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Érkezett - 1017 NOV 17 .

Dr, Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

helyben

tároy : írásbeli választ igénylő kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptőrvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény
42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 1012014 . (II . 24 .) OGY határozat
124. § (1) bekezdése alapján „A 112-es segélyhívó helyett,inkább a tűzoltókat hívjuk?” címmel
írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az MTI tudósítása szerint a Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz az október 22-én Szolnokon, a
Liget úton történt halálos lakástűz ügyében . A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az esette l
kapcsolatban azonnal vizsgálatot indított . A vizsgálat lezárását követően a megyei katasztrófavédelmi
igazgató megtette a szükséges feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen, írta az MTI .

A Hivatásos T űzoltók Független Szakszervezete most nyílt levélben hangsúlyozza, hogy az emberélete t
követelő esetnél nem a tűzoltók hibáztak. Továbbá a következőket írják:"az egységes (112) segélyhívó
rendszer bevezetése óta NEM a t űzoltóságokra érkeznek be a tűz és egyéb káresetek jelzései . A
tűzoltóságra beérkező jelzés után, amit a katasztrófavédelem m űveletirányításától kapnak az egységek
(éjjel-nappal) 2 percen belül elindulnak a kárhelyre. A központi segélyhívó központokban polgár i
személyek teljesítenek szolgálatot, nem t űzoltók, nem rendőrök és nem mentősök . Felelősségteljes
munkájukat minden szakmai el őélet nélkül egy gyorstalpaló tanfolyammal a hátuk mögött látják el eg y
lassú és körülményes rendszer részeként . Szakszervezetünk az elmúlt években többször jelezte a
Belügyminisztériumnak és Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, valamint a médiumoknak is ,
hogy ebből a rossz segélyhívó rendszerbő l előbb-utóbb nagy baj lesz és emberéletekbe fog kerülni" .

A Szakszervezet levelében továbbá arra kéri a lakosságot, hogy „mindenki írja be a telefonjába a
lakóhelyéhez legközelebbi tűzoltóság, rendőrség és mentőállomás telefonszámát, mert akko r
szakemberek fogják felvenni a telefont és a segítség is hamarabb fog megérkezni .'

Sajnos, a rendszerhibáira más szakmai szervezetekt ől is érkezett jelzés, ezenkívül számos olyan ese t
látott napvilágot, amikor a segélyhívó operátorának hibája miatt történt tragédia . Látható, hogy az
emberek életek megmentésére kialakított rendszer éppen az emberek életét veszélyezteti .
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Tisztelt Miniszter Úr !

Az előzöekben vázoltak alapján a következ ő kérdéssel fordulok Önhöz :

Mit tervez tenni a minisztérium a szolnoki úgy miel őbbi felderítéséért?
Milyen intézkedéseket kíván alkalmazni a hasonló esetek megakadályozása érdekében ?
Milyen módon kívánják a központi segélyhívó központokban dolgozó polgári személyeke t
felkészíteni erre a feladatra? Kívánják-e a már meglév ő tanfolyami rendszert átalakítani, hogy az
ott dolgozók felkészültsége megfelel ő legyen az emberéleteket megmenteni hivatot t
munkakőrre?
Tervezik-e, hogy szigorúbb feltételeknek kell megfelelniűk az erre a munkakörre jelentkezőknek,
illetve az alkalmassági vizsga feltételeinek szigoritását ?
Milyen pszichológiai szű réseken és gondozáson vesznek részt a segélyhívó operátorai ?
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az esettel kapcsolatban azonnal vizsgálatot indított ,
majd annak lezárását követően a megyei katasztrófavédelmi igazgató megtette a szüksége s
feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen . A vizsgálat milyen eredménnyel zárult, ki elle n
indít nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség ?
Mikor kívánják a 112-es segélyhívó operátorinak megalázóan alacsony bérét rendezni ?

Várom mielőbbi válaszát !

Budapest, 2017 .rrovernber 27 .

r. Szabó Szabolcs
független országgyűlési képviselő

(Együtt)
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