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Harapnak a piranják

Idén 15 éves a Házi Gyermekorvosok
Egyesülete. Ebbôl az alkalomból be -
szélgettünk dr. Huszár András elnök -
kel, a szervezet egyik alapítójával.

Mi vezetett az egyesület életre
hí vására?

Bár szavakban soha nem mondták ki, írás-
ban soha nem jelent meg, a 90-es évek
elején egyre inkább érezhetôvé vált a gyer -
mekorvosi alapellátás háttérbe szorított -
sága. Nem volt miniszter, államtitkár, párt-
 politikus, kollégiumi elnök, vagy inté zet -
ve zetô, aki deklarálta volna, hogy nincs
szükség az alapellátásban gyermekor-
vosra, de a megnyilvánulások, a megtett,
helyesebben meg nem tett intézkedések,
utalások alapján rosszat sejtettünk. A volt
szocialista országokban, ahol azokra az
évekre, hozzánk hasonlóan eljutottak már
egy ilyen-olyan kiterjedésû gyermekorvosi
hálózat kiépítéséig, egymás után szüntet-
ték meg a körzeti gyermekorvosi rend -
szert. A balti államoktól a többi szovjet
utódállamon, Lengyelországon át Romá -
ni áig, Bulgáriáig arra utasították a körzeti
gyermekorvosokat, tegyenek háziorvosi
vizsgát, és egybemosva a „gyermek” és  a
„felnôtt” kollégákat, mindannyiukat kö te -
lezték a hozzájuk tartozók alapellátá sára:
újszülöttkortól az életkor végéig. 

Az egészségügy akkori reformjának leg-
 jelentôsebb lépése az alapellátás korsze -
rû sítése volt, de a korszerûsítésben meg -
ha  tározó szerepet játszó holland szak ér -
tôk és az akkoriban létrehozott családor-

vosi tanszékek vezetôinek szóhasz nála tá -
ból kiesett, kimaradt az, hogy gyermekor-
vosi alapellátás. Jogszabályi és gyakorlati
értelemben is zárójelbe kerültünk. A jog -
szabályok is jó, ha legalább zárójelben
megemlítették a házi gyermekorvosokat,
rólunk gyakorlatilag csak akkor esett szó,
ha hangosan tiltakozni kezdtünk az agyon-
 hallgatásunk miatt. Reklamáci ónkra rend -
re azt a választ kaptuk, hogy a háziorvos
fogalmába a házi gyermekorvos (ahogy
mind a mai napig mondják, a gyer mek-
háziorvos) is beletartozik. 

Bár az ötvenes évek óta közismert, hogy
a gyermekgyógyászat önálló tudo mány -
ág, azzal a jelszóval, hogy a felnôttek kel
és gyermekekkel foglalkozó „hau sarzt”
mûködésének körülményei megegyeznek
(mi is rendelôben dolgozunk, nekünk is
alapellátás a feladatunk, a mi munkánkat
is egészségbiztosítási és ön kormányzati
rendeletek, szerzôdések sza bályozzák),
úgy gondolták, hogy gondjainkat a há zi -
orvosi intézményrendszer képes kezelni.
De nem volt rá képes, „melléküzemág”
let tünk. Mi sem jellemzi ezt jobban, hogy
bár az alapellátók több mint kétötödét
tettük (és tesszük) ki, a né pes ség egy ötö -
dének, ráadásul a jövô szempontjából
leg  érzékenyebb egyötödnek az ellátásáért
felelünk, sehol nem jutottunk szám ará -
nyos képviselethez. Sem a mi nisztérium-
ban, sem a háziorvosi kollé gi umban, sem
az országos intézetekben, sem tudomá -
nyos, sem érdekvédelmi szer vezetekben.
Az alapellátás szakmai gré miumai a „fel-
nôtt” háziorvosok, a gyermek gyógyászati
testületek a kórházak-klinikák gondjaival
foglalkoztak. Az önkor mányzati szerzô dé -
sek háziorvosokra íródtak, az orvosi ka-
ma rát pedig lekötötte a 30–40 000 orvos
általános helyzetének rendezetlensége. 
A háziorvosi konferenciák a háziorvoso -
kat, a gyermekgyógyá szati kongresszusok
a kórházi gyermekorvosokat izgató kér dé -
sekre keresték a vá laszt, az alapellátó gyer -
mekorvosok kvázi magukra maradtak.

1995 nyarára egyértelmûvé vált, hogy
a háziorvosok és a kórházi gyermekgyó-
gyászat között mi, házi gyermekorvosok
– a padlóra kerülhetünk. Jól látszott, hogy
ha mi magunk nem, akkor senki sem fog
az érdekünkben – és rajtunk keresztül a
gyermekek jobb alapellátása érdekében –
fellépni. Egy szûkebb körû fôvárosi ta lál -
kozó után egy hónappal már országos
rep rezentációjú megbeszélésen foglaltuk
össze közös gondjainkat, majd 1995 no-

vemberében vagy háromszáz kolléga rész -
vételével jelentettük be a Házi Gyermekor-
vosok Egyesületének megalakí tá sát. 

Nem érte olyan vád az alapí tó -
kat, hogy megbontják a gyermekgyó-
gyászat addig volt egységét?

Dehogynem. De ilyen egység egyrészt
sose volt, másrészt igyekeztünk minden
fórumon elmondani, hogy az alapellátás
érdekvédelmének megszervezése nem a
gyermekgyógyászat ellen irányul, hanem,
hogy úgy mondjam, épp a gyermekgyó-
gyászati érdekvédelem egészének akar
„tôkesúlyt” adni. Minisztériumban, tan-
székeken, klinikákon, megyei kórházak-
ban magyaráztuk helyzetünket és célja in -
kat. Ma is emlékszem Sulyok Endre igaz-
ga tó úr, Velkey tanár úr, Oláh Éva vagy
Schuler professzor megértô és biztató
sza vaira. Ma is meggyôzôdéssel állítom:
15 év alatt soha nem tettünk olyat, amivel
sértettük volna a gyermekgyógyászat ge -
nerális érdekeit. Sôt! 

