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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attil a
és Dr. Szakács László (MSZP) országgyűlési képviselők „ Stadion helyett modern gépeket!”
című , K/18624. számú írásbeli választ igénylő kérdésükre adott válaszomat .
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „Stadion helyett modern gépeket!” című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos szocialista kritikák rendkívül képmutatóak.
Mesterházy Attila sportállamtitkárként a stadionfejlesztési program kapcsán még azzal érvelt :
„Magyarországon két probléma van a sportlétesítményekkel, az egyik az, hogy nincsenek, a

másik az, hogy nagyon leromlott állapotban vannak ott, ahol léteznek ilyen létesítmények . ”

Önök nagyléptékű stadionfejlesztési programot készítettek, de a megvalósításho z
természetesen már elfogyott a lendületük .

Ami pedig szocialista kormányok egészségügyi politikáját illeti, emlékezetni szeretném, hog y
Önök fizetős egészségügyet vezettek be, pedig mindezt a 2006-os választási kampányban mé g
tagadták. Kötelezővé tették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, erre mondtak nemet az embere k
a szociális népszavazáson.
Önök több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyb ő l, a kórházakat eladósították
és hagyták leamortizálódni. Fejlesztés helyett inkább lakatot tettek a kórházakra, véglegese n
bezárták a Svábhegyi Gyermekkórházat, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, a
Szabolcs utcai kórházat és a Schöpf-Merei Kórházat . Az aktív ágyak számát 16 ezerre l
csökkentették, 6 ezer egészségügyi dolgozót tettek az utcára, és elvettek egy havi bért az
egészségügyben dolgozóktól .

Jelenleg három egészségügyi szolgáltatót érint a saját mammográfiás berendezé s
meghibásodása, egy szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerz ődés alapján, két
szolgáltató bérelt géppel biztosítja az ellátást .

A szolgáltatóktól kapott információk alapján négy új mammográfiás készülék beszerzése van
folyamatban, egy szolgáltató új mammográfiás készüléke 2017 . harmadik negyedévében
került beszerzésre .



Jelenleg az országban három mobil sz űrőállomás áll rendelkezésre, melyek folyamatosan
működnek, jelen pillanatban Fejér, Csongrád, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolno k
és Tolna megye területén végzik a lakosság szűrését. Ezeken felül további 10 darab digitáli s
mammográfiás készülékkel felszerelt szűrőbusz beszerzése van folyamatban .

A mammográfiás berendezés meghibásodása miatt korábban két szolgáltató esetében került
sor az ellátási területükhöz tartozó betegek átirányítására más szolgáltatóhoz . Jelenleg az
ellátást biztosítják.
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