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Között az alábbiak szerint:
A felek megállapodnak arról, hogy támogatják egymást céljaik elérése érdekében. A felek kijelentik, hogy
mindketten a civil lobbi-csoport tagjainak tekintik magukat és annak munkájában részt kikívánnak
venni.
Fő célok meghatározása:
Együttműködés országos egészségpolitikai célok érdekében.
Az Egyesület és lobbicsoport finanszírozási és forráshiányt pótló javaslata:
Az Egyesület kommunikációjában és a döntéshozókkal történő egyeztetés során az alábbi elképzeléseket
szorgalmazza, bocsájtja társadalmi vitára. A felek megállapodnak abban, hogy kommunikációjukban, szervezési
tevékenységükben munkájuk során magukévá teszik ezen elképzeléseket és ennek kivitelezésére és
elfogadására minden erőfeszítést megtesznek.
Az egészségügy jelentős forráshiánnyal küszködik, amelynek megoldására az alábbi elképzelés megvalósítását
szorgalmazzák.
1./2017. az egészségügy rendbe tételének éve kell, hogy legyen. Ezért kérjük, hogy a Kormányt a 2017-es év
költségvetését úgy állítsa össze, hogy a 2015. költségvetési számokhoz viszonyítva +3%-ot biztosítson
egészségügyi forrásokra. egyszeri, rendkívüli kiadásként.
A forrásnövekedést
50%-át az egészségügy diagnosztikai és eszközparkjának felújítására fordítsák,
25%-át az egészségügyi dolgozók bérrendezésére,
25%-ot az OEP részére gyógyszer és orvosi segédeszköz támogatásának növelésére, elsősorban a krónikus
betegek terheinek csökkentésére.
2018-ban 2% rendkívüli forrást kell biztosítani a költségvetésből,
2019-től pedig a 2015. költségvetési számot 1%-kal növelve folyamatosan az egészségügy rendelkezésére kell
bocsájtani.
2./ Szolidaritási különadó a kiemelt jövedelmekkel rendelkező magánszemélyekre az alábbiak szerint %-os

meghatározásban
 nettó 300.000 Ft felett 1%
 nettó 500.000 Ft felett 1,5%
 nettó 750.000 Ft felett 2%
Vállalkozók és cégek részére
 50.000.000 Ft nettó árbevétel után 1%
 100.000.000 Ft nettó árbevétel után 1,5%
 200.000.000 Ft feletti nettó árbevétel után 2%
kizárólag az egészségügyi ellátó rendszerre fordítva a 2015-ös költségvetési számok változatlanul hagyása
mellett.
3./ Az állampolgárok szabad rendelkezése szerint adójukból felajánlható de fel nem ajánlott 1+1% automatikus
átirányítása az egészségügyi ellátó rendszerbe beleértve az egyházaknak felajánlható, de arról nem rendelkező
összegeket. Az így befolyt összeget a fentiek szerinti irányelvek alapján kell felhasználni.
Együttműködés a civil lobbi-csoport keretein belül.
A felek megállapodnak abban, hogy szervezeteik tagságát a közös elképzeléseikről értesítik. Vélemény kikérése
után megszervezik tagságuk csatlakozását a civil lobbi-csoporthoz úgy, hogy szükség esetén azok rövid időn
belül mozgósíthatóak legyenek. A felek szükség esetén akaratuk kinyilvánítására az alábbi módszereket
alkalmazzák:


békés demonstráció



aláírás gyűjtés, petíció szervezés



közös fellépés tárgyalások lebonyolítására döntéshozókkal,



szakmai felügyelet és kontroll az egészségügyre szánt pénzek felhasználásának ellenőrzésére

A felek a célok érdekében közösen lépnek fel.
A felek kijelentik, hogy egészségpolitikai kérdéseken túl ezen a területen más jellegű politikai tevékenységet
nem végeznek. Esetleges politikai célra a fenti tevékenységet nem használják.
A felek kijelentik, hogy nyilatkozatokat önállóan vagy közösen az ügyben a fenti célok érdekében tesznek.
A megállapodás határozatlan időre szól.
A megállapodást bármelyik fél bármikor minden indoklás nélkül, egyoldalúan felmondhatja.
Az Együttműködési Nyilatkozatot a felek elolvasták és mint akaratukkal megegyezőt tagjaik nevében, azok
felhatalmazásával aláírásukkal hitelesítik.

Kelt..................................................................

…............................................

…..................................................

