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Miért nem tudunk mi 
magyarok sikeresek, 

nyertesek lenni? 
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Tradíció 

Megújulás 
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Nem akarunk sikeres  
gazdaságot? 

• A szabad verseny, a piacgazdaság, a monetáris 
pénzpolitika mindenek felettisége helyett 
 

Nemzetgazdasági stratégia 
• Nemzeti prioritások 
• Nemzeti szabályozó rendszerek 
• Az ország érdekei mindenek felett 
• Például a Nemzeti Banknak az ország érdekeit kell 

szolgálni és nem a nemzetközi pénzpiacét 
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Újra bezárjuk magunkat 

Looserek tábora, vidám barakk nélkül 



Akarunk sikeres 
demokráciát? 

• Hatalom centrikusság, választási ciklustól való 
félelem helyett 

 

Konszenzus 
Szakmai és politikai alapvető kérdésekben – 
alkotmány, közigazgatás, gazdasági prioritások, 

agrárium, oktatás, egészségügy - választási 
ciklusokon átívelve 
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Hogyan lehetünk büszkék,  
elégedettek, boldogok? 

• Gyűlölet, megosztottság mentesen 

• A beteg nem jobboldali vagy baloldali, hanem 
beteg, akit nem jobboldali vagy baloldali, 
hanem orvos kezel… 

• A vélemény és az objektivitás nem jobboldali 
vagy baloldali 

• Sok elért eredményünk van, mely nem jobb 
vagy baloldali 
Tisztelet, megbecsülés, szolgálat – másokért 
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A hatékony egészségügy 
jellemzői 

 

• Munkahely teremtő 

• GDP termelő 

• Rendszer szemléletű 

• Szolgáltató szemléletű 

• Koncentrált, technikailag és humánpolitikailag 

• A kor tudományos szintjének megfelelő 

• Az egészségügyi szolgáltatás és a sport állami 
szintű együtt kezelése 
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Mitől tud hatékonnyá,  
sikeressé válni az egészségügy? 

• Az egyén helyzetbe hozatala, életminőség 
javítása miatt 

• Éld meg az életed szemlélet 

• Tudatosság, öngondoskodás, szolidaritás 

• Ingyenesség = mítosz 

• Az állam és az egyén anyagi vállalásának 
átláthatóvá, érthetővé tétele 

• Világos biztosítotti jogok és kötelességek 
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Miért elégedetlenek az  
egészségügyben dolgozók? 

 

• Javadalmaztatás – differenciálatlan, éhbér 
szintű – paraszolvencia függés 

• Kiszolgáltatottság minden szinten 

• Feudalisztikus szemlélet és szerkezet 

• Szokásjog alap 

• Változtatás, átalakítás ellenesség 

Copyright EÜBT prof. dr. Repa Imre 



Súlyponti 

(kiemelt) 

kórház 

2-3 városi kórház 

kistérségi járóbeteg 

ellátók 

alapellátás 

Feladat Költség 

Az egészségügyi ellátórendszer  

működtetési modellje 

MINTEGY 4-500 ezres POPULÁCIÓ ELLÁTÁSA. 



Mindezt országos 
kiterjesztésben 



Alap-
ellátás 

Járó 

Fekvő 

Mi lenne az „ideális” állapot? 

~ 25 súlyponti (kiemelt) 
kórház 

~ 75 városi kórház 

 

 

~ 6000 háziorvosi praxis 

~ 200 járóbeteg ellátó 
központ 



Mindezt szakmai  
szempontok szerint  

• Súlyponti (kiemelt nagytérségi) intézményeknél 24 
órás folyamatos működésű, egykapus poliklinikai 
sürgősségi ellátásra alapozva. 

 

• A kiemelt szakmai ellátások: 
– Sürgősség 

– Onkológia 

– Cardio- és cerebrovascularis ellátás 

– Gyermekgyógyászat 

Ez a Kaposi Mór Oktató Kórház stratégiai feladata! 



