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Dr. Filvig Géza polgármester: 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képvisel -testületi ülésen 
megjelenteket. Különös tisztelettel köszöntöm Dr. Gondos Miklós f igazgató urat, a 
Bács-Kiskun Megyei Kórház vezet jét. Köszöntöm Dr. Horváth Zsolt orvosigazgató urat, Dr. 
Zombor Gábor volt egészségügyi államtitkár urat, Szívós Etelka kalocsai telephelyvezet  
asszonyt. Köszöntöm a Képvisel -testület megjelent tagjait, az osztályvezet  urakat, 
Alpolgármester urat, Jegyz  urat és a média kedves képvisel it és a médián keresztül 
mindazokat a kedves érdekl ket, akik érdekl dést mutatnak a mai testületi ülésünk iránt. 
Azt gondolom, hogy sokunkat érint és sokunkat érdekel ez a téma, egy tájékoztató a kalocsai 
telephely, a kalocsai kórház helyzetér l, gyermek- és szülészeti osztályról, emiatt hívtam 
össze rendkívüli testületi ülést. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképes a 
Képvisel -testület. Kett  jegyz könyv-hitelesít re tennék javaslatot, Tihanyi Tiborné 
képvisel asszony, valamint Pécsi Vivien képvisel asszony személyére.  
 
A Képvisel -testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 
10 igen szavazattal elfogadja. 
 
A Képvisel -testület a polgármester Pécsi Vivien jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 10 
igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Egy napirend került kiküldésre. A napirend elnevezést módosítanám, tájékoztató a kalocsai 
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kórház helyzetér l, a gyermek- és szülészeti osztály átmeneti felfüggesztésér l. Ezt tárgyaljuk, 
err l a napirendr l szeretnék egy szavazást kérni. 
 
N A P I R E N D : 

1. Tájékoztató a kalocsai kórház helyzetér l, a gyermek- és szülészeti osztály átmeneti 
felfüggesztésér l 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
A Képvisel -testület 10 igen szavazattal elfogadja a napirendet. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

1. Tájékoztató a kalocsai kórház helyzetér l, a gyermek- és szülészeti osztály átmeneti 
felfüggesztésér l 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Ahogy említettem már, Kalocsán azt gondolom, hogy igen nagy érdekl désre tart számot a 
kalocsai kórház, hosszú évek óta sokan nyomon követjük. A Kalocsai Szent Kereszt Kórház 
2012. május 1. napjától került át a Bács-Kiskun Megyei Kórház irányítása és fennhatósága alá. 
Azóta az önkormányzat vállalt feladatai közé kizárólag az orvosi ügyelet biztosítása tartozik. 
Ami most az aktualitást adja a rendkívüli testületi ülésre és az, hogy a kórházvezetés jelen van: 
2022 november 10-i keltezéssel, én 11-én, pénteken vettem kézhez Dr. Gondos Miklós 

igazgató úr levelét, melyben tájékoztat, hogy szakemberhiány miatt kérelmezték a kalocsai 
kórház gyermekosztály és szülészeti osztály m ködésének felfüggesztését átmeneti jelleggel 
2023. január 31. napjáig. Nyilván nagyon rossz érzés fogott el, ledöbbentem. Azonnal 
felvettem a kapcsolatot Font Sándor országgy lési képvisel  úrral, aki teljeskör  
támogatásáról biztosított a m ködés miel bbi helyreállításához. Font képvisel  úr parlamenti 
munkája miatt a mai testületi ülésünkön nem tud személyesen részt venni, egy videót készített, 
amelyb l megismerhetjük az  álláspontját és gondolatait. Szeretném kérni munkatársaimat, 
hogy ezt a videót akkor játsszuk be. 
 ___________________________________________________________________________  
 
Font Sándor országgy lési képvisel  videóüzenete kivetít n, felvételr l hallható. 
 
