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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Hányan részesülnek közgyógyellátásban Magyarországon?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Áttekintve a magyar a gyógyszer-támogatási rendszert, valamint azt, hogy mely társadalm i
csoportok milyen helyzetben vannak a hozzáférés tekintetében, jól látható, hogy 2012 óta a
magánszféra költése lényegesen megemelkedett ezen a területen, s ezzel együtt az állam
fokozatosan vonult ki innen. Magyarországon évente 7,3 millió ember vált ki gyógyszert, aki k
közül 3,3 millióan rendszeres gyógyszerfogyasztók, azaz minden harmadik embert komolya n
érint az állam kivonulása a gyógyszer-támogatás egy részér ől .

Míg Szlovákiában az egy állampolgárra jutó állami gyógyszer-támogatás összege csakne m
kétszer annyi, mint Magyarországon, addig nálunk az utóbbi években átalakított segélyezés i
rendszer miatt egyre nagyobb csoportok kerülnek hátrányba, egy egyre több embernek jelent
terhet az, hogy saját zsebbő l kell fizetniük az egészségügyi ellátásokat és gyógyszereket.

Éppen ezért lenne szükség egy méltányos és jól m űködő szociális. ellátási rendszer
kialakítására, ahol a közgyógyellátás keretében az eddiginél szélesebb körben támogatást



kapnának mindazok, akik az egészségügyi ellátásra fordítandó kiadásokhoz a jövedelmükhöz
képest aránytalanul nagy összeget kénytelenek költeni .

Éppen ezért kérem Tisztelt Miniszter Urat, hogy küldje meg részemre a 2014-t ő l
közgyógyellátásra jogosultakra vonatkozó statisztikai adatokat éves bontásban, úgy mint :
közgyógyellátás kiadásai, a jogosultak száma – alanyi és normatív jogcím szerint , tovább á
mekkora megterhelést jelent a közgyógyellátásra jogosultak támogatása az egészségügy i
kasszára? Tervezi-e a Kormány, hogy felülvizsgálja a közgyógyellátás rendszerét, és a
jogosultak körét kiszélesíti?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017. július 17 .

Tisztelettel,


	page 1
	page 2

