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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„A tervezettek szerint halad-e a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgy i
Klinikai Tömb megújulása, amennyiben nem, úgy mi okozza a nehézségeket? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Bizonyára találkozott az európai egészségügyi fogyasztói index (Europe Health Consumer
Index – EHCI) legfrissebb, 2016-ra vonatkozó jelentésével, amely szerint a korábban még a
felsorolás végén kullogó országok közül is többen elhúztak mellettünk (Szerbia, Görögörszá g
stb.), míg mi hátracsúsztunk . 2015-ben a huszonhetedik helyre taksáltak minket, tavaly már a
harmincadik helyre elegendő pontot szereztünk . Azaz, míg a térség legtöbb országának az
egészségügye dinamikus fejlődést mutat, addig a hazai egészségügy jóindulattal is csa k
stagnál . A vizsgálat során egyebek mellett a betegjogok érvényesülését, az ellátás
hozzáférhetőségét, a gyógyítás eredményességét, a rendszer finanszírozottságát, a
megelőzésre fordított figyelmet mérik .

Figyelemreméltó, hogy a jelentés szerzői kiemelik: Magyarország tagadni próbálja, hogy
radikális egészségügyi reformra volna szüksége . Az EHCI szerint problémákat okoz a
hálapénz, amely – ezt már én teszem hozzá – orvosi oldalról vizsgálva részben egyenes
következménye az alacsony béreknek .

Ugyanakkor a jelentés is elismeri, hogy kivételesen jónak számít a védőoltási rendszerünk,
valamint a második legjobbnak számítunk az iskolai testnevelésórák számával . Ezeket
örömmel olvastam .



Tisztelt Miniszter Úr !

Az „ Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” nevű projekt
támogatási szerződését 2016. július 26-án kötötte meg az egyetem és a Nemzeti Fejlesztés i
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok (KEHOP) Irányít ó
Hatósága – olvasható a világhálón . Az egyetem a Kohéziós Alapból és magyar központ i
költségvetési forrásból 4,3 milliárd forintos támogatást kapott, melyb ő l kilenc épületén végez
energetikai felújítást . Az intézmény honlapj án elérhető tájékoztatás szerint a korszerűsítés
nemcsak jelentős energia-megtakarítást eredményez majd, de javítja a betegellátá s
körülményeit, a páciensek, kollégisták és az épületekben dolgozók komfortérzetét is . A
munkák várhatóan jövő év végéig fejeződnek be . Ennek alapján akár azt is mondhatnánk,
hogy minden a legnagyobb rendben van, ugyanakkor olyan aggasztó híreket hallani, miszerint
„lelépett a kivitelezó „le kellett zárni a Katasztrófavédelem munkatársainak az egyik ajtót” ,
„a nyílászárók alatt még a tél elsőfelében is befújt a szél” stb .

Mindezeket leellenőrizni – pláne így utólag – nem áll módomban, mindenesetre arról maga m
is meggyőződtem, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Töm b
energetikai korszerűsítése szemlátomást nem az ideális tempóban és módon halad . Építési
törmelékek találhatók a teraszokon, a festési munkák félben vannak hagyva, hiányoznak a z
élvédők, az ablaktokok alatti felfalazás kijavítása elmaradt, az épület küls ő oldalán a
szigetelés nincs befejezve, így az félkész állapotban jelenleg is ki van téve az id őjárás
viszontagságainak . Hosszan lehetne sorolni, bent az épületben számos helyen hiányoznak a
lámpatestek búrái, a műanyag padló helyenként elt űnt, a falakból itt-ott szigetelés nélkül i
vezetékek lógnak ki . . .

A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének hírneve, hagyományai, az orvoso k
felkészültsége, elkötelezettsége megkövetelik, az oda gyógyulni érkez ő betegek pedig
ugyancsak megérdemlik, hogy rendezett, európai körülmények fogadják őket. Kérem,
szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgy i
Klinikai Tömbjének megújulása az el őzetes tervek szerint halad-e, amennyiben nem, úgy m i
okozza a fentebb említett problémákat ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . február 17 .

Tisztelettel,

eider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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