
A Fidesz a Gyurcsány-kormány alatt sikerrel akadályozta 
meg a már akkor is sok sebből vérző magyar egyészségügy 
átalakítását. Mi változott az azóta eltelt évek alatt, milyen a 
mai magyar egészségügy a stadionépítések, minisztériumi 
költöztetések és Városliget-beépítések Magyarországán? 
Kevesebb a seb, vagy több? 
Azok a bizonyos sebek az elmúlt öt évben csak szaporodtak, 
mélyültek, és egyre több sajnos el is fertőződött. A 2010-es 
parlamenti választások előtt Orbán Viktor az egészségügy 
megmentését hirdette meg. A mentés nemcsak hogy elma-
radt, de még egy soványka mentőövre sem futotta. Államo-
sították a gyógyintézeteket, az ígért szerkezetváltás lekerült 
a napirendről. Maradt az alacsony finanszírozás, az intézmé-
nyek eladósodása, a bérek kritikátlanul alacsony szintje, az 
egészségügyi dolgozók megbecsülésének hiánya. Az önkor-
mányzatok elveszítették a kórházaikat, ami évente mintegy 
100 milliárd forint veszteséget jelent az önkormányzati tá-
mogatások kiesése miatt.

A szakemberek elvándorlása egyik szakmát sem érinti olyan 
súlyosan, mint épp az egészségügyet. Lesznek orvosaink öt-
tíz év múlva?

Ma már több magyar orvos dolgozik külföldön, mint a hazai 
kórházakban összesen! A külföldre távozott egészségügyi 
szakemberek körében végzett felmérés alapján távozásuk-
ban kitüntetett helyen szerepel a jelenleg tapasztalható rossz 
politikai helyzet. Ezért és az alacsony bérek miatt a jövőben 
változatlanul azzal kell számolnunk, hogy az egészségügyi 
dolgozók kiáramlása az országból folyamatos marad. A jelen-
legi kormányt még az sem gondolkoztatja el, hogy a tavalyi 
évben 30 háziorvos távozott Romániába, és 2015 első felé-
ben is 22-en választották megoldásként a minden bizonnyal 
Erdélybe történő hazatelepülést. A háziorvosok vonatkozá-
sában szaporodnak a feltöltetlen praxisok. A 6331 háziorvosi 
praxisban alig 200 olyan orvos van, aki még nem töltötte be 
a 35. életévét. Ezzel szemben több mint 4500 alapellátásban 

Négymillió ember maradhat háziorvos nélkül
Interjú László Imrével, a DK Egészségügyi Kabinetjének vezetőjével

dk hírek
A Demokratikus Koalíció 

havonta megjelenő kiadványa

I. évfolyam 6. szám 
2015. december

Ételosztás a Blahán

A Demokratikus Koalíció december 14-én, hétfőn 13 
órakor a Blaha Lujza téren tartós élelmiszerekből 
összeállított csomagokat oszt a nehéz sorsú 
családok megsegítésére. Hívjuk fel erre a figyelmet a 
környezetünkben, hiszen szinte mindenki ismer olyan 
családokat, ahol nélkülöznek. Az ő karácsonyukat 
szeretnénk egy kissé szebbé tenni.

Nem kérnek a gumifeldogozóból

A Százhalombattára tervezett gumifeldolgozóról 
tartott lakossági tájékoztatón nyilvánvalóvá vált, 
hogy a lakosok elutasítják azt. A cég nem rendelkezik 
környezeti hatástanulmánnyal, a keletkezett koksz és 
olajszármazékok pedig komoly veszélyforrást jelentenek – 
közölte Szabó Attila környezetvédelmi tanácsnok.  
A fórumon részt vevő több száz ember jelezte, hogy 
nem akar egy esetlegesen rákkeltő, egészségkárosító 
üzemet a szomszédjába. A DK aláírásgyűjtésbe kezd, hogy 
megakadályozza a gumifeldolgozó létrehozását.

Tarlós tahó!