Egyébként a kamarával is el kellett fo-
gadtatnunk azt, hogy miért döntöttünk
egy független szervezet életre hívása mel-
lett. Szokatlan dolog volt ez akkoriban.
Nem kamaraellenes üzenet volt az önálló -
ság, csak annak rögzítése, hogy meg ér -
tettük, a kamara nem tud kiállni egy ki -
sebb érdekcsoportért a nagyobb, a há zi -
orvosi érdekekkel szemben. És ôszintén,
nem voltunk mi soha elég nagyok ahhoz,
hogy az általános orvosi érdekvédelmet
megosszuk. Kizárólag szakterületünk spe -
ciális kérdéseit illetôen küzdöttünk ön ál-
lóan, az orvostársadalom egészét érintô
gondok terén mindig szövetségben dol-
goztunk és dolgozunk a kamarával. 

Mennyi idô után jöttek az ered-
mények?

Nem volt könnyû kimászni a „zárójelbôl”.
A konzekvens érdekvédelem, a politika-
mentes, kormányoktól független „ellen-
zé kiség” néhány év alatt partnereink kö -
rében is megbecsülést vívott ki. Számol-
nak már velünk, kérik véleményünket,
meg hívnak a fórumokra, a tárgyalásokra.
Lassan jogszabályi szinten is önálló foga-
lommá nôttük ki magunkat. De hogy be -
ke rültünk volna a fôsodorba, azt ma se
merném állítani: ma sem foglalkozik ve -
lünk gondjainkhoz mérten a szakpolitika,
ma sincs súlyarányunknak megfelelô kép -
vi seletünk a kollégiumokban. A Házior-
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vostani Szakmai Kollégiumban, ahol nyolc
évig magam – egyedül – reprezentáltam
szakmánkat, meghívottként még részt ve-
he tek, de tagsági viszonyom megszûnt.
Pedig egyesületünknél átfogóbban és mé-
lyebben senki nem foglalkozik ma Ma -
gyarországon a gyermek-alapellátás elôtt
álló kihívásokkal.

Felsorolnád röviden ezeket?

Hihetetlen mértékû fejlôdés következett
be a genetika, a molekuláris biológia az
in formatika, az orvostechnológia, a vakci-
nológia vagy a szociálpediátria területén,
megváltozott a morbiditási struktúra,
nôtt a krónikus elváltozások miatt gondo-
zottak száma, szélesedik a családok kö -
zötti gazdasági szakadék, kulturális távol-
ság. Egyre több a továbbképzés, mégsem
érzem úgy, hogy tömegében felké szül -
tünk a fejlôdésbôl adódó új feladatok ellá -
tására. 

A szakmai kihívásokon túl évtizedek
óta görgetjük magunk elôtt az ellátás
struk turális gondjait. Egyenlôtlen az alap -
ellátó gyermekorvosok elhelyez kedé se,
vannak területek ahol minden gyereket
gyermekorvos lát el, és van, ahol senkit.
Ráadásul ott a legkevesebb gyermekor-
vos, ahol a legszegényebbek az emberek,
ahol a legmagasabb az 1 és14 év közöt-
tiek halálozási aránya, ahol a legalacso -
nyabb az egészségben töltött életévek
szá ma. Nem akarom most újra elsorolni,
hogy micsoda különbségek vannak a ve  -
gyes  praxist ellátó orvos és a házi gyer-
mekorvos gyermekgyógyászati képzett -
sége kö zött, csak utalnék arra, hogy míg a
gyermekorvos hosszú képzés útján, a há -
ziorvos csak tapasztalat révén szerzi meg
gyer mekgyógyászati ismereteit. 

Jelentôs lépésnek tartjuk, hogy a Gyer-
mekgyógyászati Szakmai Kollégium az el -
múlt évben végre elfogadta, hogy esély -
egyenlôséget kell teremteni a gyermekor-
voshoz való hozzáférésben, hogy minden
gyermeket, az ország egész területén gyer -
mekorvosnak kell ellátnia az alapellátás-
ban. Munkaidôben és azon túl is! Örülök,
hogy rögzítették, hogy a gyermekkor 18
éves korig tart. De kérdem én, most meny -
nyivel vagyunk elôbbre? Érvényt tud-e sze -
rezni a kollégium, a szakma ezeknek a nyi -
latkozatoknak? Hiába az evidenciák, ha az
egyik kollégium nem tárgyal a másikkal,
ha nincs együttmûködés az önkormány -
zatok között, ha a háziorvosi grémiumok
agyonhallgatják a kérdést. Nemigen érez-
zük az ágazati irányítás támogatását sem.
Úgy tûnik, a szülôk körében egyre inkább
megfogalmazódik az igény ránk, de tö me -
gében ôk még bárányok, még hallgatnak.

Megoldást jelentene, ha volna
po litikai akarat?

Részben igen. De ha a döntéshozók foga -
dókészek lennének is javaslatainkra, pénzt
nem biztos, hogy szánnának a meg va ló -
sításukra. Nem akarhatunk semmit a há zi -
or vosi kar rovására, készek gyermekbe te -
geik átadására, de csak akkor, ha ez nem
jár a bevételük csökkenésével. A há zior-
vosok ellenében nem tudunk, nem is aka -
runk modernizálni! 

Legalább ekkora gond azonban, hogy
saját kollégáink egy része is értetlenül áll
törekvéseink elôtt. Hiába írtuk le részlete-
sen a Hírvivôben, mondtuk el konferenci -
á kon, nem mindenütt találunk értô fü -
lekre. Nem evidencia mindenki szá mára,
hogy kiépített gyermekorvosi hálózat mel-
lett nincs feltétlenül szükség iskolaorvos -
ra, hogy a gyermekorvosi alapellátás le té -
te mé nyese a házi gyermekorvos, hogy a
gyer  mekorvosi munka meghatározó szín-
tere a gyermekorvosi rendelô, hogy értel-
metlen igazolásokért nem kéne indokol-
hatatlan forgalmat generálni, hogy az
egész ség ügy szereplôi között hatéko nyab -
ban is meg lehetne osztani a feladatokat,
vagy uram bocsá’ lejárt az atomi zált ren-
delôk ideje. Nem úgy szociali zá lódtunk,
hogy a modernizáció könnyedén áttörje a
meg szokás korlátait. 

Mi sem lelkesedünk különösképp a vál-
tozásokért, meg a társadalom sem. Nem
motivál ebbe az irányba az évtizedek óta
megváltoztathatatlannak tartott ellátási
gyakorlat sem. Megdöbbentett, amikor a
napokban egy nagynevû, gyermekkel fog -

lalkozó szociológus a rádióban azt vetette
a gyermekorvosok szemére, hogy már ki
sem mennek a lázas gyerekhez. Fel sem
merült benne, hogy mennyire ineffektív,
mennyire korszerûtlen 2010-ben minden
lázhoz, minden híváshoz házhoz menni.
Hogy ma már nem a tudást kell a házhoz
vinni, hanem az ellátást kell koncentrálni. 

