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Johannes Rauch szövetségi egészségügyi miniszter hivatalba lépése után néhány hónappal máris 

„béna kacsának” bizonyul. [Személyéről lásd: 2022. 6. sz.] Felmerül a kérdés, hogy rendelkezik-e 

az egészségügyi miniszter elégséges döntési hatáskörrel, vagy pedig felőrlődik a tartományi 

hatalmasságok érdekei és a koalíciós partnerek közötti feszültségben. Az ÖKZ négy egykori 

minisztert és egy államtitkárt kérdezett a miniszteri lét csapdáiról. A körkérdés résztvevői: Michael 

Aussenwinkler (SPÖ, 1992-1994), Maria Rauch-Kallat (ÖVP, 2003-2007), Andrea Kdolsky 

(ÖVP, 2007-2008), Alois Stöger (SPÖ, 2008-2014, 2017) miniszterek, vm., Reinhart Waneck 

(FPÖ, 2000-2004) államtitkár.  

Michael Aussenwinkler szerint a kilencvenes évek elején a legnagyobb próbatételt az EU-

csatlakozással kapcsolatban a tartományokkal történő egyeztetés volt. Ha valamit alábecsült, az a 

kompetenciák szétforgácsoltsága. A kórházfinanszírozás reformjáról tartott 70 fős konferencia 

idején, 14 nap leforgása alatt minden egyes kórházigazgatóval megbeszélést folytatott. 100.000 

km-t autózott, hogy minden érintett tartományfőnökhöz és kórházigazgatóhoz eljusson.  

Maria Rauch-Kallat (aki jelenleg egyebek között az osztrák paralimpiai bizottság elnöke) erős 

érdekérvényesítőként vált hírhedtté. Neki sikerült bevezetnie az elektronikus egészségügyi kártyát, 

miután abba hét miniszter bicskája tört bele. Hivatali idejét azzal kezdte, hogy végigzarándokolta 

az összes tartományfőnököt, soha nem számított, hogy tárgyalópartnere milyen párthoz tartozik.  

Andrea Kdolsky hasonlóképpen minden tartományfőnökhöz ellátogatott, őt viszont Vorarlbergben 

párttársa Herbert Sausgruber 20 percig várakoztatta és egy percig sem éreztette vele, hogy szívesen 

látott vendég lenne. Szerinte a kancellár támogatása nélkül nem lehet eredményt elérni.  

Reinhart Waneck államtitkár, aki az összevonások híve volt, a betegpénztári struktúra átalakításán 

munkálkodott és úgy érezte, hogy elégséges hatáskörrel rendelkezik. Ostobaságnak tartja, hogy a 

szövetség egészségügyi strukturális tervével a tartományok regionális tervei állnak szemben.  

 

*  

 

Clemens Martin Auer az osztrák egészségpolitika egyik legbefolyásosabb szereplője, több 

cikluson keresztül (2005-2018) a minisztérium főcsoportfőnöke (a központi koordinációt ellátó I. 

szekció vezetője, gyakorlatilag közigazgatási államtitkár). 2018. óta rendkívüli szövetségi 

egészségügyi megbízott és a WHO végrehajtó tanácsának társelnöke. 2022 júniusában vonult 

nyugdíjba. Véleménye szerint a betegpénztári reform merő szemfényvesztés. Csak szervezeti, 

adminisztratív lépéseket tartalmaz. Itt ülünk egy 16 milliárd EUR összegű moloch tetején, amelyet 

egy inadekvát menedzsment gondjaira bíztak, ennek tagjai persze szeretetreméltó emberek, 

milliárdok kezelésére azonban alkalmatlanok. [Személyéről lásd: 2017. 29. sz.]  
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