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Írásbelikérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint а tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Mit takar а Minisztérium szóhasználatában а „kőzösségi forrás optimalizálás” ,
valamint az „innovatív forrás bevonás” а 2014-2020-as fejlesztési ciklusban? »

címmel .

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014 decemberében tette elérhetővé az Egészséges

Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia cím ű dokumentumot (cím:

httpJ/www.kormany.hu/download/e/a4/30000/Egészses Magyarországей stratégia.рдf) ,

amely az egészségügyet érintő fejlesztési célokról és azok háttеrérő l ír .

А dokumentum — bár tervezési dokumentum és nem végleges —alaposan felméri az

egészségügy helyzetét, bemutatja а Minisztérium tervezett lépéseit és számba veszi а
legfontosabb prioritásokat . Éppen ezért, lehet és érdemes is róla már tényszer űen vitát

folytatni .

А dokumentuma 63 . oldalon sorolja fel а közösségi forrásteremtés optimalizálására tervezett

lépéseket. А 64. oldalon pedig а forrásteremtésnél а költségvetési oldalon innovatív forrás

bevonási megoldásokról beszél .

А két kifejezés minden esetben az egészségügyi finanszírozás szavatolásánál és annak

érdekében jelenik meg . Tehát а két kifejezést és az ezek mögö tt meghúzódó eszközöket ,

jelenségeket, folyamatokat а Minisztérium az egészségügyi kiadások fedezetének



megteremtése érdekében veszi számba. А mélyebb tartalmuk а dokumentumból nem
ismerhető meg, tehát, az sem, hogy ezek milyen intézkedéseken keresztül fogna k
megvalósulni . (Például további egészségügyi külön adók kivetése, vagy innovatí v
megoldásként netán а gyógyszer finanszírozás átalakítása?)

Mindezekre tekintettel, annak érdekében, hogy tiszta legyen а Minisztérium terve és а ne csak
а szavak szintjén egy súlytalan stratégia rajzolódjon ki, hanem а konkrétan tervezett vagy
éppen nem tervezett intézkedések is megjelenjenek, az alábbi kérdések megválaszolására
kérem Tisztelt Miniszter Urat !

Tervezik-e új egészségügyi termékadó bevezetését а 2015-2020-ig tartó időszakban, ha
igen, akkor mely ágazatok és termékek számíthatnak erre.

Mekkora bevétel növekedésre számítanak az esetlegesen bevezetendő új egészségügyi
termékadókból?

Milyen innovatív forrásbevonásra gondolt а Minisztérium, ennek milyen konkrét elemei
lesznek, úgyis, mint adók bevezetése, szolgáltatások fizet őssé tétele, vagy esetleg
intézményi átszervezések, bezárások ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . január 7 .

Tisztelettel :

Dr. Lukács László György
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