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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhéz, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez

„Milyen irányba halad tovább az egészségügyi központi beszerzés? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Fidesz-KDNP Kormány államosító törekvéseinek megfelelően mára hazánk csaknem
összes kórháza állami fenntartói körbe került . A Kormány 46/2012 . (III . 28.) Korm. rendelet e
értelmében pedig a központi beszerzést minden állami tulajdonban lévő fekvőbeteg
intézményre kiterjesztették. A 2012-es rendelet gyógyszer-, orvostechnikai eszköz é s
fertő tlenítőszer beszerzésekre vonatkozik, információink szerint azonban a veszélye s
hulladékok és a vagyon-, illetve felel ősségbiztosítások is bekerülnének a kórházak számár a
központilag beszerzendő tételek közé. A beszerzésért felelős állami vállalkozás
(Egészségügyi Szolgáltató Zrt .) működésének továbblépési lehetőségei még nem pontosan
ismertek a szakma által, így például más eszközök, szolgáltatások beszerzése, azok további
bővülése, esetlegesen új ' beszerző cégek piacra lépésének lehetősége.

Kritikaként lehet megjegyezni, hogy az eddigi információk szerint a központi beszerzé s
keretében a GYEMSZI jellemzően egy évre vásárolt. Álláspontom szerint három-öt éve s
periódus azonban optimálisabb lett, volna a legalacsonyabb ár eléréséhez, míg a folyamat
bürokratikussága és hosszadalmassága nagyban nehezítette a hatékony munkavégzést .



A központosított beszerzéssel kapcsolatosan sokat lehetett hallani arról, milyen összegeke t
sikerült megtakarítani az eddigi évek során, de nem igazán lehet látni a mögötte zajló valód i
tevékenységet, így mindenképpen szükségesnek tartom a téma részletes áttekintését .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Várható-e a központi beszerzés körébe tartozó tételek további b ővítése?
Tervezik-e, hogy a „Gyemszi-utód” ÁEEK több évre vásároljon, vélhetően
kedvezőbb árakat csikarva ki a forgalmazóktól ?
Színre lépnek az új ÁEEK mellett új közvetít ők?
Várható-e változás az eddigi lebonyolító, az Egészségügyi Szolgáltató Zrt .
tevékenységi körében ?
Tervezik-e a beszerzésben kialakult 7,5 ezrelékes jutalék eltörlését, vag y
csökkentését?
Tervezik-e a saját hatáskörben történ ő beszerzés megkönnyítését, például ha a z
adott intézmény alacsonyabb árajánlatot lap egy bizonyos termékre/ szolgáltatásra ?
Milyen eredményeket prognosztizálnak az ÁEEK beszerzéseire, mely tétele k
esetében várható a legnagyobb árcsökkenés ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . március 30

Tisztelettel :

r. L á s László György
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