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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
egészségügyi  ellátórendszer  intézményi,  személyi  és  anyagi  feltételeinek  megerősítéséről,
valamint  a  gyógyításhoz  való  hozzáférés  igazságos  és  méltányos  biztosításához  szükséges
intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

az egészségügyi ellátórendszer intézményi, személyi és anyagi feltételeinek megerősítéséről,
valamint a gyógyításhoz való hozzáférés igazságos és méltányos biztosításához szükséges

intézkedésekről

Az Országgyűlés,
-  annak  érdekében,  hogy  mindenki  számára  biztosított  legyen  a  szükségleteinek  megfelelő,
hozzáférhető és minőségi egészségügyi ellátás,
-  felismerve,  hogy a kórházak adósságának újratermelése helyett  egy fenntartható egészségügyi
ellátórendszer létrehozására van szükség,
-  tekintettel  arra,  hogy  a  kórházon  kívüli  ellátás,  benne  a  háziorvosi  ellátás  megerősítése
biztosíthatja, hogy senki ne maradjon a számára szükséges ellátás nélkül,
- abban a meggyőződésben, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozók hosszú távú és garanciákkal
övezett életpályájának megteremtése biztosíthatja csak az ágazatban dolgozók anyagi biztonságát és
pályán maradását,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy
a)  a  hálapénz  rendszerének  felszámolása,  továbbá  az  orvosok  és  nővérek  elvándorlásának  a
megelőzése érdekében az egészségügyben dolgozók bérét európai uniós szintre kell emelni,
b) az egészségügyi hiányszakmában dolgozók számának és megbecsülésének a növelése érdekében
meg kell duplázni az állami ösztöndíjjal tanuló egészségügyi szakemberek arányát,
c)  a  kórházi  adminisztráció  felülvizsgálatával  és  átszervezésével  csökkenteni  kell  az  orvosok
adminisztrációs terheit,
d)  az egészségügyi  szakma képviselete  és  legmagasabb szintű szakmai  irányításának megfelelő
biztosítása érdekében önálló egészségügyi minisztérium létrehozása szükséges,
e) az egészségbiztosítás függetlensége és önállósága érdekében önálló egészségbiztosítási pénztárt
kell létrehozni.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy haladéktalanul  folytasson  átfogó  vizsgálatot  az
egészségügyi szektor jelenlegi helyzetéről annak érdekében, hogy meghatározza az egészségügyi
ágazaton belül jelentkező szakember-, eszköz- és forráshiány mértékét, valamint a hiányt létrehozó
jogi szabályozás hibáit és hiányosságait.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a 2. pont szerinti felülvizsgálat alapján készítse elő
az alapellátási és a szakellátási rendszer, az egészségügyi szakemberek képzésének és megfelelő
bérezésének,  a  modern  eszközök  beszerzésének  és  fenntartásának,  a  kórházi  fertőzések
megelőzésének,  a  megfelelő  gyógyszerellátás  biztosításának,  az  egészségbiztosítási  rendszer
független és önálló működése visszaállításának, a betegjogok megfelelő védelmének biztosításához
szükséges költségvetési források fedezetének megteremtéséhez szükséges döntéseket.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az alábbi intézkedéseket haladéktalanul hajtsa végre:
a) csökkentse a diagnosztikai vizsgálatok várakozási idejét,
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b) térítse meg a kórházak lejárt tartozásait, emellett biztosítson további forrásokat a jogszabályban
meghatározott  minimumfeltételeknek  megfelelő  működés  biztosítása  és  a  kórházi  fertőzések
visszaszorítása érdekében,
c) a betegjogok védelme érdekében növelje az erre szakosodott szakemberek számát,
d) a rákos betegek gyógyulási esélyeinek javítása érdekében tegye a betegek számára elérhetővé a
hatékonyabb rákgyógyszereket.
Felelős: miniszterelnök
Határidő: azonnal

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A Magyar  Szocialista  Párt  az  egészségügyben  tapasztalható  romlás  megfékezése  érdekében
nyújtja  be határozati  javaslatát,  mivel  elfogadhatatlannak tartja  a  2010.  évi  választások után
megalkotott  és  alapvetően  elhibázott  egészségügyi  programot.  A FIDESZ-KDNP  kormány
regnálása  ugyanis  olyan  káoszt  idézett  elő  a  magyar  egészségügyben,  amely  következtében
vannak olyan térségei az országnak, ahol 50 kilométeres körzetben nincs háziorvos, amelyből
naponta  3  orvos  és  2  ápoló  menekül  külföldre,  ahol  a  sürgősségi  osztályokon  szakorvosok
helyett  olykor  pályakezdő  rezidensek  ügyelnek,  amelyben  van,  hogy  kötszer,  a
vérnyomásmérőbe szükséges ceruzaelem, orvosi spatula vagy éppen kézfertőtlenítő hiányzik.