Rendkívüli id pontban adom ezt a nyilatkozatot, mert a helyzet is rendkívüli. Most érkeztem 
Budapestr l. Ismert, hogy a kalocsai kórházzal kapcsolatosan egy olyan bejelentés érkezett, 
amelyet  én,  mint  országgy lési  képvisel  soha  el  nem fogok fogadni,  hiszen  a  fejünk  felett,  
velünk egyeztetés nélkül történt ez a bejelentés. Mélységesen felháborít, hogy ez a bejelentés 
egyben szembe megy teljesen a kormányzati szándékkal, hiszen közismert, hogy a Fidesz 
politikájának a középpontjában a családok, a családpolitika áll. Felháborítónak tartom, mert 
egy hónapok óta zajló egyeztetési folyamatnak is a végét jelenti ez a bejelentés, hiszen egy 
elképzelt megoldás egyeztetése körvonalazódott az elmúlt id szakban. A Fidesz politikájának 
a középpontjában – mint említettem – továbbra is a családok állnak, és mindent meg kell tenni 
azért, hogy lehet séget adjunk az összes vágyott gyermek megszületésére. Az üggyel 
kapcsolatban a baloldali ellenzék bejelentette, hogy tüntetést szervez. Álláspontom szerint 
tüntetésszervezéssel, feszültségszítással, a káosz fokozásával nem lehet egyetlenegy ügyet 
sem megoldani. Én a megoldásokra törekszem. Bárki is hozta ezt a döntést, a döntés 
visszavonását követelem, hogy a gyermekeket vágyó családokat ilyen sérelem ne érje. Filvig 
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Géza polgármester úrral vállvetve küzdünk a helyzet rendezéséért. Én eddig is minden 
ígéretemet betartottam, és most is biztos vagyok benne, hogy hamarosan eredménnyel 
jelentkezek. Addig is kérem türelmüket. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen. Még 11-én péntek este a megyei kórház közösségi oldalán tett ki egy 
közleményt, hogy már november 14-én a két osztályon nem lesz ellátás. Az orvoshiány az 
sajnálatosan évek óta fennálló probléma, ennek ellenére önkormányzatunk nem hagyja és nem 
tör dik abba bele, hogy ilyen döntés szülessen a kalocsai kórházban. Nagyon elkötelezett 
vagyok mind városvezet ként, mind kétgyerekes apukaként is, hogy kórházunkban a 
gyermekosztály ellátása miel bb helyreálljon és újra a kalocsai családok szolgálatába 
állhasson. Nagyon fontos szempont, hogy a kalocsai gyerekek, anyák magasszint  
gyerekgyógyászati és szülészeti ellátásban részesüljenek, ez a f  vezérvonalunk. Az 
egészségügy egy országos rendszer, nem a városvezetésünk határozza meg, azonban a 
probléma megoldásában nyitottak vagyunk, és mindenféle támogatást megad az 
önkormányzatunk. Önkormányzatunk család- és gyerekbarát, ezért fejlesztjük az óvodáinkat, 
játszótereinket. Célunk kiemelten az, hogy Kalocsán a gyerekes családoknak az egészségügyi 
biztonságérzete továbbra is fennmaradjon, emiatt is fontos a megfelel  kórházi ellátás itt a 
városban. Míg a baloldal tüntetéssel, lázítással, hangulatgerjesztéssel igyekszik kezelni a 
problémát, mi a beszéd és a tárgyalás elkötelezett hívei vagyunk. Emiatt a mai rendkívüli 
testületi ülésre kapott meghívást Gondos Miklós f igazgató úr, aki személyesen ad 
tájékoztatást a szülészeti- és gyermekosztály felfüggesztésének okairól és a további 
lehet ségekr l. 2020-2021-es évben már a kalocsai önkormányzat mintegy havi 200.000 
Forintos összeggel támogatta a gyerekosztály ügyeletének m ködését. Ezt 2022-ben nem 
biztosította az önkormányzatunk, de nyitottak vagyunk támogatást adni, hogy ez az ellátás 
visszaállhasson. Én továbbiakban is kérem a megyei kórház vezetését, hogy miel bb 
találjanak, és miel bb találjunk megoldást az osztályok m ködésének helyreállítására. Ezért 
kértem F igazgató urat, jöjjön el, személyesen mondja el, hogy hogy áll most ez a kérdés, 
hogyan, milyen problémáik vannak, milyen nehézségeik. Azt gondolom, hogy így kaphatunk 
egy hiteles képet arról, hogy a két osztály hogyan tud m ködni, és a jöv beni elképzelés, ami 
a mi kívánalmuk és kérésünk, hogy miel bb álljon helyre ez a két osztály. Úgyhogy felkérem 
Dr. Gondos Miklós f igazgató urat, tájékoztatóját tartsa meg. 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy kis történelmi áttekintéssel kezdeném ezt az egészet, 
hogy mi vezetett ehhez a problémához, hogy mi miatt kellett nekünk fölfüggesztenünk az 
ellátást. Igazából a szülészeti ellátással semmilyen probléma nem történt. Ami történt, az 2022. 
augusztus 22-én az akkori két gyerekorvos felmondása okozta problémának a kiteljesedéséig 
jutottunk el a múlt hétig. Ez pontosan azt jelentette, hogy augusztus 22-én az addig ott 
dolgozó két gyerekorvos felmondott augusztus 31-i hatállyal. 28-án Baján leültünk a bajai, a 
kecskeméti és a kiskunhalasi kórháznak a vezet ivel, hogy milyen megoldással tudnánk 
tovább üzemeltetni a kalocsai szülészeti- és gyerekosztályt. Akkor semmilyen más megoldást 
nem találtunk, hanem azt találtuk, hogy a bajai és kecskeméti kórház napi váltásban 
folyamatosan ellátja a gyerekosztály feladatait. Ez azt jelentette, hogy egyik héten Bajáról, 
másik héten Kecskemétr l szállítottuk az orvosokat reggel, és délután vissza. Az akut, a 
sürg sségi gyerekellátás az folyamatosan üzemelt, ezt egy küls  szolgáltató cég 16 órától 
másnap reggelig folyamatosan a gyerek sürg sségi ellátást végezte. Ez így is ment 10 héten 
keresztül, ezalatt folyamatosan kerestünk gyerekorvosokat, neonatológusokat, tehát hozzá kell 