A rögzült gyakorlat állan dó sá -
gá ba vetett hit nem a kollégák élet -
ko rával van összefüggésben?

Nyilván ez is szerepet játszik. De hogyan is
hinne az átlagosan 60 felé járó korosztály
annyi rossz évtized, annyi rossz tapaszta-
lat után egy közeli, boldog jövôben? Hat-
van-, hetven-, hetvenöt évesen? Azt mond-
ják, hogy mire a jövôbôl jelen lesz, addig -
ra számukra már minden elmúlt. Igaziból
a gyermekorvosi alapellátás jövôjének, a
ma fiataljainak dolgozunk, akiket viszont
nem nagyon látunk.

Vannak egyáltalán a gyermek-
gyógyászatban fiatalok?

Persze. De egyre kevesebben. Akik van-
nak, azok is a klinkák, kórházak felé ka -
csingatnak, a szubspecialitások felé töre -
kednek, vagy egyszerûen más, nagyobb
jövedelmet, és megbecsülést biztosító
európai országban kívánnak dolgozni. De
hisz érthetô is ez, ha a karrier csúcsai arra
magasodnak. Nincs nagy respektje a te rü -
leti gyermekgyógyászatnak. És nem azért
elsôsorban, mert bevételünk elmarad 
a háziorvosok lehetôségeitôl, hanem azt

Megcsináltuk!

ESAP Congress 
Budapest

18th Annual Congress
of the European Society of Ambulatory Paediatrics

és a Házi Gyermekorvosok Egyesületének
XIII. ôszi konferenciája

2007. október 26–27.



hiszem, sokkal inkább azért, mert egy fia -
tal érdekesebbnek tartja a transzplantá-
ciót, az intenzív terápiát, mint a tömeges
prevenciót, és taszítja, amit rövid és fe lü -
letes tájékozódás alapján a területi munka
hétköznapjaiból lát.

De hogyan is látnák a rezidensek a kör -
zeti munka szépségeit, ha módjuk sincs
igaziból belekóstolni a munkánkba? A gyer -
mekorvosképzésben 15 év alatt sem sike -
rült kiépíteni a háziorvosi szinten már jó
tíz éve megszervezett, akkreditált okta tó -
praxis-hálózatot. Groteszk, hogy oktató
gyermekpraxis a családorvosi tanszék fel -
ügyeletével mûködik. Ez megint csak arra
példa, hogy milyen hátrányban van a házi
gyermekorvosi, a háziorvosi rendszerhez
képest. 

Eljutnak javaslataink oda, ahová
el kell jutniuk?

Igyekszünk mindent megtenni ennek
érde kében. Másfél évtizede foglalkozunk
a kérdéssel, nagyképûség nélkül állítom,
hogy szakértôkké váltunk saját terü le tün -
kön. Koherens javaslataink elsôsorban az
alapellátást érintik, de az ellátórendszer
más területeit sem hagynák érintetlenül.
Ismerjük a munkaerôhelyzetet, a korfán -
kat, látjuk hogy merre van az elôre, tud -
juk, hol kell pénz és hol megy el a pénz,
hogy mit jelent a rosszul szervezett ügye -
leti ellátás, mi a veszélye, ha gyermekgyó-
gyász felnôttet, felnôttgyógyász gyereket
lát el. Tudjuk, hogy alapellátásra tartozó
ese  teket kapdosnak fel sürgôsségi osztály -
ra, hogy pazarlás folyik a képzett sé günk -
kel, érzékeljük az ellátási zavarokat, az át-
gon dolatlan rendeletek következ mé nyeit. 

Nem vagyunk eltelve sem magunktól,
tudjuk, hol hiányos a tudásunk. Mindezek
alapján elvárható, hogy odafigyeljenek

vé leményünkre. Borzasztó, ha mindenki
lát ja a kátyúkat, mégis összevissza rángat -
ják a szekeret. Eddig minden kormány vál -
tásnál reménykedni kezdtünk, amit  a cik-
lu sok félidejére többnyire elveszítettünk.

Kicsit szkeptikusnak tûnsz.

Persze. De azt hiszem, érthetô ez. A „félig
tele, vagy félig üres” pohár esetérôl van
szó. Büszkélkedhetek azzal, hogy bizo -
nyosan van szerepünk abban, hogy ma is
rendszerszerûen mûködik a gyermekor-
vosi alapellátás Magyarországon, hogy
van érdemünk a mutatószámok javulá sá -
ban, vagy abban, hogy a gyermek-alapel-
látás finanszírozását 15 éve sikerül pari -
tásban tartani a háziorvosokéval. Szak-
mánk ünnepe a Kávészünet, izgalmasak
az ôszi rendezvényeink. Tizenkét tovább -
képzô, tizenöt szakmapolitikai konferen-
cián vagyunk túl, olvasott lap a Hírvivô.
Európai képviseletünk van, nemzetközi
szinten is hiteles a Házi Gyermekorvosok
Egyesülete. Nem összesítem most, hogy
mit végeztünk. 

Szomorkodhatok azonban azon, hogy
jellemzôen ma sincs gyermekorvos ott,
ahol 15 éve sem volt, vagyis nem tudtunk
változtatni a gyermek-, illetve vegyes pra -
xisban gondozott gyermekek 70/30 szá -
za lékos ellátási arányán. Nincs elôrelépés
az alapkérdések döntô részében, nem lá -
tom a gyermekek alapellátásának fejlesz -
tésére vonatkozó koncepciót, kormány -
zati szán dékot, elkötelezettséget. Ren ge -
teg  szer elmondtuk már, hogy amit nem
fej lesz te nek, az elsorvad. Ezt akarják? 

Nem látod-e úgy, hogy törté nel -
mi felelôsséget vállalnak magukra,
akik elhanyagolják a gyermek-alapel-
látás fejlesztését, lebegtetve ezzel  

a házi gyermekorvosi rendszer meg -
szün tetését? Látsz olyan orvosréte -
get, ami belátható idôn belül képes
lenne a gyerekek korszerû primer el-
lá tásának átvállalására?

