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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2007. (IV. 19.) közgyűlési 
határozata a Balassa János Kórház szakellátási 
kapacitásának és a hozzárendelt ellátási terület 
meghatározása tárgyában benyújtandó felterjesztésről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján felterjesztéssel él 
az egészségügyi miniszterhez a Balassa János Kórház 
szakellátási kapacitásának és a hozzárendelt ellátási terület 
meghatározása tárgyában.  

 
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a határozat mellékletének 

megfelelő tartalmú felterjesztést írja alá és nyújtsa be az 
egészségügyi miniszternek.  

 
3. Felhatalmazza Elnökét, hogy az Egészségügyi 

Minisztériummal, és az OEP-el folytasson tárgyalásokat a 
kórház által kötött finanszírozási szerződés számunkra 
kedvező felülvizsgálata tárgyában.  

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
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Egészségügyi Minisztérium 
 
Budapest 

Szám:  /2007. 
Tárgy: Felterjesztés a szakellátási 

kapacitás felosztás és az 
ellátási területek 
meghatározása tárgyában 

Előadó:   
 

Tisztelt Miniszter Úr (Asszony)! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat élni kíván a 
felterjesztési jogával a Balassa János Kórház részére meghatározott szakellátási 
kapacitás és a hozzá rendelt ellátási területek megváltoztatása tárgyában. 
Molnár Lajos Miniszter Úr az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 
évi CXXXII. törvény 4. § (6) bekezdése alapján a szekszárdi Balassa János Kórház 
kapacitását 711 aktív és 296 krónikus ágy figyelembevételével határozta meg, mely 
a korábbihoz képest 140 aktív ágy megszüntetését vonja maga után. 
 
Ezen aktív ágyaknak csak kisebb hányada tekinthető a betegellátás szempontjából 
kihasználatlannak. Ugyanakkor a belgyógyászat, a reumatológia, az 
ideggyógyászat valamint a traumatológia jelentős ágyszám redukciója érzékenyen 
érinti a betegellátást. Az első kettő esetében az előjegyzési idő növekedése 
várható, míg utóbbiaknál betegellátási zavar is előfordulhat. Mindezek miatt nem 
értünk egyet azzal, hogy a kórház aktív ágyszámainak csökkentésére került sor és 
a régióban felosztható aktív ágyakból nem részesülhetett intézményünk. 
 
A törvény 9. § -ának (1) bekezdése értelmében a súlyponti kórházak – a 
fenntartójuk egyetértésével – kezdeményezhetik ugyan az 1. sz. mellékletben 
meghatározott szakmacsoporton belüli kapacitásai 10%-ának másik 
szakmacsoportban történő átcsoportosítását, azonban a kapacitásainak száma 
összességében nem változhat. Ebből következően túl nagy mozgástere a 
kórháznak nincs. 
 
 
A területi ellátási kapacitás felosztásával kapcsolatban az alábbi anomáliák 
állapíthatóak meg: 

• A kórházban idegsebészet nem működik csak neuro-traumatológiával 
foglalkoznak az idegsebészek. 

• A pszichiátriai rehabilitációs osztály ágyszámát 132-ről 150-re bővítették, 
amelyre nincs szükségünk. Az osztály eddig is addiktológiai betegellátással 
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foglalkozott, ugyanakkor az elosztás szerint ezen betegeket most 
Veszprémbe kell ellátni. 

• Endokrinológiai és diabetológiai osztály működik a kórházban, és a stroke 
ellátás is biztosított. Gyermek gégészeti, pulmonológiai,  gasztróenterológiai, 
kardiológiai ellátást tudunk biztosítani, így a felsorolt betegségekben 
szenvedőknek nem kellene Pécsre utazniuk, mint ahogy az a jelenlegi 
elosztás szerint történik. 

• Az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm rendelet 
módosításáról rendelkező 50/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (4) 
bekezdése kimondja, hogy a területi ellátási kötelezettség alapján történő 
teljesítményvolumen meghatározásánál a szolgáltató aktív fekvőbeteg 
szakellátásra meghatározott területi ellátási kötelezettségét szakmánként kell 
figyelembe venni. Ez a jogszabályi előírás jelen esetben egyértelműen sérül. 

• A teljesítmény volumenkorláttal kapcsolatosan jelzem, hogy az aktív 
fekvőbeteg szakellátásnál szűkül a traumatológiai, a neurológiai, a 
kardiológiai és a reumatológiai szakmákban az ellátásokhoz való hozzáférés. 

• A jelenleg ismert HBCS forintérték növelés mellett a kórház súlyos 
finanszírozási gondjai tovább nőnek. Az önkormányzatnak már eddig is 
pénzügyi forrásokat kellett biztosítani a kórháznak, hogy működőképességét 
fenntarthassa.  

• A járóbeteg ellátás teljesítményvolumen korlátja a mai napig ismeretlen. A 
140 aktív ágy csökkentése után a járó 7 %-os teljesítmény konverzió nem 
pótolja az eddig is teljesítményvolumen korlát fölötti, de várhatóan most 
tovább növekvő járóbeteg szakellátási szükségletet. 

 
A Balassa János Kórház már 2006. évben is nagy nehézségek árán biztosította a 
betegellátás pénzügyi fedezetét. A volumen korlátozás miatt a fekvőbeteg ellátás 
finanszírozott teljesítménye radikálisan csökkent, a tervezett 32.681 súlyszám 
helyett 31.322 teljesített súlyszámot tudott produkálni a fekvőbeteg ellátásnál a 
kórház. Komoly kényszerintézkedésekre volt szükség (elbocsátások, munkaidő 
csökkentés, szerződések felbontása) amely már a betegellátás terén is éreztette 
hatását. 
 
Összességében megállapítható, hogy mind a volumen korlát miatti finanszírozási 
nehézségek, mind a kórházi ágyszámok kedvezőtlen alakulása miatt a betegellátás 
tartós, folyamatos és biztonságos ellátását Tolna megyében nem látjuk 
biztosítottnak. 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény alapelvei sérülnek, a betegek 
gyógykezelése során az esélyegyenlőség követelménye nem tud teljesülni, az 
ellátásokhoz való hozzáférés szűkül ( Pl: strokos betegek esetében, illetve a 
traumatológiai ellátásnál.) 
A kapacitás felosztás sérti az önkormányzatok alapjogait is azáltal, hogy a kötelező 
feladatát képező egészségügyi szakellátási feladatainak ellátásába nem szólhat 
bele, ugyanakkor felelősség terheli a Tolna megyében élő mintegy 255 ezer 
állampolgár magas szintű ellátásáért. 
 
Kérem Miniszter Urat, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006.évi CXXXII. törvény 1. számú mellékletében szereplő szakmacsoportok 
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szerinti ágyszám felosztását vizsgálja felül és tegye lehetővé egyeztetések 
lefolytatását a Balassa János Kórház szakellátási kapacitásokra bekötött 
finanszírozási szerződésének számunkra kedvező felülvizsgálata érdekében. 

Szekszárd, 2007. április 17. 

 Tisztelettel: 

 dr. Puskás Imre 


