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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
2. melléklet 43. pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Korózs Lajos
országgyűlési képviselő ,,Hogyan értékeli a Honvédkórház helyzetét?" című, K/1303. és
K/1309. számú írásbeli kérdéseire adott válaszomat.
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) és (9) bekezdésében
foglaltak szerint az emberi erőforrások miniszteréhez K/1303. számon, valamint a honvédelmi
miniszterhez K/1309. számon intézett .Hogyan értékeli a Honvédkórház helyzetét?" címmel
benyújtott kérdéseire feladat- és hatáskör szerinti illetékességből az alábbi tájékoztatást adom:

A honvédelmi tárca - a Kormány célkitűzéseivel összhangban - évről évre emelkedő
költségvetési forrást fordít a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fejlesztésére és az
ellátás színvonalának emelésére, illetve a Honvédkórház vezetésével szoros együttműködésben
azon dolgozik, hogy az intézmény a jövőben is magas szinten tudja ellátni szakmai feladatait.

Amennyiben a 2002 és 2010 közötti időszak válságéveit vizsgáljuk és összehasonlítjuk a
jelenlegi helyzettel, úgy megállapítható, hogy a honvéd egészségügyet is érintő komplett kórházi
bezárások, szervezeti megszüntetések (Győr, Kecskemét, Pécs és ezzel együtt a budapesti BM
és MÁV kórházak, valamint egyes honvéd egészségügyi szervezetek), az egészségügyi
dolgozók ellehetetlenítése nyomán kialakult helyzet hatásai a mai napig is kézzelfoghatóan
érzékelhetőek. Hacsak az akkori kormányzat által a Honvédkórház részére biztosított
költségvetési főösszeget vizsgáljuk, akkor egyértelművé válik mindenki számára, hogy attól
eltérően ez a támogatás jelenleg több mint 33 milliárd forintra emelkedve, mintegy 100%-os
bővülést jelent.

Az utóbbi évek felelősségteljes munkája eredményeként jelenleg a Honvédkórház
működése a feltételeknek megfelel, magasabb szintű és szélesebb körű ellátást biztosít az
intézmény, mint korábban. A biztonságos betegellátáshoz szükséges egészségügyi dolgozói
létszám rendelkezésre áll, akik hazai és nemzetközi szinten is elismert, magas szintű
szaktudással rendelkező, jól felkészült, kiváló orvosok és szakemberek. Áldozatos munkájuk
elismeréseként és megbecsülésünk jeléül a Honvédkórházban az illetményeket és a kapcsolódó
egyéb juttatásokat - például a túlórák elszámolásának ellentételezését - is növeljük és a
lehetőségeinkhez mérten erre a jövőben is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. Emellett a
Honvédkórház vezetése minden szükséges lépést megtesz az intézmény műszaki- és technikai
feltételrendszerének biztosítása érdekében, amely mintegy 3,4 milliárd forintos orvostechnikai
és egyéb eszközfejlesztést jelent.
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