tennem, hogy itt a legnagyobb probléma a neonatológus hiánya volt. És az újszülött ellátást 
úgy nem lehet megtenni, hogy nincs gyerekorvos, aki utána megnézze azt a gyereket. Nekünk 
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ezt mindenféleképpen biztosítani kellett. Eljutottunk egészen 10 hét után odáig, hogy a mi 
orvosaink azt mondták, hogy nekik ez olyan nagy megterhelés, hogy továbbiakban nem 
vállalják az ellátást. Akkor a gyerek háziorvosoktól kértünk, akik Kalocsán teljesítenek 
szolgálatot, hogy segítsenek be ebben a pár napban. Ez nem történt meg, így jutottunk el 
ahhoz az id ponthoz, hogy gyakorlatilag gyerekorvos nélkül a szülészeti ellátást és a gyerek 
ellátást föl kellett függesztenünk amiatt, hogy nem tudtunk egyetlenegy orvost sem ide 
biztosítani. És nyilvánvalóan, ha bármi történik a szülészeti osztályon és gyerekorvos vagy 
neonatológus nincs, a beteg veszélyeztetés miatt ezt nem vállalhattuk. Ez volt 14-én hétf ig, 
emellett egyébként hozzá kell tennem, hogy egy napra sem volt gyerekorvos nélkül a kalocsai 
kórház, mert Bajáról most is és tegnap is ott voltak a gyerekorvosok. És honlap is ott lesznek, 
és  holnapután  is  ott  lesznek  és  pénteken  is  ott  lesznek.  És  jöv  hétt l  rábeszélés  alapján  a  
Kecskeméti Megyei Kórháznak a gyerekorvosi szolgálatából folyamatosan a következ  2 
hétben is fognak gyerekorvosok jönni Kalocsára. Ez azért fontos, mert közben miután ezt meg 
tudtuk oldani, ezt azt jelenti, hogy jelen pillanatban gyakorlatilag egy napra sincsen ellátás 
nélkül a kalocsai kórház, hanem továbbiakban is ott folyamatos ellátást fog biztosítani. És 
innent l kezdve, mai napon már megírtuk a levelet, mikor ezek megszülettek ezek a döntések, 
ja még egy kérdés, még egy lesz. December 1-ig tartottuk ezt, addig tudja Baja és Kecskemét 
csinálni, és most délután sikerült megegyeznünk egy gyerekorvossal, aki ideköltözik 
Kalocsára, és december 1-t l itt fog dolgozni, itt fog lakni, idehozza 3 gyerekét és 
folyamatosan a gyerekellátást biztosítani fogja a kalocsai kórházban. Ehhez két dolgot kellett 
elérnünk, és innent l kezdve megköszönöm a Polgármester úrnak és a testületnek, hogy 
segítenek,  hogy  Önök  a  lakhatással  támogatják  ezt  az  orvost.  Ez  ma  délután  3-kor  született  
meg ez a döntés. Egyébként tárgyaltunk már vele folyamatosan, de mostanra sikerült 
megállapodnunk. Ez azt jelenti, hogy megírtuk a levelet, ma elmegy az NNK-nak, a Nemzeti 
Népegészségi Központnak, felfüggesztjük ezt a felfüggesztéses papírját, és holnaptól 
ugyanúgy folyik az ellátás, mint eddig. Azt gondolom, hogy ez egy nagy vívmány, de 
folyamatosan kell keresnünk továbbiakban is olyan embereket, akik ide költöznek és itt 
fognak lakni, mert hosszú távú betegellátást csak úgy lehet biztosítani, ha f foglalkozású 
orvosok fognak dolgozni itt Kalocsán. Köszönöm szépen, remélem, hogy kielégít  volt a 
válaszom. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Abszolút, f leg ez az utolsó bejelentése F igazgató úrnak, nagyon-nagyon szépen köszönöm. 
Nagyon szépen köszönjük a kalocsaiak nevében. Igen, ez érzékelhet , hogy nagyon nagy 
probléma a humáner nek a hiánya nagyon sok területen, az orvosok területén is, de örülök 
neki, örülök neki, hogy ilyen gyorsan sikerült megoldani a kalocsai embereknek ezt az igényét. 
Azt gondolom, hogy mindannyian, az egész város és térség kifejezésre juttatta, hogy milyen 
nagy igény van erre a szolgáltatásra. Kalocsai családok, kalocsai gyerekek, kalocsai 
szül anyák nevében nagyon-nagyon szépen köszönöm Önnek is és kórházvezetésnek is az 
áldozatos munkát és azt, hogy ezt az átmeneti problémát tényleg így pár napra sikerült csak 
korlátoznunk. De nagyon megnyugtató volt az a kijelentés F igazgató úrtól, hogy tegnapi 
napon, mai napon is van gyerekorvos a kórházba és holnap is lesz, tehát így a m ködés 
biztosított. Ez tényleg ma 3 órakor született ez a megegyezés? 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Ez a tárgyalás, egyébként már régen zajlott, csak abban az érkezés most, amikor itt a 
Polgármester úrral megbeszéltük, hogy jövök a testületi ülésre, akkor fixálódott le, hogy evvel 
a fiatalemberrel meg tudtunk állapodni. Ez azért fontos, mert már  azt kérdezte, hogy ha 
december 1-én ide szeretne jönni, akkor már a napokban lejönne megnézni, hogy hova 
helyezheti el óvodába a gyerekeit. 
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Dr. Filvig Géza polgármester: 
Várjuk szeretettel, tárt karokkal az óvodáinkba. Azok jó állapotban vannak most, remélem, 
hogy megkedvelik a gyerekek. Borsódzik a hátam megmondom szintén, nagyon-nagyon 
hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm. Az int , óvó jeleknek azt gondolom, hogy 
mindenkinek fejében kell, hogy legyen. Az orvoshiány, illetve a humáner  nélkül, nem tudják 
biztosítani ezt a szolgáltatást. Kalocsa városa és az önkormányzat is igyekszik úgy fogadni 
mind az új orvost, mind a meglév  orvosokat is, hogy tényleg egy stabil ellátást tudjanak a 
kalocsaiak kapni. Meg szeretném kérdezni a Képvisel -testület tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése a F igazgató úrhoz? Ezek után nem tudom, hogy van-e, de Balogi József képvisel  úr, 
parancsoljon. 
 
