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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 az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez

„Pontosan mely egészségügyi háttér intézmények szűnnek meg, vagy kerülnek
feldarabolásra a bürokráciacsökkentés jegyében?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Lázár János miniszterelnökséget vezet ő miniszter idén januárban nyújtotta be feketelistáját,
ami 72-73 állami intézmény jogutód, vagy anélküli megszűnését tartalmazta . A
bürokráciacsökkentés jegyében született tervezet azóta több ponton is változott, de még így i s
drámaian sok a megszüntetésre ítélt hivatal, köztük egészségügyi portfólióval működők is .
Megszűnne önállóan működni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakan :OEP) ,
feladatait - a már amúgy is vízfejű - Emberi Erőforrások Minisztériuma venné át . A
beolvasztás méretbeli szépséghibája, hogy az OEP sokkal nagyobb, mint a minisztérium.
Költségvetési oldalról pedig aggályos, hogy egészségügyi közgazdászok szerint az
egészségügy legnagyobb intézményei, az OEP és a szintén megszűnésre ítélt Országo s
Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban : OTH) költséghatékonyak. Finanszírozási okok sem
indokolják tehát a felszámolást .

A portfolio .hu a 2017-es költségvetést áttekintve azonban arra jutott, hogy önáll ó
költséghelyként még mindig szerepelnek olyan intézmények, amelyek (elvileg) 2016 végén
megszűnnek .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

- Pontosan mely állami hivatalok szűnnek meg jogutóddal 2016 végén?



Pontosan mely állami hivatalok szűnnek meg jogutód nélkül 2016 végén ?

- Mi indokolja az OEP és az OTH megszüntetését, miközben azok bizonyítottan
költséghatékonyan m űködnek?

- Mekkora létszámleépítéssel kell számolni az egészségügyi állami hivatalo k
megszüntetésével, vagy beolvasztásával?

Minek köszönhet ő , hogy a 2017-es költségvetésben még mindig szerepelnek olya n
intézmények, amelyek (elvileg) 2016 végén megszűnnek?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . május 9 .
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