
Dr. Kincses Gyula
magánember

dr@kincsesgyula.hu
www.kincsesgyula.hu

Dr. Kincses Gyula
magánember

dr@kincsesgyula.hu
www.kincsesgyula.hu  

Van jó válasz kórház-privatizáció ügyben,  
csak nem erre a kérdésre 

 
Ahogy közeleg a népszavazás, egyre élesebb indulatokat vált ki mindkét 

szavazásra feltett kérdés, és egyre távolabb kerülünk a megoldástól. Ez a rövid 

írás az árukapcsolt népszavazás – „Aki magyar velünk tart” – két kérdése közül 

kizárólag a kórház-privatizációs kérdéssel foglalkozik.  

A bajok többszörösek: nem arról szavazunk, amiről beszélünk, és nem arról 

beszélünk, amiről vitatkozunk, és nem arról vitatkozunk, amiről kellene.  

Azt, hogy a dolog több sebből vérzik, és nem jó a kérdés, mindannyian tudjuk. 

Ennek az írásnak nem célja a népszavazás elrendelésének jogi értelmezése, 

hiszen én is úgy gondolom, hogy fejreállna a világ, ha a három alap-intézmény 

(az Isten, a király, és az Alkotmánybíróság) döntéseit ízlelgetni, boncolgatni 

kezdhetnénk. Annyi mindenképpen megállapítható, hogy itt vélhetően egyfajta 

jogi hullagyalázásról van szó: a népszavazás ugyanis egy már nemlétező 

„halott” törvény megsemmisítésére irányul. 

De az általános gyakorlattól eltérően ne vonatkoztassunk el attól, hogy mi a 

konkrét szöveg, azaz miről is fogunk szavazni. Emlékezetül: „Egyetért-e Ön 

azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak 

állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az 

ezzel ellentétes törvényt?" 

Ha szigorúan a szöveget nézzük (merthogy erről fogunk szavazni) három 

következtetést érdemes levonni. Az első: érvényes és a kezdeményezők 

szándéka szerint eredményes népszavazás esetén nem privatizálni nem lehet a 

kórházakat, hanem azoknak állami-önkormányzati tulajdonban kell maradniuk: 

nem adhatók át nonprofit szervezetnek, intézménynek sem, de az egyházak sem 

kaphatnak vissza több egészségügyi intézményt. A második: a népszavazás csak 

a tulajdonról rendelkezik, a működésről nem. Tehát az érvényes és eredményes 

népszavazás után is át lehet alakítani a kórházakat állami vagy önkormányzati 



Kincses Gyula – 2 –  népszavazás 2004. 

tulajdonú részvénytársasággá, és ebben a társaságban tőkeemeléssel már bárki 

tulajdont (azaz befolyást) szerezhet. És természetesen az sem lesz tilos, hogy a 

tulajdonos egy forintért átadja a kórház működtetését egy profitorientált cégnek, 

aki így kizárólagosan jut hozzá az egészségbiztosítás pénzéhez. Mindebből 

következik, hogy a „sikeres” a népszavazás nem teljesíti a kezdeményezők 

szándékait. A harmadik probléma a szöveggel az, hogy nem elvi, útmutató 

jellegű, hanem konkrét: egy törvény megsemmisítését, és nem megalkotását 

rendeli el. Tehát az Országgyűlésnek nem az lesz a dolga, hogy a népszavazás 

szellemében „okos” és „jó” törvényt hozzon, hanem hogy semmisítse meg a 

törvényt, ami ráadásul már nincs… Tudom, hogy nevetséges, de így van. A 

népfenség elve alapján a Parlamentnek nincs mérlegelési joga, mert hova is 

jutnánk?! Gondoljunk bele: ha lenne egy népszavazás az alábbi szöveggel: 

„egyetért-e Ön azzal, hogy Irakban béke legyen, és ezért a magyar katonák 

vonuljanak ki Irakból”, akkor a Parlament okoskodhatna-e úgy egy pozitív 

szavazás esetén, hogy nem vonul ki, mert a nép a béke mellett szavazott, és a 

béke pedig egyedül a katonai jelenléttel biztosítható. Nem, ez abszurd döntés 

lenne: a Parlamentnek nem „okos” döntést kell hoznia, hanem végre kell 

hajtania a döntést. Nincs ez másként most sem. 