Amikor Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője a 
BKV immár 5 éve megoldatlan finanszírozása miatt vonta 
kérdőre Tarlós Istvánt a Fővárosi Közgyűlésben, a főpol-
gármester “áruházi részlegvezetőnek” nevezte a képvise-
lőnőt. Kerék-Bárczy Szabolcs, a Budapesti Koordinációs 
Tanács elnöke szerint nehéz eldönteni, hogy mi a rosz-
szabb: az, hogy a főpolgármester sértegetésekre használja 
a közgyűlést, vagy az, hogy épp ezt találta a legsértőbb-
nek. A DK szerint Tarlós István nemhogy Budapest, de egy 
áruház vezetésére sem méltó. Tarlós stílusában fogalmaz-
va azt mondhatnánk, hogy a főpolgármester közönséges 
tahóként viselkedik.

Folytatás a 2. oldalon



Azonnali béremelés kell az egészségügyben

– Hosszabb távon azt kezdeményezzük, hogy az ingyenes 
óvodai étkezetési rendszert fokozatosan terjesszék ki az 
alap- és középfokú közoktatási rendszerre is, minél nagyobb 
számban – közölte.
Ma Magyarországon, összesen 1,540 millió 18 év alatti gyer-
mek van. A baloldali kormányok 2004-től kezdték bevezetni 
az étkezési támogatást az oktatási intézményekben (óvodák-
ban és az 1–8. évfolyamban), 100%-os (ingyenes) és 50%-os 
kedvezményt nyújtva.
Azonban a nyomorgó és rászoruló családok helyzete sajnos 
nem változtik meg azzal, hogy a gyermek beiratkozik az is-

kolába, ráadásul különösen nehéz a hétvégi és a szezonális 
iskolai szünetekben, mikor a gyermek nem jut hozzá a köz-
ponti étkeztetéshez.
A DK ezért azt javasolja, hogy a kormány biztosítson plusz 
forrást arra, hogy a bölcsődei és óvodai ingyenes étkeztetési 
programot ki lehessen terjeszteni a hétvégi és a szezonális 
szünidei időszakra is. Borka-Szász Tamás szerint a rendszert 
fokozatosan ki kell terjeszteni az alapfokú és középfokú köz-
oktatási rendszerre is, a gyermekéhezés felszámolása pedig 
legyen országos, központi program, erre központilag is kell 
forrást biztosítani. 

A gyermekek a hétvégeken is éhesek
A Demokratikus Koalíció azt követeli a kormánytól, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítson pluszforrásokat  

a gyermekétkeztetésre. Borka-Szász Tamás, a DK elnökségének tagja azt mondta: biztosítani kell, hogy  
a rászoruló gyermekek hétvégeken és a tanítási szünetekben is legalább napi egyszeri meleg ételt kapjanak.

dolgozó orvos már elmúlt 50 
éves, de már több mint 1000 
olyan orvos is dolgozik a pra-
xisokban, aki betöltötte a 70. 
életévét. Egyenesen elretten-
tő, hogy 14 olyan háziorvos is 
van a rendszerben, aki már 
elmúlt 80 éves! A külföldre 
távozókat és a munkából ki-
öregedetteket nem pótolja 
az a 30-40 fiatal orvos, aki ma 
belép az alapellátás rendsze-
rébe. Ha nem történik komoly 
változás, akkor 4-5 év múlva 
mintegy 4 millió magyar ál-
lampolgár alapellátása válik 

ebben az országban bizonytalanná. Ráadásul 26 ezer nővér 
is hiányzik a rendszerből. Az egészségügyi dolgozók hiánya 
ma már olyan súlyos, hogy már azonnali intézkedésekkel sem 
lehetne elkerülni a helyzet romlását.

Komolyan vehető terv egy budapesti szuperkórház építése, 
vagy nem más, mint időről időre felmutatott mézesmadzag?
A szuperkórház gondolata a szakma teljes kizárásával a Fi-
desz egyik frakcióülésén született. Azóta csak a helyét illető-
en hangzottak el önkormányzati vezetőktől olyan javaslatok, 
melyek a hozzáértés teljes hiányáról tanúskodnak. Egy kór-
ház helyének és működtetésének ugyanis szigorú szabályai 
vannak, amit talán illene a szakmai szervezetekkel egyez-
tetni. A másik fontos kérdés a szükséges anyagi források kér-
désköre. Egy megyei szintű kórház – ami nem szuperkórház – 
bekerülési költsége 35-45 milliárd forint között van. Az EU-s 
támogatások a fejletlenebb régiók felzárkóztatására fordít-
hatók, és ebbe Budapest nem tartozik bele. Egyre inkább úgy 
érzem, hogy ez az ígéret egy színes lufi…