 
 

A KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ  
ÉS MUNKATÁRSAI KÜLDETÉSE 

 
 
1. Szolgáltató szemléletű egészségügyi ellátás, gyógyítás. 
2. Intézményi protokoll rendszer létrehozása, betartása, betartatása. 
3. A Kaposi Mór Oktató Kórház a szövődmények ellátására kötelezett, mely 

alapja a valós kép. (legjobb hazugság az igazság) 
4. A mindennapos gyógyító munka erkölcsi oszlopai: 
 - alázat 
 - tisztelet 
 - szolgálat 
5. A beteg magányossága, elhagyatottsága, pedig neki mindig igaza van, csak 

hallgasd meg a panaszait – legyen időd rá! (költségkímélő, hatékony 
módszer) 

6. Kompetencia, partnerség és nem feudalisztikus hűbéri rendszer. 
7.  A stílus és az elkötelezettség nem pénz kérdése. 



A fő paradigmaváltás változatlanul várat 
magára 

 
Az egészségügy nem a költségvetésnek egy kiadási tétele, hanem 

GDP termelő tényező. 
 

Az egészségügy csak a gyógyító-megelőző ellátásért felelős és nem 
egyéb szociális, idősügyi oktatási  

feladatokért külön finanszírozás nélkül. 
 

Az aktív ellátás a legdrágább, emiatt a leghatékonyabbnak kell 
lennie. 

 
Nem a fekvőbeteg Intézményeket kell átalakítani, hanem az egész 

rendszert. 

 



 Az egészség szemléletű multiszektorális 
gazdasági stratégia biztosíthatja, hogy a 

gazdasági fejlődés bázis ágazatai, a 
nemzetközi trendek előnyeit kihasználva, 
gyorsítsák a gazdasági növekedést és az 

állampolgárok testi-lelki jólétének védelmét, 
javítását Magyarországon is. 
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Az egészségipar és az egészségügyi  
rendszer szerepe és hozzájárulása a 
nemzetgazdaság teljesítményéhez 
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MIÉRT ALAKULT MEG AZ  EÜBT? 2008. 

• OKA: 
 Az egészségügy mély, 

elhúzódó és összetett 
válságban van 

 - morális 

 - bizalmi 

 - társadalmi 

 - szakmai 

 - politikai 

 - pénzügyi 
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MIÉRT ALAKULT MEG AZ  EÜBT? 
2008. 

• Következmény: 

 - szűkül a szolgáltatási csomag 

 - romlik a hozzáférhetőség 

 - romlik a minőség 

 

• Másodlagosan: 

 - romlik az egyén életesélye 

 - romlik a gazdaság teljesítménye 

 - növekszik a társadalmi feszültség 
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Mi változott 2008 óta? 

 
Kormányváltás 

 
Semmelweis-terv 

 
21 év után „államosítás” 

 
 



Már látszik a fény az 
alagút végén… 

…csak ne a vonat jöjjön 



AZ EGÉSZSÉGÜGY 5 LÁBA 

MIT 
SZOLGÁLT. 

 CSOMAG 

HOL 
ELLÁTÁSI 

  STRUKTÚRA 

ÉS BEUTAL. 

 REND 

HOGYAN 
SZAKMAI 

ELJÁRÁSREND 

MIKOR 
AZONNAL 

ELŐJEGYZÉS 

VÁRÓLISTA 

MIBŐL 
KÖZKIADÁSOK  

ÉS MAGÁN 

 KIADÁSOK 

EÜ.  
SZÜKSÉGLET 

ORV. TUD. 

ÁLLÁSA 

GAZD. 
MEGENGEDHETŐ 

MINDEKINEK 

HOZZÁFÉRHETŐ 
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AZ EGÉSZSÉG INPUT ÉS OUTPUT TÉNYEZŐI 

 

 

EGÉSZSÉG 

GENETIKA 

ÉLETMÓD 

OKTATÁS 

EGÉSZSÉGÜGY 

JÓLÉT 

MÁS 

TÁRSADALMI ÉS  

GAZDASÁGI  

TÉNYEZŐK 

KÖRNYEZET 

TERME- 

LÉKENYSÉG 

MUNKAERŐ  

KÍNÁLAT 

OKTATÁS 

TŐKE- 

KÉPZŐDÉS 

GAZDASÁGI  

EREDMÉNYEK 
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Az egészség gazdasági szerepe  
(a tanulmány elkészítésének logikája) 

• Az egészség egy különleges jószág, nem helyettesíthető árucikk, hiánya lerombolja az 
egyén jövedelemtermelő képességét. 

• A jó egészségi állapot elősegíti a társadalmi jólétet : 
 a gazdasági fejlődésre, 
 versenyképességre, és  
 a termelékenységre kifejtett hatása révén. 

