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Képviselői önálló indítvány

Az Országgyű lés

. . .12008 . (. . . . ) OGY HATÁROZATA

az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény

népszavazásra bocsátásának elrendelésér ő l

Az Országgyűlés, a 2008 . február 11-i ülésén elfogadott, „az egészségbiztosítás i
pénztárakról szóló törvény” megerősítésérő l országos ügydöntő népszavazást rendel el, az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998. évi III . törvény rendelkezése i
alapján .

Az Országgyűlés által népszavazásra bocsátott kérdés a következő : „Megerősíti-e Ön az
Országgyűlés által 2008. február 11-én elfogadott, az egészségbiztosítási pénztárakról
szóló törvényt?”

Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásr a
bocsátott kérdések számától függetlenül – 4470,00 millió forint fordítható .

Az Országgyűlés elnöke a törvényt akkor küldi meg a köztársasági elnöknek aláírásra, ha azt
a népszavazás megerősítette .



Indokolá s

A köztársasági elnök 2007. december 27-én megfontolás végett visszaküldte az
Országgyűlésnek a kihirdetésre megküldött, az egészségbiztosítási pénztárakról szól ó
törvényt.

A köztársasági elnök által tett kifogásokra és a széleskörű társadalmi tiltakozásra tekintette l
indokolt a törvény népszavazással történő megerősítése az alábbiak miatt :

Az alapbiztosítás versengő magánbiztosítássá történ ő átalakítása elviselhetetlenül nagy
kockázatot jelent a magyar társadalom számára, mert szociális kettészakadáshoz vezethet . A
törvény által létrehozni kívánt új rendszerben veszélybe kerül a nemzeti kockázatközösség, é s
a társadalombiztosítás szolidaritási elve .

Feloldhatatlan ellentétet jelent, hogy hogyan lehetséges egyszerre a járulék mértékéne k
szinten tartása, az ellátások szinten tartása és a m űködési költségek növekedése . Amennyiben
a kiadások növelése nem lehetséges, a következmény korlátozottabb hozzáférés, hosszab b
várólista lehet. A hozzáférés tehát vagy drágább lesz, vagy szűkülni fog; mindez
járulékemelést illetve az ellátási csomagok szűkítését jelenti .

Nem titkolt szándék a jelenleginél kevesebb egészségügyi szolgáltatóval szerz ődéskötés, ez
pedig elsősorban a kisebb, adósságokkal küzd ő kórházak bezárásához vezet . A szabad
orvosválasztás lehetősége is korlátozott lesz .

A biztosítási rendszer átalakítása tízmillió magyar állampolgár életét, egészségügyi ellátásho z
való hozzáférésének jogát befolyásoló döntés - olyan súlyú kérdés, amelyrő l beleegyezésük,
felhatalmazásuk nélkül nem szabad dönteni .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85 . §-a és 109 . §-a
alapján – a mellékelt indítványban törvényt megerősítő népszavazást kezdeményezünk az
egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényrő l .
Ennek érdekében „az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény népszavazásra
bocsátásának elrendeléséről” a következő országgyűlési határozati javaslatot kívánjuk
benyújtani.

Budapest, 2008. február 7 .
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