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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani.

Az interpelláció címzettje, az egészségügyért viselt felelősségi körében: Dr. Kásler Miklós, emberi
erőforrások minisztere

Az interpelláció címe: "Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon 
egészségügyi ellátás nélkül?"

Tisztelt Miniszter Úr!

„Az egészség emberi jog. Sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy a legsérülékenyebbek 
is jobban hozzáférhessenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz.” mondta el Dr. Piroska Östlin, a 
WHO Európai Regionális Irodájának szakigazgatója.

Ezen állítással nehéz vitatkozni, ennek ellenére Magyarországon jelenleg 363 tartósan betöltetlen 
háziorvosi és 242 tartósan betöltetlen fogorvosi praxis található, amelyek döntő többsége az Orbán-
kormányok alatt üresedett meg. Ehhez még hozzá tartozik, hogy az orvosi körzetek száma is évről 
évre csökken, hiszen orvosi praxisokat kell bezárni az orvosok hiánya miatt.

Jelentős problémát jelent az is, hogy az esetleg újonnan létesített praxisok (amelyek száma még 
mindig elmarad a bezárt praxisok számától) esetén a tömegközlekedéssel való megközelíthetőség 
nem egy elsődleges szempont a kormány számára.

Az alapellátással kapcsolatos politikájuknak áldozatai is vannak.

„Magyarországon a szegényebb családok és az idősek jelentik azokat a csoportokat, melyek 
különösen veszélyeztetettek abból a szempontból, hogy vagy nem kapják meg a nekik szükséges 
szolgáltatásokat vagy pénzügyi nehézségeknek vannak kitéve a zsebből fizetett szolgáltatások 
miatt.” – teszi hozzá a korábban már idézett sorokhoz a WHO.

Az alapellátás helyzete az elmúlt években nem javult, hiszen a háziorvosi praxisok kiürülése nem 
lassul, egyre több és több ember marad ellátás nélkül olyannyira, hogy már közel fél millió magyar 



ember nem jut hozzá megfelelő módon az egészségügyi alapellátáshoz.

Fentiekre tekintettel kérdezem miniszter urat:

1) Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon egészségügyi ellátás nélkül? 

2) Tervezik-e a praxisközösségek és csoportpraxisok rendszerének teljeskörű bevezetését oly 
módon, hogy ez a jelenlegi rendszert lecserélje annak érdekében, hogy a neki járó egészségügyi 
ellátást mindenki megkapja? 
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