• A jól teljesítő egészségügyi rendszer hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez, a 
jóléthez, a GDP-termeléshez (ezt igazolják az egészség és gazdasági növekedés 
kapcsolatát vizsgáló tanulmányok is) 

• Az egészségbe való befektetés mindazon kiadásokat magában foglalja, amelynek fő 
céljai: 
 Az egészség védelme, az egészség helyreállítása, az egészség megőrzése és az egészség 

fenntartása - akár az egészségügyi rendszer keretei között, vagy azon kívül történik (Tallinni 
Karta és Fehér Könyv) 

• Az egészség megtartása új szemléletmódbeli változtatást jelent, amely több iparág 
által előállított termékek és szolgáltatások irányába teremthet fizetőképes keresletet, 
ez által az egészségbe való befektetés messze nagyobb hozamokkal kecsegtet, mint 
bármely más területen végzett invesztíció. 

• Magyarországon az egészség gazdasági szerepe, és a társadalom egészének egészségi 
állapota között jelentős ellentmondás tapasztalható, melynek feloldása 
nemzetgazdasági stratégiai érdek. 
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Hipotézisek 

A vizsgálatot az alábbi alaphipotézisek mentén végeztük el: 
• az egészségügyi rendszer által nyújtott teljesítmény és forrásfelhasználás  
 nem azonosítható csak az államháztartási kiadások felhasználójaként.  
 Nyújtott teljesítményével, mint ágazat:  

 részt vesz GDP előállításában, az államháztartás forrásainak létrehozásában 
*felhasználói/ termelői/ jövedelemtermelő képesség+ 

 rendelkezhet olyan komparatív előnyökkel, amely a gazdasági növekedésben 
szerepet játszhat, 

 másrészt az állampolgárok egészségének helyreállításával, megőrzésével a 
nemzetgazdaság teljesítményét növeli, 

• az „egészségipar” ágazatai Magyarországon kellő gazdasági erővel 
rendelkeznek, 

• ezen ágazatok olyan termelési, verseny sajátosságokkal rendelkeznek, 
amely komparatív előnyként értékelhetők, amelyre alapozva a gazdasági 
növekedés húzóágazatává fejleszthetők, 

• az „egészségipar” ágazatai olyan innovációs képességekkel rendelkeznek,       
amely a tudás alapú társadalom fejlesztésében kiemelkedő szerepet 
biztosíthat a    gazdaság ezen ágazatainak. 
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A hipotézisek igazolása vagy elvetése  
érdekében vizsgáltuk: 

• Az egészségügyi rendszer teljesítményének, finanszírozásának, 
költségeinek alakulását, összefüggéseit az államháztartási 
kiadásokból való részesedését, 
 

• Azonosítottuk az egészségipar ágazatait és a nemzeti számlák 
felhasználásával megvizsgáltuk szerepüket a GDP előállításában, 

 
• Az Ágazati Kapcsolatok Mérlege alapján a gazdasági növekedés, 

versenyképesség szempontjából az egészségipar ágazatainak 
komparatív előnyeit azonosítottuk, 

 
• Vizsgáltuk az egészségipar ágazatainak foglalkoztatási jellemzőit, 

adó- és járulékbefizető képességét. 
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Egészségügyi kiadások a GDP arányában – 
nemzetközi összehasonlítás (2006) 
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Társadalombiztosítási járulékok nemzetközi 
összehasonlításban 

Megnevezés 

Nyugdíj és 

egészségügyi 

járulék 

összesen 

Eü.-i 

járulék 

Eü. 

sorrend 

Nyugdíj-

járulék 

Nyugdíj 

sorrend 

Ausztria 31,85 9,05 13 22,8 9 

Belgium 28,51 12,15 10 16,36 13 

Csehország 46,7 18,7 2 28 2 

Észtország 35 13 8 22 10 

Franciaország 32,36 15,81 5 16,55 12 

Hollandia 44 19,35 1 24,65 6 

Horvátország 40,5 15,5 6 25 5 

Lengyelország 39,62 12,1 12 27,52 3 

Litvánia 32,78 6,58 14 26,2 4 

Luxemburg 28,1 12,1 11 16 14 

Magyarország 45,92 12,42 9 33,5 1 

Németország 37,82 17,92 3 19,9 11 

Szlovákia 41,6 17,6 4 24 8 

Szlovénia 37,47 13,12 7 24,35 7 

 Az egészségügyi 
járulékok mértéke, 
nemzetközi össze-

hasonlításban,  

(tb. rendszer) 

alacsonynak 
tekinthető, 

szemben a 
nyugdíjjárulékok 

mértékével.  
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Egészségügyi rendszer összegzése 
• Az egészségügyi rendszer a kimutatható fejlődés ellenére is, 

struktúráját, ellátási formáit tekintve lényegében nem változott a 
rendszerváltás óta. 