Vannak, akik azt vallják, hogy észak- vagy
nyugat-európai mintára mindenhol le het -
ne egy jól mûködô védônôi rendszerrel ki -
egé szített háziorvosi rendszer. De egy -
részt nem hasonlítható össze a svéd, nor -
vég, angol vagy holland infrastruktúra,
gazdasági színvonal, egész ség kultúra a
kö zép-, kelet- vagy akár dél-euró pai hely -
zettel, másrészt akik most akarják az otta -
ni rendszert ide átültetni, nem hallják
Patrícia Hamilton szavait. Arra figyel mez -
tet az Európai Gyermekgyógyá szati Aka -
dé mia brit elnöke, a brit gyermek orvos-
tár saság korábbi vezetôje, hogy nô Ang li á -
ban az elkerülhetô gyermekkori halálese -
tek száma, baj van a szolid tumo rok korai
felismerésével, nem jutnak elegen dô gyer-
mek gyógyászati ismerethez a brit házior-
vosok, 40 százalékuk tovább képzési prog -
ramjában egyáltalán nem sze  re pel gyer-
mekgyógyászati téma, és nem véletlen,
hogy a háziorvosi ellátással elégedetlen
szülôk mind nagyobb arányban fordulnak
gyermekük bajával az amúgy sokkal költ-
ségesebb ellátást nyújtó sür gôs ségi osztá-
lyokhoz. 

Hogy hol, ki látja el a gyerekeket, azt
dön tôen hagyományok, nem pedig a gyer -
mek-alapellátás eredményességét elemzô
indikátorok alapján döntik el. Különben
is, a mutatók többsége jelenleg alkalmat-
lan az aránylag fejlett egészségüggyel
rendelkezô országok finom ellátási kü -
lönb ségeinek detektálására. (Hogy mást
ne mondjak: érzékelik-e megfelelôen a
részképességzavarok felismerésének idô -
pontját, a kezelés eredményességét, ki -
mu tatják-e a késôi diagnózisok kö vet -
kezményeit?)

Tulajdonképpen kinek lenne ér -
de  ke a gyermekorvosi hálózat felszá-
molása?

Hangsúlyozom: senki nem deklarálta,
hogy fel akarják számolni a rendszerün-
ket. De tapasztalom a gyermekorvosi
alap  ellátás iránti érdektelenséget, érzem a
piranják apró harapásait. Hogy hol itt, hol
ott marnak a testünkbe. Vannak osztály -
vezetôk, akik az MSZSZ újraélesztésérôl
beszélnek, vannak, akik a 16 évesek szû ré -
sét az iskolaorvosokra bízzák, van, ahol
vegyes praxist szerveznek a megüresedett
gyermekorvosi helyett, vannak, akik az
„iga zolásosdi” fenntartásával értékelnek
le bennünket és vannak fejesek, akik még4
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mindig azzal jönnek elô, hogy egy nátha,
egy hasmenés ellátására a vegyes  praxis is
alkalmas. Sokan – közülünk is so kan –
nem veszik észre az efféle kijelenté sekben
rejlô csapdákat. Azt sem kell kü lö nö sen
rész leteznem, mire utal, ha egy felnôtt
H1N1 elleni oltásáért nettó 2.000 forint
jár, egy gyerekéért pedig orvosnak és vé -
dô nônek együtt bruttó 200. 

Hogyan modernizálná az egye -
sü let az ellátórendszert? 

Elôször is el kell fogadtatni a gyermekgyó-
gyászati kollégium által már elfogadott
alapelveket minden érintettel: szakpoliti -
kával, szakmai szervezetekkel, osztály ve -
ze tôkkel és alapellátókkal, önkormányza-
tokkal és szülôkkel. Tudatosulnia kell an -
nak, hogy minden gyerek számára meg
kell teremteni, már alapellátás szintjén is
az egyenlô hozzáférés esélyét. Hogy jobb,
ha gyereket a területen gyermekorvos lát
el, éjjel is, nappal is, hétközben meg hét -
végén is. A gyermekorvosi praxis létesí té -
sének – sokat emlegetett – demográfiai
akadályait pedig centralizált ellátással,
struktúrával lehet elhárítani. És persze azt
is meg kell értetnünk, hogy a gyermekkor
a növekedés befejezôdéséig tart. 

Mindezeket egyedül nem tudjuk a gya -
korlatban érvényesítetni. Ehhez politikai
szán dék, politikai támogatás kell. Szakíta -
ni kellene végre az olyan elavult szte re o tí -
piákkal, mint hogy minden négy-ötszá zas
faluba nem lehet gyermekorvost vinni. 15
éve mondjuk erre, hogy nem ezt akarjuk,
ennek semmi értelme nem volna. Mi ra -
cionalizálni akarjuk az ellátást, sza ba dulni
akarunk a felesleges munkától, pénz kido -
bástól, hatékony ellátást sze retnénk. Nem
tartjuk ördögtôl valónak, ha önkormány -
zati társulások tartanának fenn egy köz -
ponti (mikro- vagy kistér ségi, ha úgy tet-

szik, járási) gyermekorvosi praxist vagy
központot. Ahol elérhetô volna a gyer-
mekorvosi ügyelet, ahová el le hetne vinni
a részmunkaidôs szakellá tást. Nem pusz -
tán az utánpótlás mai hely zete miatt, de a
korszerû ismeretek és elvárások szerint is
ebbe az irányba kell lépnünk. 

Nincs ott ellentmondás, hogy
épp egy érdekvédelmi szervezet küzd
a jelenlegi másfél ezres hálózat raci o -
nalizálásáért?

Csak látszólagos ez az ellentmondás. A je-
lenlegi ellátóhálózat magas létszáma el-
lenére sok a mûködésképtelen apró pra -
xis, nagy az gyermekorvosilag ellátatlan
terület, szóval vannak szervezetlenségre
utaló jelek. Demagógiának tûnik, pedig
evidencia, hogy a jobb ellátásért, a gyer-
mekorvosi alapellátás jövôjéért küzdünk.
Ha akarunk jövôt, muszáj korszerûsíte -
nünk. Jó ellátást akarunk, vonzó pálya ké -
pet a fiataloknak, tisztes életkörül mé nye -
ket a visszavonulóknak. Ennek nem fel tét -
le nül az a megoldása, ha újabb orvost
telepítünk egy megélhetést már ma sem
biztosító praxisba. Meg vagyok gyôzôdve
arról, hogy ésszerûbb praxisgazdál ko dás -
sal és feladatszervezéssel kevesebben is
több gyereknek tudnánk jobb ellátást
nyúj tani. 

