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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény S) cikkének (1) bekezdése, valamint 6. cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten

benyújtom a Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló javaslatot.

Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat

tartalmaz, amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt

lehetőséget, jelen önálló indítvány a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történő

benyújtásáról szóló 6/2018-2022. (11.12.) HB állásfoglalásának 2. § ( 1) bekezdése szerint papíralapon

kerül benyújtásra.

Budapest, 2020. április 28.

Tisztelettel: ~· /é, 
/ ~~ - 

független országgyűlési képviselő



Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása

(elfogadás dátuma)

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény l. cikk (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényi a következők szerint módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény 36. cikke az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

,,(8) Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelyben az
egészségügyi ellátás megszervezésére fordított kiadás nem éri el az államháztartás központi
alrendszere kiadási főösszegének 15 százalékát."

2. cikk

Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Alaptörvény XX. cikke világossá teszi, hogy Magyarország - többek között - az egészségügyi
ellátás megszervezésével segíti elő az emberek testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos
jogának érvényesülését.

Az egészségügyi ellátás megszervezésének feltételeiről, módjáról, finanszírozásáról ugyanakkor
az Alaptörvény jelenleg hatályos szövege nem tesz említést. A részletszabályokat természetesen
nem szükséges alkotmányos szinten rögzíteni, az ellátásra fordítandó keretösszeg minimumának
meghatározását ugyanakkor az elmúlt időszak tapasztalatai indokolttá teszik.

A koronavírus-járvány elleni védekezés, valamint különösen az ennek nyomán elrendelt kórházi
ágyfelszabadítások megmutatták hazánk egészségügyi ellátórendszerének sérülékenységét. A
fekvő- és a járóbeteg-ellátás terén elmaradt, illetve nem elégséges mértékben megvalósult
fejlesztések egyik fő oka a forráshiány, amely az ágazatot hosszú ideje sújtja. A magyar emberek
mellett a magyar egészségügy .Jmmunrendszerét" is végletesen legyengült állapotban érte a
járvány, és még most sem lehet tudni, hogy mindez hány ember halálával, valamint tartós
egészségkárosodással fog járni. Ezek többsége egy kellő mértékben finanszírozott egészségügyi
ellátórendszerben elkerülhető lenne, ha rendelkezésre állna kellő számú kórházi ágy,
védőfelszerelés, eszköz, műszer, infrastruktúra, továbbá megfelelő számú, képzettségű és anyagi
megbecsültségnek örvendő egészségügyi dolgozó.

Annak érdekében, hogy a jelenlegihez hasonló helyzet többé ne fordulhasson elő, és az
állampolgárok testi-lelki egészséghez való alkotmányos joga egy elhúzódó egészségügyi válság
esetén is biztosított legyen, szükséges módosítani az Alaptörvényt oly módon, hogy a mindenkori
központi költségvetés legalább 15 százalékát egészségügyi tárgyú kiadásokra kelljen fordítani. A
korábbi években ez 11 és 12 százalék között mozgott. A javasolt növekedés aránya még nem
veszélyezteti a költségvetés egyéb alrendszereinek fenntarthatóságát, ugyanakkor az érintett
területen gyors és tartós pozitív változásokat eredményezhet.

A fentieken túlmenően minden egészségügyre fordított állami forint többszörösen megtérül,
hiszen hosszú távon fenntartható, minőségi munkát csak egészséges emberek tudnak végezni. A
hatékony megelőzés, a rendszeres lakossági szűrések, a megfelelő színvonalú kórházi ellátás és
rehabilitáció nemcsak a magyar lakosság európai uniós viszonylatban is meglehetősen alacsony
várható élettartamán, de életminőségén is javítana.
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Részletes indokolás

Az 1. cikkhez

Az egészségügyi ellátásra fordított összeget a költségvetési törvény teljes kiadási összegének
legalább 15 százalékában kell meghatározni.

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés.
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