Természetesen abból kiindulva, hogy a konkrét szöveg egy nemlétező törvény 

megsemmisítésére irányul, el lehet jutni oda, hogy a jogalkotóknak a 

népakaratot, a mögöttes szándékot kell tiszteletben tartani, erre a válasz viszont 

az állami egészségügyi szolgálathoz való visszatérés, a teljes államosítás. Ezt 

talán mégse kellene. 

A kérdés valójában másért rossz kérdés. A népszavazás „Igen – nem” típusú 

kérdésre egyszerűsít egy olyan kérdést, amely ezzel a kizárólagossággal nem 

válaszolható meg. Azok a veszélyek, amelyeket a privatizációval kapcsolatban 

emlegetnek (kettészakad az egészségügy, drágább lesz, fizetős lesz, üzleti 

biztosítók szálláscsinálója stb.) nem kategorikusak, hanem mérték-függőek. A 

magánszféra részvétele az egészségügyben egy bizonyos arányig nagy 
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valószínűséggel inspiráló, minőség- és hatékonyságfokozó, és a fent felvetett 

hátrányok, veszélyek érdemben még nem jelentkeznek. Ugyanakkor bizonyosan 

van egy olyan szint/arány, ami felett a magánszféra részvételéből származó 

előnyök érdemben már nem növekednek, de a kockázatok veszélye 

exponenciálisan nő, és a ma emlegetett fenyegetések, veszélyek valósak. Tehát 

sem a privatizáció kategorikus elutasítása, sem a privatizáció általános jellege 

nem kívánatos az egészségügy (és a betegek!) számára. Nem arról kell tehát 

vitatkozni – és majd, a népszavazástól függetlenül döntést hozni –, hogy 

megengedhető-e a privatizáció, vagy nem, hanem az a jó kérdés, hogy milyen 

területeken, milyen mértékben szabad privatizálni az egészségügyben. Ha így 

merülne fel végre a kérdés, akkor bizonyosan meg tudnánk egyezni abban, hogy 

a privatizáció a kórházi szférában nem lehet meghatározó – pl.: 25% fölé nem 

mehet –, és nem terjedhet ki a stratégiailag fontos intézményekre. Nem lenne 

vita abban, hogy az orvos-egyetemeket, országos intézeteket nemcsak eladni 

nem lehet, de még a működtetésük sem adható át profitorientált szervezetnek. És 

– remélem – abban is egyet tudnánk érteni, hogy senkinek sem okoz kárt az, ha 

egy rendelőintézetet az ott dolgozók privatizálhatnak, és tulajdonosi 

biztonságban, saját maguk számára – de betegeik javára – beruházva működtetik 

rendelőjüket, mint sokan az alapellátásban. A népszavazás most feltett kérdése 

azonban ezzel ellentétes: nem zárja ki azt, hogy egy országos intézet 

működtetését ingyen megkapja egy kft, de kizárja azt, hogy a rendelőintézetet az 

ott dolgozók privatizálják. 

 

Amiről mellébeszélünk: a profit szerepe az egészségügyben. Ha a magyar 

egészségügy jelen viszonyai mellett valaki még profitot akar kivonni az 

egészségügyből, az valóban felháborító lenne. De ki mondta, hogy a jelen 

működést, szerkezetet konzerválni kell? Mi mással indokható egy megyei 

kórházban négy belgyógyászati osztály, mint a nyolc főorvosi zsebbel?  
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De ha már divat, hogy a kérdés kapcsán nem a kérdésről beszélünk, akkor én is 

így fejezem be ezt az írást. Tágabb értelemben a vita reális kérdése így hangzik: 

Jó-e ez így, elégedett-e Ön az egészségügyi ellátással, annak kulturáltságával, a 

hálapénzzel és az egészségügyi bérekkel? Aki erre jó szívvel mond igent, az 

tegye meggyőződése szerint, de aki nem, az egy rossz kérdésre kényszerből 

adott válasszal ne nehezítse meg azt, hogy a Parlament később jó döntést 

hozzon. 

 

Budapest, 2004. november 22.  

Dr. Kincses Gyula 

főigazgató 