Hogy állnak a mentős fejlesztések?
Ha azt a célt nézzük, hogy a hívástól számított 15 perc alatt a 
helyszínre érkezzen a mentő, akkor baj van. A 15 perces idő-
határ mellett azonban ott szerepel a technika és az ember, 
márpedig a két utóbbival is bajok vannak. Az új mentőautókat 
lassan szerzik be, ráadásul a kelleténél kevesebbet. Sok az 
elöregedett, drágán üzemben tartható mentő. A legnagyobb 
problémát azonban a kevés és folyamatosan fogyó szakem-
bergárda okozza. Az alacsony bérek miatt kevés az orvos, a 

mentőápoló, de a gépjárművezető is. A szintén kevés mentő-
autó egy része épp a gépkocsivezetők hiánya miatt a telep-
helyen áll. Nem lehetünk büszkék a mentőállomások felújí-
tásának illetve újak építésének ütemére, az átadási határidők 
sorozatos be nem tartására. A mentők helyzete minden ele-
mében visszatükrözi a magyar egészségügy betegségeit.

Mit tenne a DK a helyzet javítása érdekében? 
Az első legfontosabb lépés egy azonnali béremelés végrehaj-
tása. Ezzel párhuzamosan a szakmai szervezetekkel történő 
egyeztetés, a további lépések közös kidolgozása, és azok 
ellenőrzött életbe léptetése. Már számtalanszor elhangzott 
különböző fórumokon, hogy a finanszírozás és a bérek rende-
zése mellett kiemelten kell foglalkozni az ágazat strukturális 
kérdéseivel, és a nagyon elhanyagolt megelőzés területeivel 
is. Ezek mind-mind nagyon fontosak és természetes módon a 
szakmával történő közös gondolkodást követeli meg tőlünk. 
Azonban legalább ennyire fontos az egészségügyben dolgo-
zók megbecsültségének a visszaadása a társadalom részéről 
és a szakma ismét vonzóvá tétele. 

A mentők helyzete minden elemében 
visszatükrözi a magyar egészségügy 

betegségeit.

(Interjú László Imrével – folytatás a címlapról)



Az elnök elmondta: ajánláso-
kat készítenek és kérdéseket 
tesznek fel, voltaképpen vitát 
provokálnak a választókkal 
arról, hogy milyen legyen az 
ország Orbán rezsimje után.
– Utálom a kifejezést, most 
mégis használom: nemzeti 
konzultáció lesz. Nem hazug 
módon, nem előre sugallva a 
válaszokat, hanem arra kérve 
a választókat, hogy merjenek 
megszólalni – jelentette ki. 
A korrupcióról szóva elmondta: azért is hozták létre a DK-t,  
mert azt látták, hogy az MSZP nem képes szembenézni a 
magyar politikai valóságot behálózó korrupt világgal. 
– Korrupció a politikában mindig volt és mindig is lesz – szö-
gezte le. A 2010 előtti és utáni állapotokat összehasonlítva 
azonban nyilvánvaló különbségnek nevezte, hogy 2010 után 
a korrupció a rendszer önfenntartó erejévé vált. – Korábban 
elloptak ezt, meg azt, most ellopták a törvényhozást, törvé-
nyes lett a lopás – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.
A DK elnöke szerint ma Magyarországon törvényes a kizsák-
mányolás, mert az állam által megállapított minimálbér ala-
csonyabb, mint a megélhetési minimum. Korábbi javaslatu-
kat idézve azt mondta: nem egyszerre, hanem a következő 

tíz év során folyamatosan kell 
növelni a béreket, az inflációt 
három-négy százalékkal meg-
haladó mértékben. Cserébe 
pedig az állam folyamatosan 
csökkentené a béreket terhelő 
járulékokat és adókat. 
A DK programjából megelőle-
gezve az elnök kijelentette: az 
oktatásba be kell avatkozni: az 
önkormányzatok visszavehet-
nék az iskoláikat, ha akarják, 
de ha nem, akkor az iskolákat 

az állam tartja fent. A pedagógus lesz a legmegbecsültebb a 
közalkalmazottak közül. 
– Az egészségügyről a Fidesz álnok 2008-as népszavazása 
óta nem lehet őszintén beszélni – hangsúlyozta a DK elnöke. 
– Most viszont el kell dönteni, hogy vagy a költségvetésből 
megkétszerezzük-háromszorozzuk az orvosok és nővérek 
bérét, ami adóemelésből valósulhat meg, vagy az állampol-
gárok biztosítottként fizetnek a rendszerbe, különben nem 
lesz valódi egészségügy.
Pártja teljesítményét értékelve kijelentette: – A DK elképesz-
tően sokat ért el, mára erős lett. Több mint ezer településen, 
több mint tízezer tagunk van, ott vannak a 106 választóke-
rületben. 

