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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben
Interpelláció

Tisztelt Elnök úrl 

Az Alaptörvény 7, Cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes házszabályi

rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II, 24,) OGY határozat 121. § (1) bekezdésére Kásler

Miklóshoz, az emberi erőforrások miniszteréhez

,,Az igazsággal szemben minden hasonlat sántít"

címmel az alábbi interpellációt nyújtom be:

Tisztelt Miniszter Úr! 

A fenti idézet Mikszáth Kálmántól származik és jól mutatja az egészségügyben uralkodó

jelenlegi állapotokat. Hiszen ameddig a magyar egészségügyben káosz és korrupció uralkodik,

addig a Fidesz fejlődésről és előrelépésről beszél, ami nyilván sántít.Bérnővérek és bérorvosok

tömegei jellemzik a mai magyar egészségügyi ellátórendszert, Ennek oka az, hogy az államí

szférában lévő fizetések annyira alacsonyak, hogy a környező országok közül már nem csak

Ausztria és Szlovákia előz meg minket, hanem Románia is. Ezek az országok ugyanis rájöttek

arra, hogy azonnali és nagymértékű fizetésemelés nélkül nem lehet az orvosokat az

országukban tartani. Erre a Fidesz kormányok még sajnos nem jöttek rá.Ennek az a

következménye, hogy más szerződéses viszonyban, például vállalkozóként kénytelenek az

egészségügyi intézmények foglalkoztatni az orvosaikat. Ilyen formában ugyanis az orvosok

megkereshetik a bruttó 900 ezer - 1 millió forintot, amely elegendő ahhoz, hogy

Magyarországon maradjanak. Ez azonban súlyos bérfeszültséghez vezet. E:Gt láthattuk u:1.; ajkai

kórház esetén, ahol a kórház túlzott mértékűnek tartotta az így kiosztott pénzeket, de a kórházak
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eladósodásához is nagyban hozzájárul ez a gyakorlat, hiszen az állam ezeket a kiadásokat nem,

vagy csak részben téríti meg.Az igazán szörnyű kép az egészségügyi ellátórendszerről akkor

tárul elénk, amikor azt látjuk, hogy a Fideszes elit, saját számára, több kiemelt egészségügyi

ellátást is fenntart. Ennek keretében a Fideszes nagyurak jogosultak, az egészségügyi ellátás

keretében, kiemelt hotclszolgáltatásra, olyan szűrővizsgálatokra, amelyet vexetö

belgyógyásznak kell végeznie és soron kívüli járóbeteg-ellátásra.

Ráadásul jelenlegi, vagy volt miniszterek, államtitkárok közül is többen megszavazták ezeknek

a juttatásoknak a fenntartását, közülük többen az egészségügyért is felelősek és tették mindezt

annak ellenére, hogy az egészségügyben uralkodó káoszért személyes felelősség terheli őket.

Így támogatta a kiemelt hotelszolgáltatást és a soron kívüli járóbeteg ellátást a Fidesz-KDNP-s

nagyurak részére Rétvári Bence államtitkár, Balog Zoltán volt egészségügyért felelős miniszter,

de a miniszterek közül Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Varga Mihály, Semjén Zsolt és Süli

János is megszavazta. Úgy tűnik, hogy a saját ellátásuk a Fideszeseknek és KDNP-seknek

sokkal fontosabb, mint a társadalom egészének ellátása.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

1. Mikor akarnak végre tisztességes bért adni az egészségügyi dolgozóknak?

2, Miért tartanak fenn maguknak kiemelt hotelszolgáltatást, amikor az egészségügyi
intézmények a minimumfeltételeket sem teljesítik?

3. Miért nem vállalják az egészségügyért felelős jelenlegi és volt kormányzati vezetők a
felelősséget a káoszért, amit okoztak?

Budapest, 2018, október 24

Bangóné Borbély Ildikó

országgyűlési képviselő
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