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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés 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 a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Mekkora uniós pályázati forrás áll rendelkezésre 2014-2020 között az egészségüg y
fejlesztésére? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Magyarország 2004 . május 1-jétő l az Európai Unió teljes jogú tagja . Ezen időponttól a hazai
fejlesztések többnyire közösségi forrásból valósulnak meg, s az állami hozzáadott támogatás a
töredéke az uniós forrásnak. Hazánk nettó kedvezményezettként igen gyorsan integrálódott az
EU pályázati rendszerébe és sikerrel hívott le milliárdos nagyságrend ű összegeket . A 2007 é s
2013 közötti id őszakban például 63 .000 fejlesztés valósult-meg, 8200 milliárd Ft közösség i
támogatásból . A gyors siker azonban torz gyakorlathoz vezetett, mára a magya r
fejlesztéspolitika teljes egészében az Uniótól függ, a fejlesztésre fordított pénzeknek ugyani s
90 százaléka innen érkezik és csupán 10 százalék az állami hozzájárulás .

Nem egy vállalat, illetve intézmény fennmaradása vált bizonytalanná akkor, amikor a 2007 -
2013-as költségvetési ciklus és pályázati kifizetések után az új operatív .programok
elfogadásáig elzárták a központi pénzcsapokat . A helyzet lassan kezd stabilizálódni, a 2015 .
február 17-ei kormányzati bejelentés szerint ugyanis közel 6700 milliárd forintnyi unió s
támogatás lehívása el ő tt nyílt meg az út, mivel az Európai Bizottság a benyújtott 10 közül már
6 operatív programhoz megadta jóváhagyását a 2014-2020-as programozási id őszakra



vonatkozóan . A 2015. február 17-én elfogadott 6 operatív program között az Ember i
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program — így az egészségügy fejlesztésre nyitva álló forrás i
lehetőség — még nem szerepelt .

Mindezekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat :

- Mennyi uniós forrás áll rendelkezésre az egészségügy számára ?

A program prioritási tengelyei közül melyek érintik az egészségügyet ?

Milyen hatástanulmányok és dokumentumok alapján fogalmazódtak meg azok a
prioritások, amelyek az egészségügyet érintik ?

Hol lehet az imént említett hatástanulmányokat megismerni ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2015 . március 31 .

Tisztelettel :
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