESZCSM képviseletében Dr . Radnai
György kormánybiztos volt . A vállalkozói díj bruttó 149 .999 .750 Ft.

A vállalkozási szerződés teljesülése a Magyar Köztársaság Kormánya Egészségügyi
reformot

	

érintő

	

döntése

	

miatt

	

lehetetlenült

	

el.
A vállalkozó a vállalkozási szerződés ellehetetlenülése miatt a szaktárcával szemben
42.995.848,- Ft összegű követelést támasztott .
A vállalkozó követelését tételes és bizonylatolt dokumentációval támasztotta alá
többek között, a médiakampány lefolytatásához szükséges közterületen elhelyezendő
reklámok díjaival, költségeivel .
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A minisztérium és a vállalkozó a vállalkozói szerződéses jogviszony közös
megegyezésen alapuló, peres jogvitát elkerülő megszüntetése érdekében, hosszas
tárgyalásokat követően egyezségre jutott . A Megállapodás megkötésére 2004 .
december 22-én került sor, amelyben a tárca vállalta, hogy 30.000 .000,- Ft kártérítést
fizet a vállalkozó számára .

Az egyezségben a vállalkozó a saját munka és vállalkozói díjából több mint 10 M Ft-ot
elengedett. Amennyiben a vállalkozó igényét elutasítottuk volna, úgy a teljes tőke
összeg és annak kamatai, valamint a perköltségek megfizetése iránt minden bizonnyal
eredményre vezető pert kezdeményezett volna . A peres eljárás időigénye - a jogerős
ítélet meghozataláig a mai gyakorlat szerint legkevesebb 1 -1 .5 . év szükséges- miatt a
teljes kifizetendő összeg meghaladta volna az 50 M . Ft-ot .

Ad K/15213 .
A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,

átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003 . évi XX1V. törvény módosította „A személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LX111. törvényt",
melynek értelmében a 19. § . (6) bekezdése előírja. hogy a közérdekű adatok
megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a
Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók . E jogszabályi előírásra tekintettel a
jelzett szerződés másolatát nem áll módomban rendelkezésre bocsátani, de eleget téve
az „Üvegzseb törvénynek", a fentiekben már tájékoztatást adtam a szerződő felekről, a
szerződés tárgyáról és a szerződés összegéről .

Kérem válaszom elfogadását .

Budapest, 2005. március , ~,
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