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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 az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez

„Miként lehetne hatékonyabbá tenni a háziorvosi praxisok betöltését? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Kormány a betöltetlen háziorvosi praxisok betöltése érdekében el őször 2014-ben hirdette
meg a háziorvosi letelepedési pályázatot a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betölt ő
háziorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal pedig az ott él ő lakosság folyamato s
háziorvosi ellátásának biztosítása érdekében . Ez évben az Országos Egészségbiztosítás i
Pénztáron keresztül 413 millió forint támogatást fizettek ki, 38 háziorvosi szolgálatot töltötte k
be.

2015 . július 30-án az OEP ismét pályázatot hirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi praxiso k
betöltésére, nettó 500 millió forint értékben . A Kormány meghirdette a praxisvásárlás i
programot is, amelynek célja, hogy támogatást nyújtson azoknak a háziorvosoknak, aki k
praxisjogot vásárolnak. Ennek a fedezete 2015-ben összesen nettó 250 millió forint volt . A két
év alatti, összesen 1163 millió forintos ráfordítás ellenére a tartósan betöltetlen háziorvos i
praxisok száma továbbra is magas .

Az alapellátás legtökéletesebb működése azért is fontos lenne, mert annak hatékonysága ,
kapuőri szerepe miatt javítja az ellátás további szintjeinek munkáját, sőt hatékony működése
hosszú távon megtakarítást is eredményez az egészségügyre fordított forrásokban, s ő t ami enné l
is fontosabb egészségesebb lakossághoz vezet .



Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

– Milyen további intézkedéseket kíván tenni a Kormány a háziorvosi praxiso k
betöltésére ?

Lát-e lehetőséget a Kormány más megoldásra is, mint az egyszeri egyösszeg ű
támogatás?

Tudja-e a Kormány ösztönözni – akár anyagi segítséggel is

	

az
önkormányzatokat, hogy sikeresebbek legyenek a praxisok betöltésében ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . szeptember 13 .

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
Jobbik
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