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ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ

Érkezett 2014 ;,'r'3 2 7.
írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Ur!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szól ó
10/2014 . (1I . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Iázás János, a

Miniszterelnökséget vezet ő Miniszter Úrhoz, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhe z
„Kivizsgálták-e a visszaélés gyanús siófoki kórházberuházást? ”

címmel ,
amelyre a választ írásban kérjük,
Tisztelt Miniszter Úr !

Schmuk Erzsébet képviselő asszony a 2014 . 06 . 19-én interpellációban kérdezte Önt egy
uniós projekt vélhet őleges szabálytalanságáról . Viszontválaszában Ön részletes bels ő
vizsgálat indítását ígérte, az összes ehhez hasonló visszaélés gyanús pályázatok esetében .
Idézve Önt : „A Miniszterelnökségnek minden jogköre és hatásköre megvan ahhoz, hogy a
koordinációs

jelleg keretében ezeket a vizsgálatokat, törvényességi ellen őrzéseket

lefolytassa .”.
A Nyugat.hu internetes hírportál 2014 áprilisában nyilvánosságra került hangfelvétel szerin t
Witnxnann Mihály, a Fidesz-KDNP siófoki választókerületének képvisel ője (a hangfelvétel
nyilvánosságra kerülésének pillanatában még képvisel őjelöltje) és Balázs Árpád, Siófo k
polgármestere (Fidesz-KDNP) folytatott párbeszédet . A Somogyi Hírlap 2014 árilis 3 .-án
megjelent valóban az ő hangja, valóban volt ilyen beszélgetés — ezt Balázs Árpád kés őbb
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elismerte . A felvétel szerint Balázs Arpád és Witzmann Mihály ismerték a titkos közbeszerzé s
eredményét, és tudtak arról is, hogy a Bánki Erik fideszes EP-képvisel őhöz köthető Épkar Zrt.
nem érdekelt a siófoki kórházberuházás befejezésében . A hangfelvételen Witnaim Mihály
részéről továbbá elhangzott. az is. hogy sor kerül majd a Miniszterelnökséggel történő
egyeztetésre .
Ön, mint a Magyar Kormány Miniszterelnökséget vezet ő minisztere, és a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter, bizonyosan kiemelt feladatának tekinti a
Kormányzat átláthatóságra és mű ködésének tisztaságára való törekvését., ezért a Nyugat .hu
hangfelvételeinek leírata alapján – amelyet mellékelten csatolok Önnek - kérem tájékoztatásá t
az alábbi kérdésekben :
1. Arra való tekintettel, hogy az ilyen visszaélés gyanús esetek kivizsgálását ígérte a
parlamentben, kérem, tájékoztasson, hogy történt-e vizsgálatra rezen ügy kapcsán?
Amennyiben igen, mi lett a vizsgálat eredménye ?
2. Amennyiben történt vizsgálat, úgy kiterjedtek-e az alábbi kérdésekre :
3. Mi a kapcsolat Bánki Erik, a Fidesz regionális igazgatója és az Ép-Kar Zrt . között, am i
miatt Witzmann Mihály országgy űlési képvisel őnek (Fidesz) várnia kell Bánki Erik
állásfoglalására az Ép-Kar Zrt-vel kapcsolatban ?
Witzmann Mihály a beszélgetésben említi, hogy a Miniszterelnökségen kel l
konzultálnia az ügyben . Sor került-e ilyen megbeszélésre a Miniszterelnökségen, és h a
igen, kivel és miről beszélt Witzmann Mihály ?
5. Balázs Árpád a beszélgetésben az Ép-Kar Zrt-t nevezi meg az ügy felelösének, de a z
ügy mögött kőkemény érdekeket is sejteni vél . Milyen érdekekrc utal Balázs Árpád ,
amely érdekek erősebbek lehetnek annál az állami akaratnál, hogy jól m űködő
egészségügyi ellátása legyen a magyar embereknek? Felülírhatják-e üzleti/politika i
érdekek a magyar állampolgárok egészségügyi ellátáshoz való jogát ?
6. Hány millió forint kötbér kifizetésre került sor a beruházás során az Ép-Kar Zrt .
részére ?
7. Igaz-e Balázs Árpád polgármester (Fidesz) állítása, mely szerint a siófoki
kórházberuházást végző Ép-Kar Zrt. Bánki Erik országgyűlési képvisel ő, a Fides z
regionális igazgatójának a cége?
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8 . Van-e összefüggés azon esemény között, hogy az Európai Unió vizsgálja

a

Magyarországra érkező fejlesztési források pályáztatási- és kifizetési rendszerét ,
illetve azon gyanús esetek között, amelyek fideszes politikusok (pl . Bánki Erik a
siófoki kórházberuházás kapcsán) érintettségét vetik fel a fejlesztési pénzek elosztás a
és kifizetése kapcsán?
Amennyiben mégsem történt ilyen vizsgálat, úgy kérem tájékoztasson, hogy anna k
lefolytatását mikor tervezik, várható-e ?
Mielőbbi megtisztel ő válaszát el őre is köszönöm!
Budapest . 2014. augusztus 27 .

