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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani

Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások miniszter úrnak

„Orosz rulett a magyar egészségügy? ”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A költségvetési kiadásokhoz mérve, fejenként, és GDP-arányosan is keveset köl t
Magyarország egészségügyre. Bár nominális értéken Magyarország egyre többet költ az
egészségügyre, a GDP-hez viszonyítva 2003 óta gyakorlatilag folyamatosan csökken az err e
fordított összeg aránya .

2015-ben a vásárlóerő-paritáson számolt fejenkénti 1371 eurós magyar egészségügyi költés a z
uniós mezőny alsó harmadára elegendő , és még a felét sem éri el az EU-28-ak 2781 eurós
átlagának .
Az összesített egészségügyi kiadások 7,1 százalékos GDP-hez viszonyított aránya távol mara d
a 9,9 százalékos EU-28-as átlagtól .
Míg a gazdasági válság az uniós országok többségében nem volt jelent ős hatással az
egészségügyi kiadások reálértékére, nálunk a 2007–2009-es visszaesés után a kiadáso k
reálértéke ismét csökkent, és még mindig nem érte el a 2005-ös bázisév szintjét .

Az egészségügyi kiadások csupán kétharmada származik állami forrásokból . A zsebbő l
fizetett kiadások (közvetlen lakossági hozzájárulás) magas szintje hozzájárul ahhoz, hog y
viszonylag magas azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek katasztrofális egészségügy i
kiadással szembesülnek .
A háztartások jövedelmük 4,7-4,9 százalékát fordítják egészségügyre .
Ennek mintegy felét (48-50 százalékát) a gyógyszerkiadások teszik ki .



Kérdezem tehát Miniszter urat :

• Tervezik-e az egészségügyi kiadásokat az európai átlagra emelni ?

• Tervezik-e a 65 év feletti krónikus betegségben szenvedők számára rászorultsági

alapon – bizonyos jövedelemarány meghaladása esetén – ingyenessé tenni a

gyógyszerellátást ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2018 . május 17 .
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