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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Bizonyára ismert Képviselő Úr előtt is Nemzeti Együttműködés Programja, melyben
megkülönböztetett helyet képvisel az alapellátás .
A programban egyértelműen és világosan szerepel, hogy az új kormány javítja a család-orvosi
praxisok finanszírozását és megőrzi annak reálértékét. Fontos, hogy az egészségügy
finanszírozása a jelenleginél egyszer űbb, kiszámítható, évekre előre tervezhető legyen. Meg
kell teremteni, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientálta n
finanszírozzuk. Ebbe a sorba nem illeszkednek az egészségügyet terhel ő olyan extra
elvonások, amelyek hosszú távon labilissá teszik a tervezhet őséget, végső soron a betegek
biztonságos ellátását . Az Ön által felvetett kérdésen túlmen ően tervezzük az alapellátás
finanszírozásának, adminisztrációjának és költségeinek áttekintését és olyan pénzügyi ,
finanszírozási helyzetet fogunk teremteni, amelyek között a kormányprogram realizálható .

2009-ben megjelent Szja . törvénymódosítás 2010-től bevezette a személyes közreműködő i
díj-kiegészítést, és azt - hasonlóan a személyes közrem űködői díjhoz - nem önálló
tevékenységbő l származó bevételnek minősíti . Az Szj a. törvény változásaival összhangban a
jövőre nézve megszűnik a főállású vállalkozókra érvényes előírás, amely alapján a járulékoka t
— főszabály szerint legalább a tevékenységre jellemző kereset után kell megfizetni . E
főszabály alól alkotmányossági okok miatt volt kivétel, ugyanis a vállalkozó a
járulékbevallásban teljesített bejelentés esetén az ennél kisebb tényleges jövedelem után
fizethetett járulékot, de ekkor is legalább a minimálbér alapulvételével . Így ugyanannál a
vállalkozónál párhuzamosan kétfajta járulékfizetési alsó határ érvényesült . Indokolt emellet t
egy olyan átmeneti szabály alkalmazása, amely kimondja, hogy azokkal a vállalkozókka l
szemben, aki nem megfelelően alkalmazták a tevékenységre jellemző kereset utáni
járulékfizetésre vonatkozó szabályokat emiatt ne alkalmazhasson mulasztási bírságot vag y
adóbírságot. A háziorvosokat segítő , azt alapellátást megerősítő további lépésekre a gazdasági
cselekvési tér pontos ismeretének birtokában lehet sz
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