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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „Az  egészségügyi  minimumfeltételek
biztosításának a politikai vezetőket megillető egyes kiváltságok felfüggesztése útján történő
ösztönzéséről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánunk benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

Az egészségügyi minimumfeltételek biztosításának a politikai vezetőket megillető egyes
kiváltságok eltörlése útján történő ösztönzéséről

Az  Országgyűlés  a  minimumfeltételek  biztosításának  elősegítése  érdekében  az  alábbi  törvényt
alkotja:

1. §

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem által nyújtott, az állami
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7.
§-a szerinti kiemelt egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak

a)  a  Kormányrendelet  7.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  állami  vezetők,  a  közigazgatási
államtitkár kivételével és
b) a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontjában megnevezett jogosult.

2. §

Hatályát veszti a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
25/B. § (1) bekezdés g) pontja.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A minimumfeltételek teljesítésének elmaradása jelenti a magyar egészségügy számára az egyik
legnagyobb  problémát.  A  személyi  állomány  elvándorlása  és  a  gyógyításhoz  szükséges
felszerelés hiánya mára betegellátási válsághelyzetet eredményezett Magyarországon.

Ez a válsághelyzet már a Magyar Honvédség Egészségügyi Központját is elérte. Az ott dolgozók
nyilatkozata  szerint  azonnali  és  radikális  beavatkozás  nélkül  októbere  összeomlik  az  ellátás
abban  az  egészségügyi  intézményben,  amely  több  mint  2  millió  ember  ellátásáért  felel.  Az
intézmény működését kifizetetlen bérek és hiányzó eszközállomány jellemzi. Ezek alapján mára
már mindenki számára világossá vált, hogy a Fidesz egészségügy-politikája nem hoz mást, csak
káoszt a kórházakba.

A  Kormány  egészségüggyel  kapcsolatos  álláspontját  jól  összegzi,  hogy  míg  a  Magyar
Honvédség  Egészségügyi  Központ  fenntartásáért  felelős  Honvédelmi  Minisztérium  1200
milliárd forint vonatkozásában kért közbeszerzés alóli mentességet csak ebben az évben, addig
ebből az összegből egyetlen forint sem jutott a Honvédkórház problémáinak megoldására.

Mindeközben a politikai vezetők soron kívüli, kiemelt egészségügyi ellátásra jogosultak. Ezeket
a szolgáltatásokat a Semmelweis Egyetem és a Honvédkórház nyújtja számukra.

A  fentiek  alapján  elfogadhatatlan,  hogy  ameddig  az  állami  vezetők  olyan  VIP-ellátásban
részesülnek a  Honvédkórházban,  amely egy átlag magyar embernek nem jár,  amit  bármikor,
várakozás nélkül megkaphatnak, addig néhány emelettel lejjebb a magyar emberek sok-sok órát
állnak sorba, hogy ellássák őket.

Indokolt  tehát  a  politikai  vezetők,  vagyis  a  miniszterelnök,  miniszterek  és  államtitkárok,
valamint a miniszterelnöki megbízottak ilyen típusú juttatását megvonni azért, hogy az előbb
említett személyi kör is érdekeltté váljon az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésében.

Részletes indokolás

1. § 

Az érintett személyi kör meghatározása.

2. § 

A törvény céljának megvalósításához szükséges hatályon kívül helyező rendelkezés.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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