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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szelény i
Zsuzsanna (független) országgy űlési képvisel ő „Mit kíván tenni az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Budai II. számú Mentőállomás rendbetételéért?” című, K/19657 . számú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Szelényi Zsuzsann a
országgy űlési képviselő részére
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Budapest
Tisztelt Képviselő Asszony !
Az Ön által feltett „Mit kíván tenni az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Budai II. szám ú
Mentőállomás rendbetételéért?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom.
Emlékeztetném, hogy a baloldali kormányok elhanyagolták a mentés fejlesztését, az Országo s
Mentő szolgálatnál dolgozók bérfejlesztését, és megszorításokkal csökkentették az OMS Z
költségvetését. 2008 és 2010 között sem a Gyurcsány-, sem a Bajnai-kormány nem érezt e
fontosnak új mentőautók beszerzését .
Tájékoztatom, hogy a mentőállomáson elvégzett ellen őrzés során hiányosságokat állapította k
meg, melyek kapcsán azonnali intézkedések történtek. Ezen intézkedésekkel összefüggésben
a mentőállomáson vezet őváltás történt. A Buda II . Mentőállomáson a szükséges munkálatok
február közepén megindulnak.
Az Országos Mentő szolgálat állomáshelyein komoly, korábban nem tapasztalt modernizáci ó
ment végbe az elmúlt évek során . A mentő dolgozók megbecsüléséhez elengedhetetlen a
megfelelő munkakörülmények biztosítása .
Az idei évre a Kormány 74 százalékkal több forrást irányzott el ő a mentésre, mint a Bajnaikormány a 2010 . évre. Ön azonban a többlet forrásokat a költségvetésben nem támogatta .
A kormányváltás óta 31 új ment őállomás épült, valamint 8 Mentési Pont létesült, 104 régebb i
építésű mentő állomást pedig felújítottunk, dinamizáltunk, ami az összes állomás több mint 4 0
százaléka . Utóbbi többek között motorizált garázskapuk beépítésével, az épületek energetika i
korszerűsítésével valósult meg . Sor került a nyílászárók részleges cseréjére, h őszigetelés t
kaptak az épületek, a fűtési- és melegvíz rendszer pedig napkollektorral egészült ki .
A Kormány a tavaly év végén hozott döntésével forrást biztosít arra, hogy tovább i
mentőállomások is megújulhassanak . Ezt alapozza meg többek között az Országos

Ment őszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházá s
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017.
(XII. 28.) Kormány határozat, valamint a tatabányai, a nagykátai és a váci ~ . tőállomás
felújításáról, valamint a tabi ment őállomás újjáépítéséhez rendel S f/o rrá s
kiegészítéséről szóló 1032/2018 . (II . 8 .) Korm . határozat.
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