Van pontos képe az egyesület-
nek arról, hogy hol lehetne új praxist,
központot szervezni, mennyi pénzt
vonna ez el a vegyes praxisoktól, ösz -
szességében mennyi kellene ezek pót -
lásához? Látod-e, hol lenne szán dék
önkormányzatok együtt mû kö dé sére,
vagy hogy egy racioná lisan fel épített
hálózatban hány éven belül hol és
hány új orvosra lesz szükség? Kér dé -
sek, megválaszolatlan kér dé sek...

Lehet, hogy túl nagy fába vágtuk a fej -
szénket, de szeretnénk felmérni a hely -
zetet, hogy a pontos kép alapján konkrét
adatokat is mellékelhessünk javaslata ink -
hoz. Szeretnénk a fenti, sôt további kér -
dé sekre is választ kapni. Mert valójában
csak azt tudhatjuk biztosan, hogy hol van
leadva a gyerek kártyája, de azt már nem,
hogy valójában hol kap ellátást. Gye rek -
praxisban? Gyermekosztályon? Sür gôs sé -
gi osztályon? Magánrendelésen? Ügyele -
ten? És ki kapja meg a munkáért járó fi -
zet séget? Az, aki ellátja? 

Nagyot léphetnénk elôre, ha komplex
képet kapnánk a gyermekellátás részle tei -
rôl. Enélkül szó sem lehet tudatos terve -
zésrôl. Ha nem látunk tisztán és hagyjuk 
a folyamatok spontán alakulását, a mos -
ta ninál sokkal súlyosabb ellátási zavarok

lesznek. Nem mindegy az idôfaktor, hogy
mikor nyúlunk a dologhoz. 

Mik a terveid? Meddig folytatod?

Az elôbb azt mondtam, hogy szkeptikus
vagyok. Hozzáteszem, naiv is vagyok,
mert még mindig képes vagyok a lelke se -
désre. Most megint hiszek abban, hogy a
válto zá sok során meghallgatnak, figyel-
nek ránk. Hogy lesz mód a továbblépésre.
Azt hiszem, ha nem lennék a lelkem mé-
lyén szü letett optimista, nem csinálnám
to vább.

Szeretném sínen tudni a rendszert. Ha
most látnám azokat, akiknek átadhatnám
a stafétát, máris felállnék. Igyekszünk fia ta -
lítani a vezetôségben, de nagyon kelle né -
nek azok a jó tudású, friss szellemiségû fia -
talok, akik az általunk is képviselt elvek alap -
ján állnak és hajlandóak azért dolgozni. 

Nem azt kérdezzük a végén, amit
mostanában szoktak, hogy ki nyeri
foci-vb-t, inkább arra válaszolj, elé ge -
dett vagy-e a zenekarod sorsának ala -
kulásával.

A Bras on Bras a szívem csücske. Egyre
jobbak vagyunk, és bár saját menedzse lé -
sünkhöz nem nagyon értünk, mind több
meghívást kapunk. Ôszintén, szinte el-
szál lok, mindenbôl kiszakadok a zongora
mellett. Csodálatos tehetségû, kipróbált
társaim vannak a zenében is. De hát tud -
já tok: úgy tûnik, titeket is elkap a hév a
Summertime, vagy a St. Louis Blues mel-
lett. 

És nem hiszem, hogy csak a sör teszi...

KÁDÁR FERENC, KÁLMÁN MIHÁLY



Szócska Miklós

MEDIKUSVEZÉRBÔL SZAKPOLITIKUS

SZAKPOLITIKUSBÓL
ÁLLAMTITKÁR CSAPATÉPÍTÉS

Kivonat a Medical Tribune 12. számából

Bemutatjuk az államtitkárt
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Stabilizálni, rehabilitálni

Jávor András

Szócska Miklós

sem 

Forrás: Világgazdaság

ELHIBÁZOTT GAZDASÁGPOLITIKA

ALAPELLÁTÁS

JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS

FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS

FINANSZÍROZÁS

Az egészségügyi programból

A kormány tervei: 

Azonnali intézkedések:
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Több helyrôl jelezték kollégáink és a vé -
dô nôk, hogy a H1N1-oltás után járó té -
rí tés elosztásával problémák vannak.
Egye sületünk szeretné, ha a nevetsége-
sen alacsony javadalmazás igazságos el -
osztása törvényesen és mindenki meg -
elé gedésére valósulna meg, és nem ter-
hel né meg a gyermekorvosok, házior-
vo sok és a védônôk kapcsolatrendsze -
rét. Álláspontunk szerint:
1. A vonatkozó jogszabály a térítés jo-

gosultjaként az iskola-egészségügyi

szolgálatot nevesíti. E fogalom az
is kolaorvos mellett értelemszerûen
az iskolavédônôt is magában fog -
lal  ja. 

2. Az OEP a járandóságot a vele is ko -
la-egészségügyi feladatra szerzô -
dött szolgáltatóknak utalta át. 

3. Nem az iskolát ellátó gyermekorvos
hibája, ha egy önkormányzat az is -
ko la-egészségügynek járó teljes ösz -
szeget továbbutalta a gyermekor-
vosnak, javasoljuk azonban, hogy

ilyen esetekben az érdekeltek bevo -
ná  sá val szülessen utólagos döntés
az orvos és védônô közötti meg -
osztás módjáról.

4. Amennyiben az OEP nem önkor -
mány zattal, hanem az iskolát ellátó
orvossal áll szerzôdéses viszonyban,
úgy az orvos kötelessége az átutalt
összeg megosztása. Ennek alapja
az orvos és az iskolát ellátó védônô
közötti, a H1N1-oltás beadásával
kap csolatos szerzôdés.

Újra téma a H1N1. Most nem a járvány, hanem a pénz miatt,
ha egyáltalán lehet itt pénzrôl beszélni. A 200 forint, ami a
védôoltás beadásáért jár, pénznek, pontosabban az elvégzett
munka ellenértékének ugyanis aligha nevezhetô. Szinte
megalázóan semmi, legfeljebb arra jó, hogy plasztikusan
érzékeltesse, mennyire tartják ma a gyereket, a prevenciót,
vagy a gyerekorvost.