 
• A kórházcentrikus egészségügyi ellátórendszer „őskövületként” 

tartja belső hierarchiáját, a kihívásokra nem, vagy alig reagáló 
merev szerkezetét és szervezetét. 

 
• A reformfolyamat továbbfejlesztésének elmaradása eredményezte a 

jelenlegi ellentmondások feszítővé válását. 
 

 A magyar egészségügyi rendszer komplex elemzése, 
koncepcionális szabályozása, strukturális és működési reformjának 

kidolgozása tovább nem halasztható. 
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  A fő paradigmaváltás változatlanul elmarad 
 
- az egészségügy nem a költségvetésnek egy kiadási tétele, hanem 
GDP termelő tényező 
 
- az egészségügy csak a gyógyító-megelőző ellátásért felelős és nem 
egyéb szociális, idősügyi oktatási feladatokért külön finanszírozás 
nélkül 

 
 



Az egészségipar fogalma és ágazatai 
Az egészségipar nem más, mint az egészség fenntartására és az életminőség 
megóvására, illetve helyreállítására szolgáló eszközök/szolgáltatások 
előállítására és eljuttatására szakosodott nemzetgazdasági ágazatok, iparágak, 
szervezetek és egyének összessége, valamint a közfinanszírozású és a 
fizetőképes keresletre támaszkodó egészségügy gyógyító-megelőző 
szolgáltatásai.  
Statisztikailag mérhető ágazatok a időszakban vizsgált (nemzeti számlák 
rendszerében): 

• Egészségügy, 
• Gyógyszeripar, 
• Gyógyszer és gyógyászati cikk kereskedelem (gyógyszertári hálózat, gyógyszer 

nagykereskedelem és a gyógyászati cikkek kis és nagykereskedelme) 
• Orvosi gép műszer, 
• Egészségturizmus, 
• Kutatás-fejlesztés (műszaki kutatás), 
• Egészséges életmód termékei, szolgáltatásai (szabadidő és sport tevékenység). 
 

Statisztikailag  nem mérhető ágazatok (pl.: oktatás, mezőgazdaság, 
élelmiszeripar, reklámtevékenység, könyvkiadás stb.) 
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Az egészségipar ágazatainak részesedése a  
nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékéből (2000-

2007) 

3,5% 3,6%
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2000 2005 2007

Egészséges életmód
termékei, szolgáltatásai

Kutatás-fejlesztés

Egészségturizmus

Orvosi gép műszer

Gyógyszer és gyógyászati
cikk kereskedelem

Gyógyszeripar

Egészségügy

Egészségipar ∑

• A 2007. évi bruttó  
   hozzáadott érték  
   csökkenését az    
   egészségügy 
   teljesítménycsökkenése,  
• Az aktív ágyszám  
   csökkenéshez kapcsolódó  
   teljesítmény csökkenés és   
   bevétel csökkenés  
   eredményezte,  
• Az egészségügy  
   visszaesése a beszállító  
   iparágak (gyógyszer és  
   orvosi műszer)  
   teljesítményének  
   visszaesését is okozta. 