A Magyar Szocialista Párt célja a jelen határozati javaslattal az igazságtalanság és a pénztelenség
felszámolása  az  egészségügyben.  Az  igazságtalanság,  amely  abban  mutatkozik  meg,  hogy
kórházak helyett a FIDESZ-KDNP kormány éveken át stadionokra költötte az adóforintjainkat,
százmilliókat  vett  ki  az egészségügyből,  amely következtében, szakértők szerint,  2016-ban a
magyar egészségügy természetbeni kiadásai folyóáron számítva 1863 milliárd forinttal maradtak
el a 2006-ostól. Ezek a hiányok jól látszanak a kórházak adósságainak folyamatos növekedésén,
amelyet  a  FIDESZ-KDNP kormány rendszeresen  az  év  végén,  uralkodói  kegyet  gyakorolva
részben  esetleg  kifizet.  Ez  pedig  a  fenntartható  egészségügyi  rendszerre  egyaránt  veszélyes,
igazságtalan és teljeséggel elfogadhatatlan, hiszen nem azért dolgozunk, és nem azért fizetjük az
adót,  hogy abból  a  miniszterelnök hobbijának fenntartása érdekében stadionokat  építsünk és
„aranylábú” focistákat finanszírozzunk!

Részletes indokolás

1. 

2016-ban  a  magyar  egészségügy  természetbeni  kiadásai  folyóáron  számítva  1863  milliárd
forinttal maradtak el a 2006-ostól, így nem csoda, hogy például a kórházak jelentős mennyiségű
tartozást  halmoznak  fel  minden  évben.  Ez  az  állapot  már  önmagában  ellehetetleníti  az
egészségügyi szakma mindennapjait.

Az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  Emberi  Erőforrások  Minisztériumába  való
integrálásával  megszűnt  az  egészségbiztosítás  szervezeti  és  pénzügyi  függetlensége.  Ennek
keretében a Kormány az emberek egészségét biztosítani hívatott forrásokat az úri kedve szerint
szabadon átszabhatja.  Ezt az állapotot meg kell szüntetni és újra létre kell hozni a független
OEP-et.

Az egészségügyi dolgozók pénzügyi megbecsülése sem erőssége a FIDESZ-KDNP kormánynak.
Ezt  jól  mutatja  a tűzoltás  jelleggel  megtett  béremelés,  amely sokszor  nem is éri  el  az előre
beígért  szintet.  Így volt  ez  a  mentősök  esetén  is,  ahol  a  kormányzati  hazugság a  mentősök
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részéről  tömeges  felmondáshoz  vezetett.  Az  egészségügyi  szakdolgozók  elvándorlásának
megállítása érdekében azonban elengedhetetlen, hogy az egészségügyi dolgozók bérét az európai
uniós bérszínvonalra emeljük.

A béremelés  mellett  a  szakemberhiány megszüntetésének  másik  eszköze  az  új  szakemberek
képzése.  Biztosítani  kell,  hogy  az  egészségügyi  szakoktatásban  több  államilag  támogatott
hallgató nyerjen felvételt, és a számukra biztosítandó ösztöndíjak mértéke magasabb legyen.

Az  önálló  egészségügyi  minisztérium léte  nem pusztán  strukturális  kérdés.  Az  egészségügy
államtitkári  szinten  való  kezelése  egy óriásminisztériumban  egy  olyan  politikai  bűn,  amely
egyrészt  azt  üzeni  az  egészségügyi  szakemberek számára,  hogy a  Kormány nem tartja  őket
becsben,  másrészt  drasztikusan rontja  az  egészségügyi  szakemberek igényérvényesítésének a
lehetőségét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a FIDESZ-KDNP kormánynak az egészségügyi
politika kapcsán bemutatott csődje. 

Az orvosok, bár nem dolgoznak kevesebbet, mint nyugat-európai kollégáik, mégis kevesebb időt
tölthetnek a betegekkel. Ennek oka az őket nyomó adminisztrációs terhek nagysága és súlya,
amely  sokszor  a  munkaidejük  jelentős  részét  elveszi.  Ahhoz,  hogy  a  magyar  egészségügy
megfelelően  működhessen,  csökkenteni  kell  az  orvosok  adminisztrációs  terheit,  hogy többet
foglalkozhassanak a betegekkel, hiszen ez az orvosi hivatás lényege.

