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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos, Dr .
Tóth Bertalan (MSZP) és Burány Sándor (Párbeszéd) országgyűlési képviselők „Orosz rulett
a magyar egészségügy?” című , K/150. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „ Orosz rulett a magyar egészségügy?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A 2018 . évi költségvetésben az előző évi költségvetéshez képest 220 milliárd forinttal töb b
pénz jut az egészségügynek, azaz 546 milliárd forinttal több jut egészségügyre, mint az
Onök által utoljára benyújtott költségvetésben . A szocialista kormányok durva megszorítása i
után 2010 és 2018 között az Egészségbiztosítási Alap főösszegét 891 milliárd forintta l
növeltük, ez 62,5 százalékos emelkedést jelent .

Az OECD adatai szerint az egy főre jutó egészségügyi kiadások reálértéken számolva 2003 -
2009 között egyedül Magyarországon csökkentek (0,4 százalékkal) az OECD országain belül .
Az Önök kormányzása idején tehát durva megszorítások érték az ágazatot, ezt Onök i s
kénytelenek elismerni . Ezzel szemben a reálérték 2010-2016 . közötti évi átlagos növekedés e
2,7 százalékos volt, ami a hetedik legmagasabb ütemű növekedés .

A több lépcsős béremelésnek köszönhetően a szakdolgozók bére a 2016-2019. közötti
időszakban átlagosan 65,5 százalékkal növekszik, amelyb ől 53 százalék már megvalósult .

A jövőbeni intézményi fejlesztések célja olyan korszer ű ellátási struktúra kialakítása, amely
biztosítja a magas színvonalú betegellátás feltételeit . Az energetikai korszerűsítések, a
beszerzett korszerű, a fejlett technikai elvárásoknak megfelelő gép-műszerek működési ,
fenntartási és karbantartási költségei számottevően csökkentik a fenntartási kiadásokat, amel y
összeg ezáltal a betegellátásra fordítható .

A Kormány 2017 és 2026 között tervezetten több százmilliárd forintos nagyságrend ű
fejlesztést hajt végre a fővárost és a közép-magyarországi régiót érintően .
Folytatódhat az alapellátás fejlesztése, továbbá kiemelt hangsúlyt kap a megelőzés, valamint a
népegészségügyi szűrések kiterjesztése, amelyhez többletforrás bevonását is tervezzük .

A gyógyszerellátásra vonatkozó kérdésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az el őző
években bevezetett intézkedések hatására összességében több mint 10 milliárd forinttal, 2014-



ben további mintegy 2 milliárd forinttal csökkent a betegek által a támogatott gyógyszerekér t
fizetett térítési díj . 2014 . évtől a gyógyszertámogatási kiadások előirányzatát meghaladó
kiadások fedezetét a Kormány az előirányzat év végi növelésével teremtette meg . Önökkel
ellentétben egyszer sem választotta a lakossági terhek emelését .

Az intézkedések eredményeként a rendszeres gyógyszerkiváltó betegek átlagosan évi 300 0
forinttal fizetnek kevesebbet gyógyszereikért, mint a korábbi időszakban. A gyógyszerek
árának csökkenése az idősebb korosztály számára – akik esetében a krónikus betegségek
előfordulása nagyobb arányban jellemző a társadalom egészéhez képest – jelentősen elősegít i
a szükséges gyógyszerekhez való jobb hozzáférést .

A fentiek mellett ugyanakkor fontos hangsúlyozni azt is, hogy folyamatosan b ővültek a
terápiás választási lehet őségek a gyógyszerellátás terén. A gyógyszer-támogatási rendszerben
több terápiás területre történt meg az új gyógyszerek támogatásba történ ő befogadása,
melyekkel a betegek ellátása szélesebb körűvé vált. 2016. évben 15 új hatóanyagú, nagy
értékű , korábban kizárólag egyedi méltányosság terhére finanszírozott gyógyszer kerül t
befogadásra a tételes elszámolású gyógyszerkörbe, mintegy 5,6 milliárd forint értékben . Az
érintett terápiás területeken (melanoma, prosztatadaganat, nem-kissejtes tüd őrák ,
hematológiai daganatos megbetegedések) a betegek ezáltal jelenleg is térítésmentesen jutnak
hozzá az új, innovatív terápiás lehetőségekhez .
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