A választókkal beszéljük meg a programunkat
A Demokratikus Koalíció programjavaslatot készít 2016. februárjára, majd egyfajta nemzeti konzultációt 

hirdet, hogy a választók megvitassák az elképzeléseket – mondta Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció 
országos választókerületi elnökségi értekezletén megtartott politikai vitaindító előadásában.

– Ha a Ménesbirtok elveszíti a földjeit, az a maguk Trianonja 
lesz – mondta a nagygyűlésen Gyurcsány Ferenc. Az állami 
földek bérletének elvesztése után 400 alkalmazott és 1000 
szezonális munkás maradhat munka nélkül.
Miközben Lázár János mintagazdaságról vizionál, Mezőhe-
gyesen a magyar agrárexport egyik zászlóshajója eshet ál-
dozatul a kormány földbirtokrendszer-átalakítási terveinek. 
De nemcsak az üzem kerül kritikus helyzetbe, hanem a vele 
szimbiózisban élő település is. A helyi fideszes országgyűlési 
képviselő, akinek az ismerősei tavaly elnyertek itteni földeket, 
hallgat – írja az esetről a hvg. A harmadik Orbán-kormány épp 
szétverni készül egy olyan gazdaságot, amely a világ harma-
dik legnagyobb vetőmag-előállítója, Magyarország jelentős 
tejter melője, és egy 200 éves fejlett üzemi kultúra örököse.  

A „mintagazdaság”, amivel helyettesítenék, jóval kisebb, 
szervezeti, irányítási szempontból és földjei elhelyezkedé-
sét tekintve sokkal széttagoltabb. Miközben a kormány egyik 
mozdulatával alávág egy saját lábon álló, versenyképes, ex-
portorientált mezőgazdasági nagyvállalatnak, a másikkal 
egy olyan gazdaságot teremt, amely állami segítségnyújtás-
sal sem lesz képes ugyanolyan teljesítményre.
– Ezek lopnak! Ellopják az életünket, a városaink, falvaink 
önállóságát. Szürke és fáradt országot teremtettek – mondta 
a tüntetésen Gyurcsány Ferenc. – Nem kell csendben tűrni. 
Mezőhegyes váljon szikrává, vigyék el az önök felháborodá-
sát szerte az országba. Ha nem lesz változás, a földügy lesz 
az önök Trianonja – hangsúlyozta a volt miniszterelnök. 

A DK összekovácsolta  
a demokratikus ellenzéket a földmutyi ellen

Ellenzéki központnak tűnt Mezőhegyes november végén: a tüntetőkhöz – akik szerint a földbirtok feldarabolása  
a város összeomlásához vezet – Gyurcsány Ferenc mellett az Együtt, a PM és az MSZP is képviseltette magát.  

Sallai R. Benedek, az LMP képviselője nem jött el, bár a rendezvény szónokai között korábban szerepelt a neve.
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Egy évtizede Amerikában élő iskolatársam tette fel a kérdést: sze-
rinted a menekülteknek le kellene telepedniük Magyarországon? 
Ez a szándékos félremagyarázások eredménye. Alig-alig akad 
köztük, aki itt marad, addig kellene emberségesen bánni velük, 
amíg elhagyják az országot. Nem azzal van baj, hogy regisztrál-
ják vagy ellenőrzik őket, hanem azzal, hogy a hatalom az egész 
ügyet kezdetektől fogva a saját belpolitikai céljaira használja, 
és hiszterizálja a nemzetet. A menekülthullám majd elmúlik, a 
gyűlölet viszont itt marad, amit majd nagyon jól lehet konvertál-
ni másokra – mindig az aktuális politikai érdekek mentén, mert a 
legfőbb cél: bármilyen áron megtartani a hatalmat.
Az ilyen ügyekkel lehet elterelni a figyelmet a 4,5 millió ember 
nyomoráról, a különböző kormányzati gazdasági visszaélésekről. 
A gyűlölet mindent felülír, minden politikai pragmatikumot. Egy 
olyan társadalom, amelyik a nem létező pirézeket 66 százalékban 
elutasítja, könnyen megeszi a kékplakátos propagandát. Jókor jött 

