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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

	

Írásbeli választ isénvlő kérdés

dr. Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l

szóló 46/1994 . (IX 30 .) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltán az

egészségügyért felel ős Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Miniszter Úrhoz :

„Hol a fedezet? 36.”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az egészségügyi államtitkárság és a rezidens szövetség által közösen sikeresnek ítél t

bértárgyalások igazi arcát az Országgyűlésnek beterjesztett, az egyes egészségügyi törvények

módosításáról szóló tervezetben mutatja meg azzal, hogy szinte követhetetlen adminisztratív

feltételrendszert javasol meghatározni a tervezet . Az ezeket tartalmazó paragrafusok és a

tervezet mellékletében található táblák elemzése hozhatja felszínre, hogy a „minden id ők

legmagasabb kiharcolt béremelése” valójában mennyit ér. A szabályozási javaslat

egyértelműen arra utal, hogy a tárgyaló felek között késhegyre menő küzdelem folyt minden

forintért . Az államtitkárság részéről pedig mindent megtettek, hogy a tárgyalások a lehet ő

legkevesebb többletforrást igényeljék. Ami ez utóbbit illeti, most válik igazán egyértelm űvé,

hogy a béremelésre tekintettel az Egészségbiztosítási Alapba újabb forrás nem érkezik és a

béremelési kiadásokat a már betáblázott előirányzatok terhére kell biztosítani . Ez azt jelenti ,

hogy a többletpénzt az egészségügynek saját forrásai terhére kell biztosítania, tehát

valahonnan el kell venni a pénzt.



Ami a béremelést illeti láthatóvá vált, hogy valójában nem az alapbéreket emelik meg, hanem

bérkiegészítés címén adják oda az összegeket . Ez azért érdemel figyelmet, mert az alapbérbe

be nem épített illetménykiegészítést nem vezetik át az egészségügyben alkalmazot t

pótlékokon és ügyeleti díj akon, vagyis ezek a kategóriák érintetlenül maradnak .

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat !

Ha nincs a béremelésre címzett forrás, s a tervezett kórházi funkcióváltáso k

megvalósítása csúszik, illetőleg ettől megtakarítás nem várható, Ön szerint hogya n

biztosítható Komárom-Esztergom megyében a kórházak működőképességének

fenntartása?

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és

hatásköréről szóló 212/2010. (VII . 1 .) Korm. rendelet 41 . § d) pontja alapján Ön felel az

egészségügyért, ezért kérdésem megválaszolása az Ön feladatkörébe tartozik .

Budapest, 2012 . május

Lukács Zoltán
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