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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Interpelláció

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. Cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes házszabályi

rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdésére Kásler

Miklóshoz, az emberi erőforrások miniszteréhez

,,Saját zsebből az egészségért?"

címmel az alábbi interpellációt nyújtom be:

Tisztelt Miniszter Úr!

Az egészségügyi kiadásokat hazánkban 29%-ban finanszírozzák magánforrásokból. Ebből nem

képez döntő arányt az egészségügyi pénztárak-magánbiztosítók tétele. Az úgynevezett. ,,saját

zsebes" finanszírozások egyrészt a magánegészségügyben, másrészt hálapénz formájában

jelennek meg. A jelenséget átszövi a magánpraxisok állami ellátások keveredése és

átláthatatlansága. A hálapénz maga a legalitás és a fekete zóna között mozog. Okai között a

jobb ellátás megvásárlása, az előnyök (várólistás előrejutás stb.), bevett szokások (szülészet)

szerepelnek. Ezek közül azok, amelyek a jobb ellátás megvásárlásához, különböző előnyökhöz

kötődnek nyilvánvalóan bűncselekmények, azonban a hálapénz elleni egységes fellépés nélkül

nem lehet a hálapénz Büntető Törvénykönyvbe ütköző formáit kiszűrni, azok ellen fellépni. A

térítésmentes kockázatközösségen alapuló szolidaritáselvű egészségügyben a gyógyszerek és

néhány speciális ellátáson kívül minden ingyenes, azonban itt is jelentős (volt) az állami

szerepvállalás. A gyógyszerekre fordított állami kiadások mértéke magasabb volt, mint a ,,saját

zsebből" fizetett gyógyszerköltések. A Fidesz-kormány alatt azonban ez ajelenség is visszájára
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fordult és ma már többet költenek az emberek gyógyszerre saját zsebből, mint amennyit az

állam költ az emberek, gyógyszereken keresztü l biztosított, egészségére.

Azonban a fizetős egészségügyi szolgáltatások köre is egyre bővül. A magánegészségügy

virágzik, amelynek súlyos, negatív következményei vannak az állami egészségügyi rendszerre,

hiszen a magánegészségügy az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő állami egészségügyből

szívja el a szakembereket.

A hálapénz intézménye is rengeteg konfliktust, igazságtalanságot szül:

Egyrészt növeli az orvos és a beteg közötti feszültséget, amely serkenti az orvosok,

ápolók és egészségügyi szakdolgozók kivándorlását.

Másrészt a beteg kétszer fizet: először járu lék formájában fizet az ellátásért, majd

ezek után fizet a konkrétan igénybevett ellátásért a hálapénzen keresztül. Ez tovább

tágítja a gazdagok és szegények közötti, amúgy is növekvő, szakadékot, mert aki

jobb módú, gazdag az már az állami egészségügyben is jobb ellátásra lesz jogosult,

mint az, aki keveset keres.

Ez pedig nem más, mint a fizetős egészségügy legigazságtalanabb formája. Ráadásul a hálapénz

intézményének teljes legalizálására a kormány kísérletet is tett, amelytől végül csak azért lépet

vissza, mert szembesült a felháborodás mértékével.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

1. Mikor terveznek egy megfelelő monitoring rendszert bevezetni, amely alkalmas a
hálapénz rendszerének felszámolására?

2. Mikor jönnek rá, hogy az egészségügyi ellátórendszer alulfinanszírozottsága hosszú
távon a magánellátás felé tereli az embereket, amely tovább súlyosbítja az állami
egészségügyi ellátás válságát?

3. Igazságosnak tartja-e azt, hogy egy betegnek kétszer kell fizetnie az ellátásért, először
a járulék, aztán a hálapénz formájában?

Budapest, 2018. szeptember 25.

~ 
Korózs Lajo:Y:

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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