A védônôket nem is keverném ide, de mit csináljunk,
idekeveredtek, az iskolai vakcinációt ugyanis együtt végeztük.
És ha a verdikt úgy szól, hogy a bruttó kétszáz az iskola-
egész ségügynek jár, akkor bizony a kétszáz az orvosnak és
védônônek megosztva jár. Együtt. Cuzámmen! Szerintem.
Elôször nem járt volna az iskolában semmi, de a HGYE kijárta,
hogy ami a rendelôben jár, az járjon az iskolában is. Gyôz -
tünk, most jár. 

Bruttó kétszáz! Alig több egy gombóc fagylaltnál! Ennyit
utalt a tb az orvosnak vagy az önkormányzatnak attól függô -
 en, hogy melyikkel szerzôdött az iskola ellátására. Az orvos
így direktben vagy indirekten (az önkormányzat köz beiktatá -
sá val) megkapta a pénzt.

A konfliktus jelenleg abból van, hogy mi legyen a kapott
pénzzel. Világos, elôször is adózzuk le. És utána? Felezzük a
maradékot és utaljuk át a védônônek? Nem lehet, mert mi-
lyen szerzôdés alapján utalnánk, ha egyszer nincs orvos és
védônô között semmiféle viszony, szerzôdéses se. Dugjuk
akkor a zsebébe, vagy adjuk oda borítékban? Talán ezt kéne,
ez emberi volna, még ha olyan lealacsonyító is az egész. 

Néhányan közülünk azonban „elvi alapra” helyezkedtek. Azt
kérdik, hogy ha az orvosnak utalták, akkor miért utaljon be lô -
le tovább? Milyen alapon? Vagy azt mondják: olyan alacsony
az egész, miért adjon belôle még a védônônek is? Az orvosok
kiharcolták maguknak, hát harcolják ki a védônôk is! Fizesse
az állami munkát az állam alkalmazottainak az állam!

Még ha meg is lincselnek miatta, én mégis azt mondom,
hogy nem ezen, nem az ilyen aprópénzen kellene most a vé -
dô nôkkel összeugranunk. Az olyan részletekben se vesszünk
most el, hogy vannak néhányan, akiknek a sok kis gombóc -
ból egy hûtôládányi is összejött. Olyan kevesen vannak ilye -
nek, hogy a kérdés lényegét ez nem érinti.

Van gond, van konfliktus védônôk és gyermekorvosok
között, de nem ez az a mezô, ahol most harcba kellene száll-
nunk. A döntéshozó nyilván nem gondolkodott. Minek két-
százon még gondolkodni is? Az is lehet, hogy gondolkodott
és úgy döntött, itt a kétszáz, marakodjanak rajta. Egyék meg
egymást!

Na, ebbe nem kéne belemenni! Épp ellenkezôleg, adjuk
oda a nettót egy az egyben, vagy adjuk oda a felét, ölre
azonban ezért semmiképp ne menjünk! Nehogy má’ kutyák
legyünk a kutyaviadalon! A védônô is kisemmizett, a gyerek -
or vos is alulfizetett, ne alázzuk meg magunkat egy alamizs-
ná ért, amit közénk szórtak!

Nyár van, meleg. Kedves Védônô Kolléganô! Jöjjön, üljünk
le egy jegeskávéra, beszéljük meg együtt, hogy hogy legyen!

KÁDÁR F.

A HGYE állásfoglalása

Egy gombóc fagylalt

Rendelet az iskolai H1N1-oltás finanszírozásáról
Az iskola-egészségügyi szolgálat az ÁNTSZ adatszolgáltatása alapján oltásonként 200 forintra jogosult az új influenzavírus el-
leni védôoltással történô immunizálásért, melyet az egészségügyért felelôs miniszter és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fôigazgatója között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelôen az OEP utal. Az említett adatokat az ÁNTSZ
rendszeresen továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé. Az új intézkedést a 2009. október 14-ét követô immu-
nizálásokra kell alkalmazni, az ÁNTSZ az adatszolgáltatást elsô alkalommal 2010. április 28-ig teljesíti.

10/2010. (III. 19.) EüM rendelet (2010/8. Egészségügyi Közlöny)
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Az orvosi tevékenység döntések sorozata.
A jó vagy rossz döntések meghatározzák
a beteg sorsát. Hogyan kerülhetô el a hi -
bás diagnózis és/vagy kezelés?

Elsôsorban a tanulmányaink és a mun -
kánk során felhalmozott ismeretanyag,
tapasztalatok alapján döntünk. Sajnos az
orvostudomány gyorsan változik, így a
tanult ismertanyag is hamar elavul. Nem
kétsé ges, hogy folyamatos tanulásra va -
gyunk „ítélve”, ha meg akarunk felelni a
velünk szemben támasztott elvárásoknak.
A szak irodalom, a folyóiratok, az internet
adattengerében úgyszólván lehetetlen el -
igazodnunk. Mikor, melyik diagnosztikus
tesz tet vagy terápiás beavatkozást vá -
lasszuk?

A válaszok megkönnyítésére 1972-ben
Archie Cochrane angol epidemiológus
javaslatára a tudományos közleményeket
megfelelô kritikai értékelésnek vetették
alá, és statisztikai módszerekkel igazolták
bizonyító erejüket. Ez tette lehetôvé a Bi-
zonyítékokon Alapuló Orvostudomány
(BAO, angolul Evidence Based Medicine-
EBM) kialakulását.

A bizonyítékon alapuló orvoslás (BAO)
a rendelkezésre álló legjobb bizo nyí té kok -
nak világos és körültekintô alkal mazása,
mely biztosítja, hogy az orvosok ezen is-
meretek birtokában betegeiknek optimá -
lis ellátást nyújtsanak. A bizo nyí tékon ala-
pu ló orvoslás gyakorlata a
• szisztematikus kutatómunka során meg -

 szerzett legjobb tudományos bizo nyí té -
kok és 

• a személyes klinikai szaktudás integráci -
ó ját jelenti.
A klinikus nem tesz mást, mint aktuális

be tege kapcsán kérdéseket fogalmaz meg
a diagnózis megállapítását elôsegítô vizs-
gá latokra, a lehetséges kezelésekre és a
prognózisra vonatkozólag. A jól feltett
kér désre a legmegfelelôbb választ az EBM
rendszerében lelheti fel. A saját tapaszta-
laton alapuló kritikus értékelés után meg -
állapítható a diagnózis és megha tároz -
ható a leghatékonyabb kezelés. A külön-
bözô lehetôségeket a beteg preferenciái-
val egyeztetve kell mérlegelnünk. Mi lesz
az eredmény? A beteg feltehetôleg gyor -
sabban meggyógyul és elégedett.

