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     országgyűlési képviselő 

 

Írásbeli kérdés 

Kövér László úrnak, 

az Országgyűlés elnökének  

 

Helyben 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. 

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az 

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes 

minisztérium vezetőjéhez 

 

„Milyen hatásai lehetnek a dolgozókra és a betegekre Dorogi Szent Borbála Szakkórház 

és Szakorvosi Rendelő beolvasztásának az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba?”  

 

címmel. 

 

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Nemrégiben a dorogi városházán tartottak tájékoztatót arról, hogy várhatóan a dorogi és az 

esztergomi kórházak egy intézménnyé olvadnak össze. A kormány képviselőinek elmondása 

alapján a dorogi szakrendeléseket várhatóan nem fogja érinteni az átalakítás, viszont a 

krónikus belgyógyászati és ápolási osztályt annál inkább. Köztudott, hogy ez az osztály, 

amely komoly bevételtermelés mellett országos színvonal feletti minőségben látja el a 

betegeket. Nyilvánvaló, hogy az egyesülés következtében a két intézmény központosított 

bevételeiből ezen intézmény jóval kisebb arányban részesülni, hiszen az esztergomi kórház – 

mint szinte minden hasonló méretű ilyen intézmény – évről évre komoly forráshiánnyal 

küszködik. Ez természetesen jó lesz azoknak, akiket Esztergomban fognak ellátni, de 

rosszabb azoknak, akiket Dorogon. 

Várhatóan a dorogi dolgozók béren kívüli juttatását is érinteni fogja a változás, mégpedig 

azért, mert az esztergomi dolgozókkal ellentétben Dorogon van cafetéria-rendszer, és 



igazságtalan lenne, ha egy intézményen belül valakinek járna, valakinek nem, ezt elvben így 

rendben is van. Persze a legjobb megoldás inkább az lenne, hogy az esztergomi dolgozók is 

részesülnének ilyen jutatásban, azonban elnézve az intézmény pénzügyi helyzetét, ez aligha 

elképzelhető.  

A vonatkozó egyeztetésen elhangzott egy javaslat, miszerint a dorogi dolgozók cafetériája 

kerüljön át geriátriai pótlék kategóriába, mely egyébként teljes mértékben helytálló is lenne, 

valamint, hogy maradjon meg a jelenlegi üzemanyagköltség-támogatás a dorogi intézetnél, 

ami jelenleg 12 ft/km. Viszont ha már egy intézetről beszélünk, akkor ne visszalépés 

történjen, és az esztergomi dolgozók térítését is emeljék 12 ft-ra, mert ez jelenleg csupán 9 ft 

kilométerenként. 

Sajnos tovább rontja a helyzetet, hogy a Kormány a krónikus ágyaknak a szociális szférába 

való kiszervezésével kapcsolatban bizonytalanságot teremtett, így nem lehet helyesen 

megítélni az érintett osztályok jövőbeli működési rendjét, pedig mind a betegellátás, mind az 

intézményi gazdálkodás miatt fontos lenne annak tisztázása. 

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy milyen következményei 

lesznek a fenti átalakításnak a betegekre és a dolgozókra nézve? Megfogadja-e a 

Kormány a dolgozók javaslatait? Melyek a dorogi krónikus belgyógyászati és ápolási 

osztály bevételeinek tervezet felhasználási területei? Van-e esély arra, hogy a dorogi 

krónikus belgyógyászati és ápolási osztály önálló ápolási intézményként működjön a 

jövőben? 

Várom érdemi válaszát! 
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