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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .

évi =I. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint а tárgyban illetéke s

minisztérium vezetőjéhez

„Mi lesz veled, EFI? "

címmel.

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

А 2012-ben kiírt ТАМОР 6.1 .2/11/3 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló

életmódprogramok а kistérségekben” és а TÁMOP 6.1 .2/LHH/11/B „Egészségre nevelő és

szemléletformáló életmódprogramok а leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ” című
pályázatoknak köszönhetően 2013 nyarától kezdve 58 járásban kezdhették meg működésüket

Egészségfejlesztési Irodák . Az irodák határozott küldetéssel és relatíve széles tevékenység i

körrel jöttek létre. Az alapellátást kiegészítő szolgáltatásaik között megtalálható а
kardiológiai, mozgásszervi és szemészeti szűrések, különböző állapotfelmérések, megelőző -

felvilágosító programok, életmód-tanácsadusok és sportolási lehet őségek .

А pályázat megvalósítási szakasza 2015 második felére lezárul és megkezd ődik а három éves

kötelező fenntartási időszak. Arról, hogy mi is а Kormány szándéka ezekkel az irodákkal,

pontosan а szakma sem tudja. Sajnálatos módon а lakosság EFI lefedettsége meglehetősen

kiegyenlítetlen. А kiíráskor 157 járás volt pályázásra jogosult és 115 járás összesen 126

pályázata érkeze tt be. 42 járásból, tehát а jogosultak egynegyedéből egyáltalán nem érkezett

pályázat EFI létrehozására . Komárom-Esztergom megye egyetlen járásában sem m űködik

Egészségfejlesztési Iroda, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tolna és Vas megyében is



csupán egy iroda működik. Amennyiben а nyilvánosság számára hozzáférhető információk

helyesek, az új EFI-k infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez kb. 9,5 millió forint

egyszeri beruházási összegre van szükség . Amennyiben az országos hálózat alatt azt értjük,

hogy minden járásban egy irodát működtetnek, úgy а 140 járásban hozzávetőleg lmilliárd 33 0

millió forintra lesz szükség és ehhez jönnek majd а működés további költségei : fogyó

eszközök pótlása, stb. А költségvetés j e1en helyzetéből látszik, hogy erre kimondott keret nem

áll rendelkezésre.

Mint azt említe ttem, 42 járásból – tehát a jogosultak egynegyedéb ő l –egyáltalán nem érkezett

pályázat EFI létrehozására . Е 42 járásból 11 leghátrányosabb vagy még annál i s

kedvezőtlenebb helyzetben lévő térség. Látható, hogy а legelmaradottabb régiók továbbra i s

kiesnek а minőségi szolgáltatásokat nyújtó intézkedések, illetve pályázatok köréb ől .

А fentiekre figyelemmel kérem Tisztelt Miniszter Urat, hogy az alábbi kérdéseket

szíveskedjék megválaszolni .

Honnan és mekkora összeget kívánnak elkülöníteni а már fennálló EFI-k

működésének fenntartására?

Kívánják-e újabb feladat- és hatáskörökkel felruházni az irodákat ?

Hogyan kívánják а fent körülí rt területi aránytalanságot megszüntetni? Továbbra i s

kiállnak azon korábbi elhatározásuk mellett, hogy az EFI-ket országos szintű hálózattá

fejlesszék?

Milyen intézkedéseket kíván tenni а Kormány annak érdekében, hogy а
leghátrányosabb helyzetű régiók kompetenciáit (beleértve а pályázatokhoz szükséges

kompetenciákat) fej tessze?

Az egészségügyi struktúra átalakítás következményeként а Nemzeti

Egészségfejlesztési Intézet létrehozása jelenti-e az OEFI felszámolását/beolvasztásá t

az új rendszerbe?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . január 20 .

Tisztelettel :

Dr. Lukács László Суёrgy
JobЫk
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