Mi következik ezekbôl a példákból? Bi-
zonyítékon alapul, hogy napjainkban is leg  -
fontosabb a klinikai meggyôzôdés a sú lyos
infekciók diagnosztikájában. A rész  le gesen
hidrolizált tápszer a legalkal masabb az ek -
céma megelôzésére. Feleslegesen adunk

C-vitamint a légúti infekciók meg elôzésére
és lázcsillapítókat a láz görcs ki védésére.

A bizonyítékok és az ajánlások hierar-
chiája lehetôvé teszi, hogy a legha té ko -
nyabb eljárásokat választhassuk ki a leg-
erôsebb bizonyítékok alapján (A vagy B
ajánlás). 

A hazai és a nemzetközi ajánlások
mintegy hidat képezve a kutatás és a
praxis között, megkönnyítik az erôs bi-
zonyítékok alkalmazását.

Csakhogy a megszokások, az idôhiány,
a társadalmi elvárások, a megbecsülés
hiánya ma még nem teszi szükségszerûvé,
hogy a gyógyítás mûvészete a kor igényei-
hez igazodjon. Sokszor hitek és tévhitek
alapján hozunk döntéseket, ennek meg -
felelô eredménnyel.

Széles körben elterjedt gyakorlat pl.
Magyarországon, hogy B6-vitamint adunk
hányáscsillapításra. Az OGYI által elfoga -
dott alkalmazási elôírásban ez az indikáció
nem szerepel. Így e használat indikáción
tú li (off-label), tehát engedélyhez kötött és
megfelelô irodalmi adatokkal alátámasz-
tandó. Ennek hiányában büntethetô, nem
mellesleg pedig hatástalan.

Paradigmaváltásra van tehát szükség,
hogy a teória helyett az empíria, a miszti-
cizmus helyett a statisztikai bizonyosság,
az átláthatóság, a paternalizmus helyett
az informált beteg, a dogmatizmus he -
lyett a pragmatizmus és a tradíció he lyett

a ráció jelentse az orvoslás mûvészetét, az
orvos és beteg kapcsolatát.

Aki megtanul önkritikusan dönteni, és
azt gyakorolja, az állandóan vizsgálni fog -
ja saját teljesítményének minôségét és a
beteg szempontjából vett hasznát.

Végül, de nem utolsósorban az 1997.
évi CLIV. törvény, mely az egészségügyrôl
rendelkezik, ezt írja:

7. § (2) Megfelelô az ellátás, ha az az
adott egészségügyi szolgáltatásra vo nat -
kozó szakmai és etikai szabályok, illetve
irányelvek megtartásával történik.

119. § (3) (b) az ellátás során ér vé -
nyesüljenek a jogszabályban foglalt vagy
egyéb szakmai szabályok, így különösen a
tudomány mindenkori állását tükrözô és
bizonyítékokon alapuló szakmai irány -
elvek, ezek hiányában a módszertani út-
mutatókban közzétett szabályok, a szak-
mai irányelvek vagy módszertani útmu-
tatók hiányában a széles körben elfo-
gadott szakirodalomban közzétett szak-
mai követelmények;

Az orvostársadalom jelentôs részének
kell átlépnie a saját árnyékát. A tu dás
misz  ti kus hatalma helyett a szolgáltatás
ha té konysága és biztonságossága kell
hogy a fô szempont legyen. Ezt csak a
kép zés, to vábbképzés folyamatos javí tá -
sával érhetjük el. Mindez nem lehetséges
a társadalom mi nôség iránti igénye és
meg becsülése nélkül.

Tradicionális vagy racionális?
Dr. Fekete Ferenc, Heim Pál Gyermekkórház Madarász u.-i Gyermekkórháza

Néhány példa

Kérdés Válasz

A lázas betegek közül milyen kritéri-
umok alapján merülhet fel a súlyos
infekció gyanúja?

szülôi aggodalom, vizsgáló orvos
megérzése, keringési zavar, cyanosis,
zavartság, petechiák 
Systematic Review (Lancet 2010; 375: 834–845)

Milyen intervencióval csökkenthetô az
ekcéma kialakulásának familiáris koc  -
kázata?

részlegesen hidrolizált tápszer,
legalább 4 hónapos korig a drágább
teljesen hidrolizált tápszer nem
hatékonyabb 
GINI-plus Randomized Controlled Trial (Clinical & Experi-
mental Allergy 1365-2222., 2009.

Van-e a C-vitaminnak jelentôsége a
közönséges nátha megelôzésében?

nem találtak erre bizonyítékot 
The Cochrane Database of Systematic Reviews 2010.,
Issue 6

Lázcsillapítók alkalmasak-e az ismételt
lázgörcs megelôzésére?

a lázcsillapítók hatástalanok a lázgörcs
megelôzésében
Randomized controlled trial Arch. Pediatr. Adolesc.
Med. 2009 Sep; 163(9): 799-804.
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A Házi Gyermekorvosok Egye sü le -
tének vezetôsége felkért, hogy a
„Kávészünet-12” tudományos kon fe -
 rencián elhangzott elôadásomat a
Hír vivôben is közöljem. A 10 perc
alatt elhangzottakat persze ne héz
úgy leírni, hogy azt az élményt adja
vissza, amit a hallgatóságnak az elô -
adás jelentett. 50 év történéseit egyéb -
ként is nehéz 10 percben összefog -
lalni. Most mégis megpróbálom. 

„MAJD AZ ANNA SEGÍT”

ÉLETRE SZÓLÓ ÜZENET

emberséget nem!” 

AZ ESZTERGOMI IDÔSZAK

MI TÖRTÉNT A KONYHAASZTALON?

RADECZKY MARS

50 év a gyermekgyógyászatban
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Kell-e húgyúti infekció után
profilaktikus antibiotikus kezelés? 

, amelyben csaknem 75 

Kardos 
Gabriella 

rovata



„A pneumococcus évente több mint
700 000, öt év alatti gyermek halálát
okozza világszerte.”
„Mindenfajta antibiotikus terápia el-
le nére a súlyos komplikációban meg-
be tegedett gyerekeknek még ma is
mintegy 10%-a meghal.”
„Csaknem minden negyedik, pneumo -
 coccus kiváltotta agyhártya-gyulladá-
sos csecsemô belehal a fertô zés be, a
túl élôk pedig gyakorta mara dan  dó ká   -
rosodást (pl. süketség, moz gás za var)
szenvednek.”