Balogi József képvisel : 
Köszönöm a szót. Nagyon örülök F igazgató úr, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt a problémát 
úgymond rendezni. Az érdekelne, hogy esetleg van-e még olyan osztály Kalocsán, ami 
hasonló problémákkal küzd? Tehát esetleg humáner forrás, orvoshiány, tehát hogy állunk itt 
Kalocsán most, ha már így beszélünk ezekr l a dolgokról? 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Szívesen mesélek err l, körülbelül mikor én a f igazgató lettem, a megyeirányító, akkor 
elkezdtük a kalocsai kórháznak a teljes átvilágítását elvégezni, körülbelül 200 oldalas anyag 
lett bel le. Ha megnézzük a kórháznak a korfa analízisét, az egészségügyi dolgozóknak – 
mind a szakdolgozóknak, mind az orvosok szempontjából – azt lehet mondani, hogy nem túl 
ideális. Nyilvánvalóan most nem fogom kiemeli, hogy melyik osztály. Vannak olyan 
osztályok, ahol problémásak és kevesen is vannak, tehát azért gondolom, hogy ha az aktív 
ellátást fenn akarjuk tartani, akkor ide orvosokat kell hozni. De az orvosoknak az nem 
megoldás, hogy valahonnan idevezérlünk orvosokat. Itt lett volna az a másik, amit 
elfelejtettem elmondani, hogyha mi tartósan vezénylünk valahova, ott fennáll az a veszély, 
hogyha ugye Bács-Kiskun Megye Magyarország legnagyobb terület  megyéje. Ha innen 
80-100 kilométereket kell utaztatni az embereket, azok biztos vagyok benne, hogy 
el bb-utóbb az fogják mondani, hogy ide nem jövünk, hanem megyek egy másik helyre, ami 
közelebb van. Én azt látom, hogy szakdolgozó esetében 20-30 kilométer az a távolság, amit, 
még bevállalnak, orvosok között olyan 60-70. De hosszú távon 3 m szakban dolgozó 
anyukákat, apukákat nem lehet arra kötelezni, hogy nagyon mászkáljanak, mert ez a 
munkaidejüket is növeli. Bár ha az ember belegondol, hogyha Budapesten az ember a dugóba 
beül egy kocsiba és elmegy egyedül, ott is egy órát autózik, vagy egy órát ül a 
tömegközlekedésen. De itt vidéken azért sokkal megfelel bb megoldás az, hogyha abba a 
környékbe, vagy az agglomerációba költöznek. Azt gondolom, hogy igen, tehát hosszútávon 
kell vele foglalkoznunk. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen, Király Róbert képvisel  úrnak adom meg a szót, kérdésfeltevésre 
jelentkezett, parancsoljon képvisel  úr. 
 