Copyright EÜBT prof. dr. Róna Péter 



Az egészségipar ágazatainak hozzájárulása a 
foglalkoztatáshoz és az állami bevételekhez 2007-ben 

• Az egészségipar – jelen információs bázison a statisztikailag 
számszerűsíthető ágazataiban – a magyar, gazdaságilag aktív 
népesség: 
 legkevesebb 6,7%-át foglalkoztatta 2007-ben (262 694 fő),  
 alkalmazásban álló munkavállalók legkevesebb 9,5%-nak adott 

munkahelyet. 
• Ez az érték jelentősen alulbecsült: 

 csak az egészségipar számszerűsíthető részét tartalmazza. (Az 
egészséges életmóddal kapcsolatos hagyományos élelmiszeripari 
termékek, szolgáltatások és az orvos szakmai anyagok előállításával 
foglalkozó ágazatok, oktatás  stb. által alkalmazott munkaerő 
nagysága tehát ezen felül értendő.) 

 továbbá alulbecsült a létszám azért is, mert a kalkulációban 
statisztikai, módszertani okokból nem szerepelnek a nem 
alkalmazotti formában foglalkoztatottak. 
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VIZSGÁLATUNK HAZAI ADATAI 

• Az egészségipar mérhető 
teljesítménye a 2000-2007-ig 
terjedő időszakban folyó áron 
739,3 mrd Ft-ról 1378,5 mrd Ft-ra 
nőtt, amely a nemzetgazdaság 
bruttó hozzáadott értékének 3-
6,9%-a 

• A gyógyszeripar termelékenysége 
kétszerese a nemzetgazdaság 
átlagának 

• Az egészségipar 
termelékenységének növekedése 
a vizsgált időszakban meghaladta 
a nemzetgazdasági átlagot 

• A gyógyszer és gyógyászati cikk 
kereskedelem nemzetgazdasági 
átlagot meghaladó 
termelékenységi adatokkal 
rendelkezik 

• Az egészségipari ágazatok 1,35-
1,47-szer több bruttó hozzáadott 
értéket generálnak, mint az átlag 

• A K+F tevékenységben az 
egészségipar kiemelkedő 
jelentőségű – csupán a 
gyógyszeripar a feldolgozóipari 
kutatás 30%-t teszi ki 
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AZ EGÉSZSÉGIPAR ÉS  
A MUNKAERŐ PIAC 

• Az egészségügyi szolgáltatások 
fokozott élőmunka igényűek, 
ezért fejlesztésük jelentős 
munkahelyteremtő képességű 

• A szűken vett egészségipar a 
gazdaságilag aktív népesség 6,7%-
át (262 694 főt) foglalkoztatott 
(2007) 

• Az alkalmazásban álló 
munkavállalók 9,5%-át 
foglalkoztatja az egészségipar 

 

 

• 2007-ben az egészségiparban 
foglalkoztatottak 130 mrd Ft SZJA-
t fizettek be 

• 2007-ben az egészségiparban 
foglalkoztatottak 300 mrd Ft-nyi 
járulékot fizettek be 
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AZ EGÉSZSÉGIPAR  EGYÉB KOMPARATÍV ELŐNYEI 

• Az egészségipar energiaigénye az 
átlagnál lényegesen alacsonyabb 

• Az egészségipar az átlagnál 
alacsonyabb import igényű 

• Az egészségipar GDP-hez való 
hozzájárulása (6,3%, termelési 
kapcsolataival 8,3) lényegesen 
magasabb, min az egészségügyi 
közkiadások mértéke (2007-ben 
5,9%)  

• AZ EGÉSZSÉGIPAR GDP-HEZ VALÓ 
HOZZÁJÁRULÁSA (6,3%): 

– Közvetlen egészségügy:3,2% 

– Gyógyszeripar:1,1% 

– Gyógyszer és gyógyászati cikk 
kereskedelem: 0,8% 

– Orvosi gép, műszer: 0,16% 

– Egészségturizmus:0.5% 

– Kutatás-fejlesztés:0,3% 

– Egészséges életmód termékei és 
szolgáltatásai: 0,14% 
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Következtetések 

 
• Az egészségipar több GDP-t 

termel, mint amennyit az 
egészségügy felhasznál  
 

• Az egészségipar jelentős 
számú munkahelyet képes 
teremteni 
 

• Az egészségügy más 
ágazatokra szinergista 
hatást képes kifejteni 
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Következtetéseink (1) 

• Amikor tehát arról beszélünk, hogy az egészségügyi ráfordítások tetemes 
kiadást, mintegy 5,9 %-os ráfordítást jelentenek a magyar költségvetésben, 
nem biztos, hogy jó úton járunk. Ez ma már 7,4%. 

• A hazai egészségipar különböző ágazatai összességükben mintegy 8,3 %-kal 
járulnak hozzá a magyar GDP-hez, a termelési kapcsolatokon keresztül 
realizálódó hatásokkal együtt. 

