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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés 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 az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez

„Milyen eredményeket tud felmutatni az Egészséges Városok elnevezésű program

hazánkban? "

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Magyarország az Egészséges Városok program 1987-es elindulása óta aktív résztvev ője az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Irodája kezdeményezésének . Hazánkból Pécs
városa az elsők között, alapítóként csatlakozott áz európai programhoz, majd röviddel ez t
követően létrejött az Egészséges Városok magyarországi hálózata is . Az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége 1992-ben alakult meg, négy év hálózati együttm űködést követően,
tíz tagvárossal, amely létszám 2014-re 18-ra b ővült .

A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat stratégiai céljai :

A városok döntéshozóinak társadalmi és politikai napirendjén az egyik legfontosabb
helyen szerepeltesse az egészséget .

Egészségfejlesztés és fenntartható fejl ődés a helyi szinten kiemelve az egészsé g
társadalmi meghatározóit, az egyenlőséget az egészség területén, valamint a z
„Egészséget Mindenkinek” és az „Egészség 2020” európai stratégiák alapelveit .

- Interszektoriális és részvételen alapuló kormányzás az egészség, az egészségben
jelentkező esélyegyenlőség kezelése minden helyi szakpolitikában és az integrál t
egészségtervezés érdekében.



- Szakmapolitikai és gyakorlati tudás, jó gyakorlatok és módszerek létrehozása, melye k
az Európai Régió minden városában használhatók az egészségfejlesztés érdekében .

A szolidaritás, az együttműködés, és a kapcsolatépítés elősegítése az európai városok
és helyi önkormányzati hálózatok, valamint a városi kérdésekkel foglalkoz ó
intézmények között, stb .

A WHO Európai Irodájával való közvetlen kapcsolat lehet ővé teszi a nemzetközi
tapasztalatokhoz, szakmai anyagokhoz és módszertani segítséghez való hozzáférést . A
világméretű mozgalomban való részvétel lehetőséget biztosít nemzetközi kapcsolato k
kiépítésére, ezáltal nemzetközi programokban, közös pályázatokban való részvételt i s
elősegíti a tagok számára .

Partnereik például az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Egészségfejlesztés i
Intézet.

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Milyen eredményeket tudnak felmutatni e jórészt kormánypárti vezetés alatt áll ó
önkormányzatok az Egészséges Városok Hálózat tagjaként?

Miként segíti az EMMI és a NEFI az Európai Egészséges Városok Hálózatot?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . március 20.

Tisztelettel,

Lukács L szíó György

Jobbik
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