INFLUENZA, PNEUMOCOCCUSOK,
VÉDÔOLTÁSOK

ESETISMERTETÉS

Nem félünk a Pneumococcus-tól?! 
Egy fiatal infektológus „élménybeszámolója”
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EPIDEMIOLÓGIAI ADATOK

A TANULSÁG

The 3rd Congress
of the European
Academy of
Paediatric Societies 

October 23–26. 2010.
Copenhagen, Denmark

Részletek a 34  megjelölt
témakörbôl:

◆ légúti betegségek
◆ obesitas
◆ metabolikus szindróma
◆ fertôzô betegségek
◆ minôségbiztosítás
◆ védôoltások
◆ adolescens medicina
◆ baleset-megelôzés
◆ sürgôsségi ellátás
◆ szociálpediatria
◆ alapellátás 

Részvételi díj:

csökkentett részvételi díj
a magyar résztvevôk számára:

– július 15-ig történô jelentkezés
esetén: 345 euró,

– azt követôen, október 10-ig:
385 euró.

Információ:
www.kenes.com/paediatrics

The 3rd Congress
of the European
Academy of
Paediatric Societies

October 23–26. 2010.
Copenhagen, Denmark



A halál mindig szomorú! Még akkor is,
amikor egy sikeres ember eredmények-
ben gazdag élete végén megy el.
Velkey László Professzor Úr 82 éves ko-
rá ban elhunyt. Kiváló szervezô és gyer-
mekgyógyász volt. A me gyei gyermek -
osztályon dolgozva már az 1960-as
években felismerte, hogy a kórházi
mun ka csak az alap ellátással együtt dol-
gozva lehet teljes. Szoros kap csolatot
alakított ki a háziorvo sok kal, majd
késôbb az osztályán képzett házi gyer-
mekorvosokkal is. Ugyancsak na gyon
fontosnak tartotta a védônôi mun kát és
a gyermekgyógyász–védônôi mun ka
egy ségét. Az 1970-es évek elején meg -
ál modta, megtervezte, majd megva ló -
sítot ta a GYEK-et. 1976-ban egy kon-
cepció já ban európai színvonalú, a mai
napig is kor szerû szerkezetû ellátást
biztosító gyermekkórházat hozott létre.
A betegforgalom döntô része 34 évvel
ezelôtt is a járóbeteg-ellátás keretében,
a specializálódott konzultációs rende -
léseken folyt, ahogy ma is. Késôbbi, ki -
váló elgondolása volt a gyer mek reha -
bilitáció, mely a nagy ágy számú gyer-
mekkórházi háttérrel biztosította a sé -
rült funkciók helyreállítását és a kora -
szülöttek habilitációját. További fon tos
felismerése volt a szoci álpediatria fon -
tos  ságának hangsúlyozása a gyermek -
ellátásban. Ennek (mely a holisztikus

medicina elôfu tára volt) ha zai elter-
jesztése a nevéhez fû zôdik. Intézetében
komplex módon nyílt lehe tôség a gya -
korlati gyermekgyógyászat szinte min-
den ágának magas szin tû megtanu lá -

sára. Gyermekgyógyászok szá  zai kép -
zôd tek a Velkey-iskolában. Kivá ló ok-
tató, tanár volt. Többszörös pedagógu -
si dinasztiából származott, s e képes -
sége nagyban hozzájárult iskola te rem -
téséhez. De fontosnak tartotta a nô -
vérek képzését is. A beteg ágya mellett
folyamatosan, az iskolapadokban alka-

lomszerûen, de rendszeresen tanított.
A területen gyermekorvosok kal, há zior-
vosokkal együtt dolgozó vé dô nôk ok-
tatása, továbbképzése min dig szívügye
volt. 

Tudományos munka iránti elköte le -
zett sé gét tanítványainak is átadta, ve -
ze  tése alatt megszámlálhatatlan elô -
adás, publi káció jelent meg intéze té -
bôl, s hét kolléga kandidátusi minôsí -
tést is szerzett. Mind ezek elismerése -
ként az Orvostovábbképzô Intézet – ké -
sôbbi nevén Haynal Imre Egész ségtu -
dományi Egyetem – II. Gyermek gyó -
gyá szati Tanszékét Miskolcra he ly ze ték
és ennek tanszékvezetôjévé nevez ték ki.
Közéleti ember volt. Sokat tett Mis kolc
városért, a város díszpolgára címmel is
kitüntették. Bár közismerten vallásos
ember volt, ennek ellenére – aktív
közéleti tevékenységét elismerve – az
1980-as években országgyûlési kép vi -
se lônek is meg választották.

A Magyar Gyermekorvosok Társa sá ga
leg magasabb kitüntetésével, a Schöpf
Mé rei Ágost emlékéremmel tüntette ki.
Az elmúlt évtizedek gyermekgyógyá -
szatának meghatározó egyénisége volt.
És bár elment közülünk, tanítvá nyai ban
tovább él. 

Köszönjük, Professzor Úr!

SZABÓ LÁSZLÓ ELNÖK, MGYT
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Regulációs zavarok
Pszichoszomatikus betegségek csecsemô- és kisgyermekkorban

Gyakran találkozunk olyan kliensekkel, akiknél az organikus eltéréseket ki tudjuk zárni,
de a panasz mégis megmarad, és rontja a család és a gyerek életminôségét,

gondot okoz az orvosnak, védônônek, pszichológusnak. 
A tünetek gyakran jelennek meg alvászavar, evészavar, fokozott sírás formájában.

Konferenciánk során bemutatjuk a csecsemô- és koragyermekkori pszichoszomatikus betegségek
elméleti  hátterét, esetismertetések keretében foglalkozunk a diagnózis,

a differenciáldiagnózis felállításával, kiemelt helyet biztosítva a terápiás lehetôségeknek
és a megelôzés fontosságának. 

Helyszín: ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatal – Fodor terem, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.
Idôpont: 2010. október 20.

Felvilágosítás: Bürger Nóra: +361/3838-477, e-mailben: b.nora@ogyei.hu, www.ogyei.hu (Aktuális menüpont)
Részvételi díj: 4750 Ft, helyszínen, készpénzben történô fizetéssel

Elment Velkey professzor
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