Király Róbert képvisel : 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Én is örömömet szeretném el ször is kifejezni, 
hogy pont került ennek a dolognak végére. Azt hiszem, hogy Kalocsa és környéke lakossága 
nevében mondhatom ezt. Szeretnék szakmai kérdéseket feltenni, hogy én is, illetve a lakosság 
is  tájékozottabb  legyen  ezek  után.  Egyik  az,  hogy  említette  a  levelében,  hogy  a  hétvégi  
ügyeletet is meg kellene oldanunk ezután. Mennyiben érinti ez, mert december 1-et említett, 
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hogy jön az új orvos, hogy addig is ebben a 2 hétben is megoldott lesz-e a hétvégi ügyelet, ez 
lesz az els  kérdésem. 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Akkor hadd válaszoljak, mert aztán el fogom felejteni a kérdést, jó? Az ügyeleti szolgálat egy 
percig nem fogja változtatni, mert az ügyeleti szolgálat most is m ködik, tehát jönnek, most is 
jönnek, ma is jönnek, hétvégén is vannak, tehát az ügyelet és a nappali ellátás között óriási 
különbség van. Az ügyeleti szolgálat az meg van oldva, meg is volt oldva, a nappali ellátással 
volt gondunk. 
 
Király Róbert képvisel : 
Értem, a leveléb l idézek, azért kérdeztem, mert ugye szakmai kérdés, jó. 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Hát mindent nem írhatok le. 
 
