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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

„Mi lesz a népegészségügyi célokkal, ha nincs rá ember, aki megfelel ően csinálja? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az 1312/2016 . (VI.13) Kormányrendeletben foglaltak szerint a Nemzeti Egészségfejlesztés i
Intézet 2017 . március 31 . napjával jogutódlással, az állami „mamut intézményként” m űködő
Állami Egészségügyi Ellátó Központba való beolvadással megsz űnt .

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) az Emberi Er őforrások Minisztériumának
(EMMI) speciális országos népegészségügyi módszertani háttérintézménye volt, amelynek f ő
működési területei az egészségfejlesztés, a lakóhelyközeli egészségügyi ellátás, kiemelten a z
alapellátás és a gyermekegészségügy.

A népegészségügyi célok megvalósulásának egyik fontos eleme és záloga egy jól m űködő
intézményi rendszer, amelynek csúcsán az önálló NEFI állt. Most viszont az
emberállományával szakértőivel beolvadásra kényszerül egy olyan intézménybe, amely már
magába olvasztott vagy féltucat másik hasonló szervezetet . Világos, amikor ilyen beolvadások
következnek be, ott a szakmai munka helyett sokkal inkább hónapok hosszú sora alatt arr a
koncentrálnak a dolgozók, hogy megtalálják helyüket az új szervezeti rendszerben . Így
akaratlanul is sokkal inkább magukra, mint az ellátandó fontos feladatra koncentrálnak .



Félő ezen felül, hogy a beolvadás hírére és a beolvadási folyamatnak köszönhet ően több fonto s
szakember hagyja ott az intézményt és több korábban fontos program szakad félbe, vagy hiúsu l
meg a megvalósulása .

Mindezekre tekintettel szükségesnek tartom felmérni, hogy a beolvadással kapcsolatban milye n

károkat szenvedett el a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet az elmúlt hónapokban, mikén t
alakult a dolgozói létszáma, és mely egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok fejez ődtek

be .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

- Hány fő dolgozója volt 2016. július 1-jén illetve 2017 . január 1-jén a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek, és hány főt vett át a jogutóddal való megszűnéskor
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2017 . március 31-ével?

Hány fő dolgozó hagyta ott a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet a Kormán y
rendelet bejelentését követően egészen a beolvadásig ?

Milyen szervezeti egységként (elnevezés) és hány fővel fog működni az Állami
Egészségügyi Ellátó Központban a jogel őd Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 .április 3 .

Tisztelettel,

Jobbik
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