Tisztelettel,

Harangozó Gábor
országgyűlési képvisel ő
MSZP

Melléklet : a Nyugat.hu hangfclvételébfil készült leirat
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A Nyugat-hu hangfelvétel leirata: ,
Balázs Árpád (B . Á.) : Javasolnám, azért a választókerület nagy része lélekszám szerint azért a
siófoki kórházban van . Az egészségűgyrő l általában, mégis Somogyban két kórház marad t
igazából, a siófoki, meg a kaposvári . Mind a kett őben felújítás van, ezeknek a
problematikáját, ezt kezded az országossal, na és akkor mi van itt helyben . A siófoki meg a
kaposvári kórház .
Witzmann Mihály (W.M.): Egész röviden írunk, egyel őre a siófokiról.
B. Á. : Jól van hát, figyelj, nehéz az ügy, de maradjunk annyiban, hogy nem reménytelen, na.
W.M. : A legújabb híreket nem tudom, mennyire tudod .
B. Á. : Nem tudom, mi van vele?
W.M. : Az észkcresek (ÉSZ-KÉR Kft.) megkeresték a legamat őrebb emberüket a
közbeszerzéssel, és a 12 milliós ajánlatot kihozták hibásnak és a 22 milliós gy őzött, ezér t
aztán az egész valami eljárásrendi hiba miatt megismétlésre szorul . Újabb 3-4 hónapot el
fogunk baszni a próbafúrási végz ő cég kiválasztásával .
B. Á. : Egyébként megesküszöm, hogy . . .
W. M. : A projektmenedzsment impotens, nem csinál lófaszt sem, a Szócska tegnap eg y
részletes bemutatót kapott err ől. Én meavek szerintem a jöv ő héten ebbenazőzvbcna
Miniszterelnökségre, és hát a helyzet az az, hogy várom az Eriknek az állásfoglalását,
hogy mi van az Évkarral (ÉP-KAR Zrt.).
B. Á. :Az az. Erik eézc volt .
W. M. : Mindegy, minden jel arra utal, hogy az Épkar az nem abban motivált, hogy az t
befejezi .
B . Á. : Nem, s őt az egészet az Épkar csinálta, jobb, ha t ő lem tudod.
W. M.: Nincs építési engedély a mai napig, az, hogy nem reménytelen, az egy optimist a
kijelentés.
B . Á. : Az Épkar ezt az egész ügyet, szerintem az nem csúszik az egy sem, nem is mondj a
senki, hogy csúszik, de esetleg 20 év múlva csúszhat, kb_ ez a terv, amit, ugye, nem lehet
bizonyítani . De azért kéne bizonyítani . Namost az e2észct, b.ozv csúszhat, azt az Érakar
találta ki, és szerintem k ő kemény érdekek vannak . . .
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W. M. : Nckcm úgy tűnik a dolog, hogy azÉpkarmegkakar gombolni innen cav ki s
pénzt, csak a kötbér elkerülte a 30 milliót . . .
B . Á. : De neki, figyelj, az a legjobb, hogy nem csinál semmit és ketyeg a pénz_
W. M. : A projektmenedzsment örül, hogy nem csinál semmit, mert van fizetése .
B . Á. : így van, nekik az az érdekük, hogy múlik az idő. Mindegyik nyugdíjas és megy a
francba, amint végez a munkával .
W. M. : És ráadásul a 22 milliós ajánlatot tev ő cég az véletlenül az Épkaihoz köthető cég. Na
mindegy, hát majd ebben a nagypolitikának kell ostort fogni a kezébe .
I3. Á. : A nagypolitikával az a baj, hogy van 50-60 ilyen projektje, minimum, nem tudja átlátni .
Amíg egy kézben volt, mondtam neked, ugyanezzel a menedzsmenttel dolgoztunk, napont a
hoztam lc őket, meg izé, számoltattam be . Arra várunk, mire vár, ne várjon semmit, hívja fe l
telefonnal, meg menjen el, volt úgy, hogy beültettem a kocsiba, a mobiltelefont azért fizetjük ,
hogy útközben telefonáljon . Haza ne jöjjön nekem engedély nélkül, meg ilyenek . Hát neke d
így kellett volna, na most ez így egy ilyen nagypolitikában, egy országos hálózatba ez ne m
megy.
W M: Hát, 300 millió hiányzik a nroiektb ől, eleve, tehát a nagypolitika nélkül a 30 0
milliót nem tudjuk el őteremteni . Szóval nem látom rózsásnak a helyzetet, ez annyira ne m
rózsás, hogy az Inczeffy ebbe bele is bukhat .
B. Á. : Hát meg te is, maradjunk annyiba .
W. M. : Én politikai értelemben, ő meg szakmailag .
B . Á. : Azt mondod, hogy ezzel cl lehet bukni a siófoki választásokat.
W. M. : Ezen nem hogy siófokit, ezzel el lehet bukni országosan is mandátumokat, mert ha a z
egészségüggyel példálóznak Debrecenben, ahogy én azt szoktam mondani, akkor ez lesz a
hírekben.
B . Á. : Jó, de egy siófoki kórház egy Debrecent nem idegesíti fel, de Siófokot felidegesíti .
W. M. : Országos rossz példát lát .
S. Á. : Persze, országosan rossz hír, meg hogy balfasz béna mit tudom én, így lehet, de ne m
jut cl szerintem az ingerküszöbig Debrecenben . Itt viszont b őven eljut odáig.

5

