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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos
(MSZP) országgyűlési képviselő ,,Balogh Zoltán minisztersége idején kinevezett kórházi
vezetőket ért támadás után felvették-e a kapcsolatot az Ön elődjével, aki jelenleg
miniszterelnöki biztosként végzi munkáját?", ,,Milyen kár érte a betegeket, a dolgozókat és
közvetve a magyar államot, ha mindaz igaz, amit Domokos László az ÁSZ elnöke állít az
egészségügyben tapasztalható visszaélések kapcsán?", ,,Mely kórházak és mely kórházi
vezetők lehetnek érintettek az ÁSZ vizsgálatban?", ,,Korábban megtette-e a szükséges jogi
lépéseket az egészségügyért felelős miniszter, Balogh Zoltán és az ő korábbi államtitkárai,
hogy a most napvilágra került, - az ÁSZ elnökének nyilatkozata szerinti - az egészségűgyet
érintő visszaélések, szabálytalanságok felderítésre és megszüntetésre kerüljenek?", ,, Volt-e
tudomása miniszter úrnak arról, hogy olyan visszaélések történtek az egészségügyben,
amelyekről Domokos László beszél?", ,,Az egészségügyetfelügyelő minisztérium az elmúlt 3-
4 évben milyen intézkedéseket hozott az ÁSZ jelentései alapján?", továbbá az Ön által
eredetileg Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak feltett ,,Balogh Zoltán minisztersége idején
kinevezett kórházi vezetőket ért támadás utánfelvették-e a kapcsolatot Balogh Zoltánnal, aki
jelenleg miniszterelnöki biztosként végzi munkáját, illetve az érintett kórházi vezetőkkel?", ,,Az
Ön által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium, majd a szintén Ön által vezetett
Pénzügyminisztérium az elmúlt 3-4 évben milyen intézkedéseket hozott az ÁSZ jelentései
alapján, illetve Domokos László ÁSZ elnök nyilatkozatát követően?"című, K/1093.-K/1098 és
K/1120.- K/1121. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. augusztus 30.
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Az Ön által feltett ,, Balogh Zoltán minisztersége idején kinevezett kórházi vezetőket ért
támadás utánfelvették-e a kapcsolatot az Ön elődjével, akijelenleg miniszterelnöki biztosként
végzi munkáját?", ,, Milyen kár érte a betegeket, a dolgozókat és közvetve a magyar államot,
ha mindaz igaz, amit Domokos László az ÁSZ elnöke állít az egészségügyben tapasztalható
visszaélések kapcsán?", ,,Mely kórházak és mely kórházi vezetők lehetnek érintettek az ÁSZ
vizsgálatban?",,, Korábban megtette-e a szükséges jogi lépéseket az egészségügyért felelős
miniszter, Balogh Zoltán és az ő korábbi államtitkárai, hogy a most napvilágra került, - az
ÁSZ elnökének nyilatkozata szerinti - az egészségügyet érintő visszaélések, szabálytalanságok
felderítésre és megszüntetésre kerüljenek?", ,, Volt-e tudomása miniszter úrnak arról, hogy
olyan visszaélések történtek az egészségügyben, amelyekről Domokos László beszél?", ,,Az
egészségügyetfelügyelő minisztérium az elmúlt 3-4 évben milyen intézkedéseket hozott az ÁSZ
jelentései alapján?", továbbá az Ön által Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak feltett
,, Balogh Zoltán minisztersége idején kinevezett kórházi vezetőket ért támadás utánfelvették-e
a kapcsolatot Balogh Zoltánnal, akijelenleg miniszterelnöki biztosként végzi munkáját, illetve
az érintett kórházi vezetőkkel?", ,,Az Ön által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium, majd a
szintén Ön által vezetett Pénzügyminisztérium az elmúlt 3-4 évben milyen intézkedéseket
hozott az ÁSZjelentései alapján, illetve Domokos László ÁSZ elnök nyilatkozatát követően?"
című írásbeli kérdésekre illetékességből - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából
- az alábbi választ adom.

Az Ön felkészültségét pontosan jelzi, hogy írásbeli kérdéseiben Balog Zoltán korábbi EMMI
miniszter nevét egyszer sem tudta helyesen leírni, hibásan viszont kilencszer.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az irányítása alá
tartozó egészségügyi intézmények gazdálkodását, illetve a közpénzek felhasználásának és a
közvagyonnal való gazdálkodásnak a szabályosságát.

Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságán 2018. július 31-én megalakult az
Egészségügyi Gazdálkodási és Intézményfelügyeleti Kabinet, amelynek feladatai közé
tartozik az egészségügyi ellátó intézmények gazdaságos, hatékony és eredményes
működtetése.



A kabinet célja elsősorban a kórházak adósságállományának csökkentése, egy mindenre
kiterjedő kórház-gazdálkodási módszertan kialakítása, ezzel együtt a szabályalkotás és a
szabályok következetes betartatása, de ugyanígy feladatai közé tartozik az információs teher
csökkentésére irányuló intézkedések bevezetése, a gazdálkodási információk
transzparenciájának javítása, vagy éppen a térségi egyenlőtlenségek mérséklése.

A közeljövőben várható szisztematikus átvilágítás azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljon a
transzparens és hatékony gazdálkodás, a szükséges finanszírozási átalakítás és az ezzel járó,
valós teljesítmény alapú folyamatracionalizálás kialakítása.

Budapest, 2018. augusztus 30.
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