2-3. 

Az egészségügynek betegközpontúnak kell lennie, senkit sem hagyhatunk egészségügyi ellátás
nélkül. Nem fordulhat elő a 21. század Magyarországán az, hogy valaki azért halhat meg, mert
nincs kötszer, megfelelő műszer, orvos vagy éppen mentő.

A Javaslat a Kormányt az egészségügy helyzetének az átfogó felülvizsgálatára kötelezi. Csak
egy  ilyen  áttekintés  után  készült,  reformjavaslatokat  tartalmazó  programmal  érhető  el  a
legmagasabb szintű testi lelki egészség, amelyhez a Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint,
mindenkinek joga van.

4. 

A felsorolt  célok  elérése  érdekében,  tekintettel  az  elmúlt  7  évben  tapasztalt  egészségügyi
szakpolitika csődjére, konkrét intézkedések meghozatalára hívja fel az Országgyűlés a Kormányt
annak  érdekében,  hogy  végre  valódi  és  érdemi,  az  egészségügy  helyzetét  javító  reformok
szülessenek.

A betegségek  időben  történő  felismerése  életet  menthet,  ezért  szükség  van  a  diagnosztikai
vizsgálatok várakozási idejének a drasztikus csökkentésére, illetve azok hozzáférhetővé tételére.
Elfogadhatatlan az, hogy egy szűrővizsgálatra hónapokat kelljen várni, ami sokszor drasztikusan
csökkenti  a felépülés esélyét,  míg azok, akik tehetősek és gazdagok, vagy jó kapcsolatokkal
rendelkeznek, a magánegészségügyön keresztül, illetve „szívességként” hozzáférhetnek ezekhez
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az  ellátásokhoz,  van,  hogy  a  kapcsolatokkal  nem  rendelkezők  kárára.  Ezt  csak  az  állami
egészségügyi rendszer átfogó fejlesztése oldhatja meg.

A  kórházi  fertőzések  elképesztő  mértékben  vannak  jelen  Magyarországon.  Ennek  egyik
legjelentősebb oka,  hogy az egészségügyi intézményekben a WHO által előírt kézfertőtlenítő
mennyiség harmada sem áll  sokszor rendelkezésre. Elfogadhatatlan, hogy Semmelweis Ignác
országában  a  kézfertőtlenítés  az  egészségügyi  intézményekben  ne  legyen  biztosított.  Egyes
források szerint már olyan rossz a helyzet, hogy többet halnak meg Magyarországon kórházi
fertőzésekben,  mint  közúti  balesetben.  Ezen  változtatni  kell  még  akkor  is,  ha  Ónódi-Szűcs
Zoltán szerint nem a kórházi fertőzésekkel kell foglalkozni az Országgyűlésben.

Elfogadhatatlan az is, hogy a betegjogok védelmét ma Magyarországon egy olyan szerv látja el,
amelyben egy, a betegjogok biztosításáért felelős személy több megyére kiterjedően látja el e
feladatait úgy, hogy naponta jut rá egy panasz, ami átfogó kivizsgálást igényelne, tekintettel arra,
hogy alapvető emberi jogok sérelméről lehet szó. Erre pedig egy nap kevés, főleg úgy, hogy
mellette több más megkeresést is teljesítenie kell ezeknek a munkatársaknak. Magyarországon a
beteg  jogainak  védelme  nem  biztosított,  amely  következtében  a  betegek  és  ellátottak
kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Az  innovatív  és  hatékony  rákgyógyszerek  elérhetővé  tétele  alapvető  fontosságú  abban  az
országban,  amely  a  daganatos  megbetegedések  miatti  halálozások  tekintetében  az  OECD
államok  sorában,  annak  a  legvégén  kullog,  vagyis  ahol  a  daganatos  betegségek  túlélésének
esélye a legalacsonyabbak között van. Ennek az egyik oka, hogy 3,7 évet kell várni átlagban
arra, hogy az új rákgyógyszerek a támogatási rendszerbe bekerüljenek, de ez szám elérheti a 4
évet is. Ennek javítása érdekében a Kormánynak azonnal intézkednie kell, hogy az új, hatékony
rákgyógyszerek gyorsabban juthassanak el a betegekhez.
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