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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos é s
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők „Ismeri-e 10 ellenzéki párt, választások
előtt kialakított egészségügyre vonatkozó szakmai minimumprogramját?” című, K/165. számú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018 . június 5 .
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „Ismeri-e 10 ellenzéki párt, választások előtt kialakított egészségügyr e
vonatkozó szakmai minimumprogramját?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az egészségügyi kormányzat elsődleges és legnehezebb feladata a 2010. évi kormányváltást
követően az Önök által módszeresen szétvert ellátórendszer újraélesztése volt . Az ágazatot
talpra állítottuk, a következő években pedig folytatjuk az építkezést .

Emlékeztetném Önöket, hogy a szocialista kormányok kórházakat zártak be, hagytá k
leamortizálódni az intézményeket és ellehetetlenítették az egészségügyi dolgozókat, akik a
maiakhoz képest rosszabb munkakörülmények között és alacsonyabb fizetésért volta k
kénytelenek dolgozni . A magyar emberek egészségét üzleti kérdésnek, egy kiszervezend ő
problémának tekintették, melyet a piac láthatatlan keze majd elrendez . Az Önök által
bevezetett fizetős egészségügyet a magyar emberek a 2008 . évi szociális népszavazás és a
2010. évi választások során értékelték, és kifejezték, hogy nem kérnek bel ő le többet.

A mi programunk az Egészséges Magyarország 2014-2020 program, melynek végrehajtásá n
dolgozunk. Az egészségügy reprezentatív szerepl ő ivel a párbeszéd folyamatos, ezeknek a
tárgyalásoknak az eredménye az ágazati béremelés is .

Budapest, 2018 . június 5 .
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