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1 . cikk

(1) Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosítot t
élő lényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez val ó
hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, az
egészségügyi közkiadások minimális összegének a költségvetési törvényben történ ő
garantálásával, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környeze t
védelmének biztosításával segíti el ő . ”

(2) Magyarország Alaptörvénye 36 . cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt ,
amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét . Az
Országgyűlés a központi költségvetés elfogadása során úgy jár el, hogy az egészségügyr e
fordított közkiadások összege a teljes hazai össztermék legalább 6 %-ában kerüljö n
meghatározásra .”

2. cikk

Jelen módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba .



Indokolás

Általános indokolás

A magyar egészségügy, és annak fenntarthatósága az ezredfordulón válaszút elé érkezett . A
90-es évek végére nyilvánvaló vált, hogy a társadalmi berendezkedés változásai, a technológi a
fejlődése, a népesség egészségügyi és életkorbeli mutatói egyaránt olyan helyzetet
teremtettek, amely fokozott nyomást gyakorolt az egészségügyi kiadásokra, legyenek azo k
közkiadások vagy magánkiadások .

Az egészségügyet érintő fejlődés egyenes arányosan magával hozta a terület finanszírozás i
igényének növekedését, amely nem csak hazánkban, hanem világszinten is olyan választás el é
állította a döntéshozókat, amelyben el kellett dönteni, hogy az ország teherbíró képességéve l
arányban miként emelik vagy éppen csökkentik az egészségügyre fordított közkiadásokat .

Magyarországot és a környez ő államokat vizsgálva megállapítható, hogy az egészségügyr e
fordított közkiadások alakulása a nemzeti össztermékhez viszonyított hullámzó jelensége t
mutat, azonban arányában messze alulmúlja a fejlett országok és az Európai Uniós átlagot. A
hasonló adottságokkal rendelkező környező országokat vizsgálva szintén megállapítható ,
hogy Magyarország nem csak Uniós átlagban, de hozzájuk viszonyítva is kevesebbet fordít az
egészségügyre közkiadások terén, mint ami elvárt lenne .
A Jó Állam jelentés szerint 2010-2013 között mintegy 0,9 %-os csökkenés következett be ,
amely GDP-arányosan azt eredményezte, hogy - az elmúlt évek nominális emelkedése mellet t
is - jelenleg sem éri el a közkiadásoknak az egészségügyre fordított aránya a 6 %-ot .

Mindazonáltal megállapítható, hogy az ország teljesít ő képessége, a lakosok szándéka, és az
egészségügyi intézmények korszerű fenntarthatóságának követelménye együttesen azt
indokolja, hogy alaptörvényi szinten rögzítsük a közkiadások mértékét .

Az Alaptörvény módosítása mindezekre tekintettel akként szükséges, hogy rögzítse a brutt ó
hazai össztermék arányában azt a százalékos arányt, ha úgy tetszik szintet, amely alá ne m
mehet egy Kormány sem az egészségügyi közkiadások terén .

Részletes indokolás

Az I . cikkhez

Annak érdekében, hogy az egészségügyre fordított közkiadások minimuma a z
Alaptörvényben kerüljön meghatározásra, továbbá az így rögzített minimum közkiadás a
mindenkori nemzeti össztermék 6 százalékának megfelel ő összeg legyen, az Alaptörvény
módosítása két bekezdés kapcsán is szükséges .

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér Lászlónak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvényének S) cikke alapján — benyújtjuk a
„Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról” szóló elő terjesztést .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2016 . május .̀~
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