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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 XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez

„Veszélyezteti-e a betegellátást a külföldön tervezett egészségügyi ellátására szán t
költségek 900 millió forinttal való megkurtítása a 2016-os költségvetésben? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Európai Unió majdnem teljes körű szabad áramlást biztosít a személyeknek, áruknak ,
szolgáltatásoknak és tőkének. Ezek megvalósítása még korántsem teljes, a Római Szerz ődés
óta azonban hatalmas utat tett meg a közösség . A magyar lakosságnak a 2011/24/EU irányelv

átültetése révén lehetősége nyílt például arra, hogy ad hoc vagy tervezett jelleggel külföld i
gyógykezeléseket vegyen igénybe . 2013 . október 25-től ezt az ellátások egy részének
kivételével, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által, a külföldi gyógykezelést
megelőzően kiállított engedély alapján lehet igényelni. A külföldi ellátások akár életmentőek
is lehetnek, kiváltképp akkor, ha nincs olyan magyar közfinanszírozott egészségügy i
szolgáltató, amely a kérelmezett beavatkozást az orvosilag indokolt időn belül el tudná
végezni . Sajnálatos módon a hazánk egészségügyi rendszerét fémjelz ő hosszú várólistáknak
és elavult, ill . hiányos kórházi felszereléseknek köszönhet ően ilyen beavatkozási igényre
számos példa adódik . Ennek ellenére a 2016-os költségvetés tervezete 9/10-edével, azaz 90 0
millió forinttal rövidítené meg a LXXII fejezetben nevesített, külföldön tervezet t
egészségügyi ellátások megtérítésére szánt összeget .



Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, Ön szerint veszélyezteti-e a
betegellátást a külföldön tervezett egészségügyi ellátására szánt költségek 900 millió forintta l
való megkurtítása? Mi indokolja ezt a drasztikus csökkentést?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . május 26 .

Tisztelettel :

Jobbik Magyarországért Mozgalo m
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