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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbeli kérdés
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48 .§ 3 .
pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető
miniszterhez,

„Hol tart a lombikprogrammal kapcsolatos ágazatközi egyeztetés?
Meddig kell még várni arra, hogy minél több gyermek születhessen?”

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Már több kérdést is intéztem Önnek a lombikprogrammal kapcsolatban . Legutóbbi válaszában azt
írta, hogy elkezdődött a koncepció kidolgozása illetve, hogy : ,,tekintettel az ügy szakpolitikai
összetettségére és demográfiai vonatkozásaira, az értekezlet az egészségügyi ágazat és más EMMI
ágazatok között további egyeztetéseket rendelt el. "
Miközben évrő l évre sokkal kevesebb gyerek születik, mint ahányan meghalnak Magyarországon ,
egyre többen vannak, akik tudatosan vállalnának gyermekeket, ha az állam nagyobb számban é s
hatékonyabban finanszírozná a kezeléseket. Egyik „kézenfekvő” probléma az úgynevezett
teljesítmény volumen korlát (TVK), ami gátat szab a lehetőségeknek, sokan ezért maradnak ki a
hozzáférésbő l, mert nem tudnak fizetni. A TVK eltörlése és a finanszírozás hatékonyabbá tétel e
akár meg is duplázhatná az évente születő lombikbébik számát a szakértők szerint.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :
• Meddig kell még koncepciókat gyártani?
• Miért nem törlik el, vagy emelik meg a TVK-t a lombikbébi programnál, anna k

érdekében, hogy minél több „vágyott” gyermek születhessen ?
• Meddig kell még várnia a medd ő pároknak?

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2016 . február 3 .

Bangó Borbély IIdikó
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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