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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez
,,Tragédia Badacsonyban. Megfelelően működik a riasztási láncolat a mentőknél?" címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.
Tisztelt Miniszter Úr!
Bizonyára Önhöz is eljutott a 2018. szeptember 8-án Badacsonyban történt szörnyű tragédia híre:
szombatra virradóra egy konfliktust követően szabolcsi cigányok megöltek egy fiatal balatonfüredi
borászt.
A gyilkosság körülményeivel kapcsolatban többféle információ látott napvilágot, melyek még
inkább felkorbácsolták a közvéleményt, valamint jogosan adnak aggodalomra okot arra
vonatkozólag, hogy megfelelően működik-e a riasztási láncolat a mentőknél. A szemtanúk
elmondása alapján 47 percet kellett várni a mentők kiérkezéséig. Hosszú évekig a
mentőszolgálatnál dolgoztam az érintett körzetben, így ezt a kiérkezési időt rendkívül soknak, és
elképzelhetetlennek tartom. Abban az esetben látom reálisnak, ha a Tapolcai Mentőállomáson nem
tartózkodott riasztható mentőegység abban az időben, vagy a riasztási lánc nem működött
megfelelően. Mivel mindkettőt óriási problémának tartom, a bajtársaim és a közhangulat
érdekében, valamint a szörnyű eset körülményeinek tisztázása végett szeretnék az alábbi
kérdéseimre hiteles és pontos választ kapni:
Az eset kapcsán mikor érkezett az első megkeresés a 112-es segélyhívó vonalon
keresztül, melyet regisztráltak?
A 112 mikor továbbította az OMSZ felé az esetfeladatot?
Tartózkodott a riasztás időpontban mentőegység a Tapolcai Mentőállomáson? Ha
nem, milyen eseteket szállított és mely kórházakba?
Melyek voltak a mentőegység riasztási, kivonulási és érkezési időpontjai?
A kivonult mentőegység rendelkezett IFT-vel (Intelligens Fedélzeti Terminál),_ vagy a
feladat papír alapon ment?
Ha nem volt IFT, akkor miért és mióta nincs?

Veszprém megyében melyek azok a mentőegységek, melyekben a kérdésem
beadásának napján valamilyen okból nincs IFT?
Sajnos egyre több panasz érkezik a riasztási rendszerrel (112) kapcsolatban, melyet mi magunk,
mentődolgozók is folyamatosan tapasztalunk, így az ilyen tragédiák elkerülése érdekében is fontos
a problémák felismerése, és azok mielőbbi kijavítása!
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki az újraélesztésben és a tettesek elfogásában
közreműködött, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a mentő és a rendőrség kiérkezéséig!
Várom a Tisztelt Miniszter Úr minden kérdésemre kiterjedő érdemi válaszát.

Budapest, 2018. szeptember 11.
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