A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2007. december 21-ei rendkívüli
ülésének határozatai
1. A NEK üdvözli és köszöni a rendszerváltozást követően soha nem látott egységes
fellépést a társadalmi egészségbiztosítás megőrzésére a társadalom valamennyi
szereplőjének, az embereknek, a civil- és szakmai szervezeteknek, a köztestületeknek és
a szakszervezeteknek az összefogást, az országgyűlési képviselők népképviseleti
szerepének erősítésére, a választópolgárok akaratának megfelelő döntés meghozatala
érdekében.
Külön köszönet
- a soha nem látott méretű társadalmi összefogás 500 ezer sztrájk órájáért
- a MAGOSZ által szervezett 46 út félpályás lezárásáért
- a MAGOSZ gazdaasszony tagozatának országos közreműködéséért
- a vasutasok, pedagógusok, egészségügyiek, vagyonőrök, autóbusz-közlekedési és
repülőtéri dolgozók, az elektronikai ipar (Tungsram), köztisztviselők sztrájkjáért
- az útblokádban „Civilek a Nemzetért Mozgalom” közreműködéséért az ország 25
pontján
- és társadalom megértő, a sztrájkolókkal szolidáris magatartását, valamint mindenkinek,
a sztrájkkal és tiltakozásokkal kapcsolatos felelősségének teljes vállalásáért.
Valamennyiünk érdeke:
a több generáción keresztül felhalmozott erkölcsi és szakmai alapokon nyugvó közcél a
társadalmi egészségbiztosítás megőrzése!
2. E cél érdekében a NEK minden törvényes eszközt igénybe vesz alapító- és támogató
szervezetei útján a legszélesebb társadalmi összefogással az országgyűlés által
elfogadott törvény hatályba lépése ellen, vagy hatályon kívül helyezéséért és a NEK által
támogatott törvénytervezet elfogadásáért:
- a NEK köszöni, hogy az ellenzéki pártok ismét benyújtják a NEK által támogatott
törvénytervezetet az egyszervezetű társadalmi egészségbiztosításról, amely tervezetet
már korábban is benyújtottak, de az országgyűlés egészségügyi bizottsága
kormánykoalíciós többséggel elutasított,
- a NEK felkéri a köztársasági elnököt, hogy a részére biztosított jogkörével élve a
társadalmi közakarat törvényes érvényre jutását segítse elő,
- a NEK felszólítja legfőbb ügyészt, tegyen eleget a törvényben előírt, jogalkotással
kapcsolatos kötelezettségnek, hogy soron kívül tegye meg a törvény elfogadása során
elkövetett sorozatos törvénysértések megszűntetése érdekében szükséges lépéseket,
- a NEK szakértői bevonásával megvizsgálja az Alkotmánybíróság által már támogatott és
a folyamatban levő népszavazási kezdeményezéseket annak érdekében, hogy saját maga
is kialakítsa álláspontját a NEK döntéseinek érvényre juttatásához, akár népszavazás
támogatásával vagy kezdeményezésére.
3. Felszólítjuk a kormányt, hogy fejezze be a december 17-én elfogadott törvény
közpénzen finanszírozott, az állampolgárokat megtévesztő egyoldalú propagandáját!
Haladéktalanul biztosítson a járuléktulajdonosok közcélú javaslatai, beleértve a NEK által
támogatott törvénytervezet számára is - a médiatörvény szerinti egyensúlynak megfelelő
időbeli
és
anyagi
feltételek
alapján
biztosított
szereplési
lehetőséget.

A NEK a jobb közérthetőség érdekében szórólapot készít, melyet a Gyógyszerészkamara
koordinál.
4. Az állam az ellátáshoz való jogot – az Alkotmányban biztosított állampolgári jogunk
szerint – a társadalombiztosítás útján, az ehhez szükséges intézményrendszerek
meghatározásával és üzemeltetésével valósítja meg. Amennyiben a társadalombiztosítás
finanszírozási oldalán egymással versengő profitérdekelt gazdasági társaságok
(ellátásszervezést végző pénztárak) jelennek meg, jelentős a veszélye annak, hogy a
társadalmi egészségbiztosítási intézményrendszer és pénzforrás a WTO, a GATTS
(nemzetközi kereskedelmi) egyezmény és az EU versenyjog hatálya alá kerül, ezzel a
versenyszféra részévé válik, így megszűnik mint valódi társadalombiztosítás. Emellett a
betegek
„kegyeiért
versengő”
egészségpénztárak
az
ellátás
minőségében,
körülményeiben és elérhetőségében (várólista) fognak versenyezni, azaz törvényi szinten
tűnik el az egyenlő hozzáférés jelenleg alkotmányos alapelve, amelynek lényege az
azonos egészségi állapotú emberek azonos tartalmú ellátása a minőség, az ellátás
körülményei és az ellátás földrajzi elérhetőségében. A törvénnyel meghirdetett verseny
megszünteti az egyenlő esélyeket, éppen ezzel számolja fel a szolidaritást, így a létrejövő
rendszer már nevében sem társadalombiztosítás

