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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 Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Mikor juthatnak végre ingyen szemüveghez a gyermekek? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

Mivel a KSH érthetetlen okokból már nem végez létminimum-számítást, e nemes feladato t
idén a Magyar Szakszervezeti Szövetség vállalta magára . A KSH korábbi módszertana
mentén dolgozva a Szövetség arra a megállapításra jutott, hogy tavaly havi 88 ezer forint vol t
az egy felnő ttből álló háztartás átlagos létminimumértéke, míg a két felnő ttből és két
gyerekbő l álló háztartásé havi 255 246 forint . Becsléseik szerint a lakosság több mint negyven
százaléka ennél alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik. Kevés pénzből kevés jut
gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre . Tragikus, ha mindezt gyerekek kényszerülne k
nélkülözni . Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ugyanis nem méri bőkezűen a
gyógyászati segédeszköz támogatásokat . Ennek következményeként nehéz helyzetben vannak
például azok a szülők, akiknek szemüveget kell(ene) vásárolniuk gyermekük részére . Az
OEP-től ingyen szemüvegre 0 ás 6 dioptria között ugyanis csak a 18 év alatti,
közgyógyellátásban részesülő betegek számíthatnak . Közgyógyellátási igazolványt azonba n
csak a tartósan betegek, vagy az önkormányzat által szociálisan rászorulóknak minősítettek
kaphatnak, ami így még szűkebbre szabja a jogosulti kört .



Munkadíjat, méretvételt az OEP az optikáknak nem fizet, így egyre több szerződést bontanak
fel, ami miatt az országban nagyon kevés a vénybeváltó hely . Gyakran azok sem tudnak tehát
ingyen szemüveghez jutni, akik beérnék az OEP által támogatott szemüvegkeretek és lencsé k
szűkös választékával .

Szakértők szerint akkor lehetne több helyen vényt beváltani, ha nem csupán néhány fi x
szemüvegre lehetne támogatást igénybe venni . Ehelyett inkább azt kellene meghatározni ,
hogy éves szinten mennyit tud az OEP szemüveg-támogatásra fordítani, és ezt osztanák el a
vények között .

Jól látszik tehát, hogy a jelenlegi szabályozás egy olyan sz űkítő feltételek mentén működő
környezetet alakított ki, ahol tömegessé vált, hogy a legjobban rászorulóknak sem jutna k
támogatással a számukra nélkülözhetetlen látásjavító eszközhöz .

Az OEP feladatával, a társadalmi gondoskodás eszméjével teljesen összeegyeztethetetlen a
jelenlegi szabályozási rendszer és a hozzá kialakult gyakorlat . A szabályozás azonnal i
változtatásokat igényel, mert már így a gyermekek majdnem teljes köre kimarad a részükr e
ingyenesen biztosítandó szemüveg kedvezményb ől .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Indokoltnak látja-e a Kormány a jelenlegi szabályozás átalakítását, hogy minél többe n
juthassanak támogatott szemüveghez ?

Miként kívánja ösztönözni a Kormány az optikákat az OEP-pel történő
szerződéskötésre?

Tervez-e a Kormány olyan megoldással élni, amelynek keretében csupán néhány fi x
szemüvegre lehetne támogatást igénybe venni ?

- Tervezi-e bővíteni a Kormány az ingyenesen kapható szemüvegkeretek és lencsé k
körét?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . május 13 .

Tisztelettel,
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