ez az esemény, mert megállította a hatalom népszerűségvesz-
tését. Megjegyzem: egy ilyen helyzet mindenkor megemeli egy 
kormány népszerűségét. A nyugodtan megszervezhető határren-
dészeti kérdést kampánycélokra használták fel, egyre több nem-
zetközi konfliktust gerjesztettek, majd amikor tényleg nagy volt a 
gond, akkor eljátszották Hunyadi János szerepét. 
Kétségtelen, hogy az Európai Unió, de az egész világ sem készült 
fel a globalizáció mellékhatásaira, a világválság következménye-
ire. Ezt az egész ügyet épp ezért, csak teljes nemzetközi össze-
fogással lehet megoldani. Itt mindenféle egyéni hatalmi érdek 
csak katasztrófához vezet. Megértem, hogy 2001. szeptember 11., 
s az azóta elkövetett agressziók, köztük a mostani párizsi terror-
cselekmény tragédiája a gyanú árnyékaként mindig ott fog élni a 
fejekben. A bosszú rossz tanácsadó, de ha előítélettel is párosul, 
akkor tragédia. 
Aki most összemossa a terroristát a menekültekkel, az minimum 
tájékozatlan, vagy saját előítéletei igazolására használja fel 
ezeket a bűncselekményeket. Amikor 1956-ban néhány magyar 
állampolgár lopott a befogadó országokban, jogosan voltunk 
megsértődve, amikor kiírták: Magyar ne lopj! Sajnos a jelenlegi 
nagyhatalmak politikája – nem kivétel bármelyik volt gyarmattar-
tó ország sem – megoldatlan helyzeteket hagyott hátra. A demok-
ráciát nem lehet erőszakkal exportálni. A világban zajló rohamos 
technikai fejlődés és az agyakban végbemenő lassú változás egy-
re komolyabb ellentmondásokat szül. A hitek harca mellett egyre 
keményebb gazdasági háború is folyik. A III. világháború itt lap-
pang közöttünk. A világ újrafelosztása mára globalizációs síkon 
folyik, permanens folyamat. Ezt csak össznemzeti jó szándékkal, 
belátással, szervezettséggel és az igazi bűnözők likvidálásával 
lehet rendezni.
Nem kizárható, hogy az európai zsenge demokráciák, saját önazo-
nosságuk folytonos keresése közben, komoly nemzetközi konflik-
tust fognak kirobbantani. Az értelmiség felelőssége, hogy ne csak 
a mézesbödön megszerzése legyen a legnagyobb gondja – persze 
az sem utolsó cél –, hanem példamutatással, a különböző kultú-

rák megismertetésével, a folyamatos párbeszéddel 
alakítsa környezetét. Merítsen a temérdek gondból és 
adjon rájuk választ. Ha egyedül nem tud, akkor tegye 
félre előítéleteit és keressen hozzá társat. Higgye el, 
fog találni! Ne csak személyeket kritizáljon, hanem a 
rendszer megváltoztatásában vállaljon szerepet. 
Egy biztos: a jelenlegi rendszerkritikus szervezeteknek 
meg kell találniuk a közös eredőt. Természetes, hogy 
mindegyik a saját szempontjai szerint igyekszik érvé-
nyesülni, de tudni kell kompromisszumot is kötni. Az 
ő „hitvallásuk” csak egy a sok közül, az együttműkö-
dés csak ügyek mentén lehet hatékony. A hétköznapok 
gondjait mindenki érti, a bonyolult eszmefuttatás soka-
kat nem is érdekel.
Ha mindenki a teljes világszemléletét akarja ráerőltet-
ni a másikra, abból nem lesz hatékony közös cselekvés. 
A társadalom lelkiismerete, az emberség fennmaradá-
sa most a tét.
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 A hitek harca mellett egyre keményebb 
gazdasági háború is folyik


