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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) országgy űlési képvisel ők „Milyen állapotban vannak a
mentők?” című, K/19705 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésükre adott válasz o
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Tisztelt Képvisel ő Urak!
Az Önök által feltett „Milyen állapotban vannak a mentők?” című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
A szocialista kormányok elhanyagolták a mentés fejlesztését, az Országos Mentőszolgálatnál
dolgozók bérfejlesztését, és megszorításokkal csökkentették az OMSZ költségvetését . A
Kormány az idei évre 74 százalékkal több forrást irányzott el ő mentésre, mint az Önök
kormánya a 2010 . évre . Engedje meg, hogy emlékeztessem arra is, hogy 2008 és 2010 között
sem a Gyurcsány-, sem a Bajnai-kormány nem érezte fontosnak és el őremutatónak új
mentőautók beszerzését.
Az Országos Mentő szolgálat modernizációját a jelenlegi kormányzat prioritásként kezeli, a
mentődolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének er ősítése folyamatosan zajlik . Az
Országos Ment ő szolgálat dolgozóinak bére 2018 januárjától 10 százalékkal emelkedett ,
emellett folyik a szakmai fejlődés támogatása, az új, jó minőségű munkaruhák beszerzése ,
valamint a ment ődolgozók testi és lelki egészségének támogatása .
A kormányváltás óta 31 új ment őállomás épült és 104 újult meg, ezzel elmondható, hogy a
mentő állomások fele új, vagy 2010 után felújított Magyarországon . Továbbá idén januári g
623 új mentőautó került beszerzésre. 2017-ben 193 mentőautó beszerzése történt meg, az új
autók folyamatosan érkeznek és állnak szolgálatba mentő állomásainkon . 2018-ban
kormányzati forrásból újabb 117 új mentőautó beszerzésére nyílik lehetősége az Országos
Mentőszolgálatnak . Az újabb beszerzés révén pedig a 2010 óta vásárolt mentőautók szám a
793-ra fog emelkedni, ami azt jelenti, hogy a futó kocsik mindegyike új, korszer ű jármű lesz.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek és többletforrásainak köszönhet ő en az Országos
Mentőszolgálat mentő autóinak átlagéletkora a 2011-es 8,3 évről 6,9 évre csökkent, ami közel
másfél évnyi, azaz mintegy 20 százalékos csökkenés . Ezzel a ment őautók átlag életkora
kevesebb, mint fele az utakon közlekedő autók átlag életkorának (13,9 év) . Az idén
forgalomba álló újabb ment őautók tovább fogják javítani ezt az értéket .
A mentőautók közül egyszerre 784 ment ő autó van szolgálatban az ország ment őállomásain, a
többi jármű tartalékot képez . A szolgálatban levő mentőautók felszereltsége a jogszabályban
rögzített feltételeknek megfelel ő, a szükséges egészségügyi felszereléssel, mentéstechnikai
eszközökkel, m űszerekkel rendelkeznek .

Nagy értékű mentéstechnikai eszközök beszerzésére 2017-ben 1,3 milliárd forintos forrás
nyílt meg az Országos Mentő szolgálat számára, 2018-ban pedig újabb 1,9 milliárd forinto s
forrást fordítunk eszközbeszerzésre, így az új autókba új eszközök is kerülnek . A beszerzések
révén minden mentőegységünkben megújítjuk,a mentéstechnikai eszközöket, ami azt jelenti ,
hogy 2018 végéig egyebek között a defibrillátorokon, az EKG monitorokon, a perfúzorokon ,
a lélegeztető gépeken át a vércukormér ő készülékekig a teljes mentéstechnikai eszköztá r
megújul.
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