Király Róbert képvisel : 
A másik az, hogy említette azt, hogy egy házaspár volt itt Kalocsán, akik fölmondtak, és ez 2 
orvosi f osztályvezet  volt, vagy osztályvezet  orvos, meg egy szakorvos, és most egy orvos 
jön. Tehát a másiknak a pótlása még mindig esetleg Bajáról, Kecskemétr l oldódik meg, vagy 
kevesebb orvossal is megoldható az osztály?  
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Most m ködésképessé tesszük az osztályt azzal, hogy van egy ember. Nyilvánvalóan ezt 
mondtam, hogy ez nem egy végs  megoldás, ide még embereket kell kerítenünk, vagy 
keresnünk. 
 
Király Róbert képvisel : 
Értem, tehát akkor t zoltást végeztek az osztályon. 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
Nem álltunk le, és azért hadd mondjam, hogy a Szívós Etelka, a telephelynek a vezet je az 
gyakorlatilag 4 hónapja mást sem csinál, csak telefonál és keres és hajt és keres mindenkit. 
Ma is körülbelül 3 emberrel beszélt, tehát mindenki, én is megpróbáltam mindenkinek 
mondani, a mi osztályvezet  f orvosunknak is, hogy ha van olyan fiatal, aki megmozdulna és 
jönne, az kérdezze meg. Most keresnünk kell. Az a baj, hogy vidéken sokkal nagyobb a 
probléma ilyen szempontból, hogy kerítenünk kell, mert nagyok a távolságok. Budapesten, én 
onnan jöttem, Budapesten azért 3 buszmegállóra, meg 3 metróra ott van egy másik 
egészségügyi intézmény, tehát ott könnyebben mozdulnak, meg könnyebb ott megkeresni az 
utánpótlást is, vagy helyettesít t. Itt azért mondom, ide ide kell költöztetni az embert, ide kell 
letelepedni, ide kell a családját hozni, a gyerekének ide kell járni iskolába, tehát sokkal 
összetettebb itt a probléma. 
 
Király Róbert képvisel : 
Köszönöm, és akkor az utolsó, illetve remélem meg is fogja szeretni a várost az orvos, bízunk 
benne.  Utolsó  kérdésem,  akkor  azt  is,  hogy  a  lakosság  ebben  is  tájékozott  legyen,  tehát  
hogyha a gyerekorvos idejön, akkor a szülészet is továbbiakban fog tudni m ködni? 
 
Dr. Gondos Miklós Bács-Kiskun Megyei Kórház f igazgató: 
A szülészettel semmi probléma nem volt. A szülészetek egyetlen problémája volt, ha a 




