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Írásbeli kérdé s

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 a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Mire kívánja fordítani a Kormány a 2015-ös és 2016-os költségvetés E-Alap bevételi és
kiadási főösszege közti 51117,4 millió forintos különbözetet? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az egészségügyi ellátás állami közfeladat, amelyet els ősorban az állam és az önkormányzatok
biztosítanak. Ily módon az állam vezetése mind az egészségügyi ellátás színvonalára, mind a
társadalom egészségi állapotára hatással van . Ha a mindenkori kormányok által készítet t
költségvetések ezen ágazatra elkülönített összege tartósan alacsony, romlik az ellátá s
minősége, ezáltal pedig a betegek gyógyulási esélye is . A mindenkori költségvetés egyik
sarkalatos pontja tehát, mennyit költ az állam az egészségügyre . A 2016. évre ennek mértéké t
a T/4730 . számú törvényjavaslat LXXII fejezet alatt található Egészségbiztosítási Ala p
bevételi és kiadási oldalainak áttekintése után láthatjuk . Összehasonlítva az a korábbi évek
vonatkozó fej ezeteit megállapítható, hogy az Egészségbiztosítási Alap kiadási oldalána k
összege permanens növekedést mutat . A 2014-es szintről 2015-re 28394,7 millió forinto s
növekedést láthatunk, míg a 2015 és 2016. évi költségvetés 51117,4 millió forint
különbséggel számol, ami meglehetősen markáns eltérés . Üdvözöljük, hogy a Kormány a
jövő évre vonatkozóan elkötelezettnek látszik az egészségügy faj súlyosabb finanszírozás a
mellett, igaz, sajnálattal látjuk, hogy bizonyos esetekben ez adóemeléssel fog járni .



Erre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Mire kívánja fordítani a Kormány a 2015-ös és 2016-os költségvetés E-Alap bevételi é s
kiadási főösszege közti 51117,4 millió forintos különbözetet ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . május 26 .

Tisztelettel :

Dr. Lukács László György
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