• Az egészségipar oly mértékben beágyazódott a nemzetgazdaság szerkezetébe, 
hogy az ágazatai végső kibocsátásához más ágazatokban 1,35 – 1,44-szeres 
bruttó hozzáadott értéket generál. 

• Az egészségipar a hazai felhasználásai révén (anyag, energia, import) 
egyértelműen stabilizáló tényező a nemzetgazdaság egészére. 

• Az egészségiparba tartozó ágazatok komparatív előnyöket fejtenek ki a 
nemzetgazdaság egészére, melyek közül kiemelkedik : 
 a gyógyszeripar, biotechnológia 
 a gyógyturizmus és wellness valamint 
 K+F azzal, hogy az egészségipar mérhető ágazataiban a nemzetgazdasági átlagnál 

gyorsabb volt a növekedése 
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Következtetéseink (2) 

• Az egészségügy szolgáltatásai iránti lakóhely közeli elérhetőség 
egyenletesebb térbeli foglalkoztatást biztosít, mint a piaci szektor. 

 
• Az egészségügy és termelési kapcsolatain keresztül az egészségipar 

szolgáltatásai iránt megnyilvánuló kereslete miatt foglalkoztatási 
stabilitást biztosít, a piaci szektor hullámzásainak kevésbé kitett. 

 
• Az egészségipar ágazataiban jelentős arányt képviselnek a magas 

szakmai kvalitást képviselők. 
 
• Az egészségipar ágazatainak hozzájárulása az állami bevételekhez az 

adó- és járulékbefizetések révén a nemzetgazdaság összességének 
9,5 %-a, azaz megközelítőleg minden 10. forint az egészségipar 
befizetéseiből származik. 
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Hipotézisek értékelése,  
paradigmaváltás szükségessége 

  Felállított hipotézisek véleményünk szerint 
igazoltak, az egészségipar  gazdasági 
növekedésben betölthető szerepének 
megvalósításához azonban az egészség egyéni és 
gazdasági jelentőségét programok szintjén 
meghirdető szakpolitikák helyett olyan 
paradigmaváltásra van szükség, amely az 
egészséget megőrző, javító, komplex 
multiszektorális egészségpolitikát a gazdasági 
növekedés alapjának tekinti. 
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KONKLÚZIÓ: 
PARADIGMAVÁLTÁS KELL 

MINDEN TERÜLETEN 

Szakítani kell azzal a szemlélettel, 
mely az egészségügyet egyszerű 
költségvetési kiadási tételként 

kezeli, helyette a lakosság 
alapvető szükségletét kielégítő és 
egyben a gazdasági fellendülést 

és munkahelyteremtést elősegítő 
mega-iparágként kell kezelni 
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Bunkoszkop 
 



 
 
 
 OKTATÁS    EGÉSZSÉGÜGYI GYÓGYTURIZMUS IDŐSÜGYI SZOCIÁLIS 
   SZOLGÁLTATÁSOK   ELLÁTÁS 
                       (elsősorban külföldi 
                  térítéses betegek részére) 
 
Külföldi hallgatók részére graduális, Képalkotó diagnosztika Légzőszervi, kardiovaszkuláris Hazai 

posztgraduális oktatás  (CT, MR, PET) 
 
Orvos-, egészség- és  Kardiovaszkuláris beavatko- Mozgásszervi, kúraszerű Nemzetközi  
állatorvos-tudomány területén  zások (szív katéterezések kezelések, gyógyfürdők 
     hasznosítása 
 
Budapest, Pécs, Szeged,  Protézis beültetések   
Debrecen, Miskolc  (csípő, térd) 
 
Valódi oktatókórházi hálózat  Fogászat 
 
   Szépészeti sebészet 
 
   Paramedicinális kezelések 
   (gyógynövény) 
 
 
 
 
                  Szabad kapacitások térítéses kihasználása 
               Évi 300 Mrd és 500 Mrd Ft közötti árbevétel 
 
 MINŐSÉGÜGYI   PROFESSZIONÁLIS  PROFESSZIONÁLIS 
       JOGI HÁTTÉR       MARKETING 
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Központi Szervező Rt. 
(min. 51% állami tulajdon, budapesti központ, vidéki nagyvárosi szervező helyek – 

nagytérségi szervező központok 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


