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Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Elvonás a kárházaktól, pénzosztás a klientúrának?” címmel a Házszabály 91 . § (1) és (2)
bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr . Horváth Ágnes egészségügy i
miniszter asszony részére .
Kérdésemre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Asszony !

A MSZP-SZDSZ kormány döntéseivel káoszt, zűrzavart és fej etlenséget okozott az
egészségügyben. A kormányzati pénzbehajtás miatt kórházak zárnak be, orvosok ,
egészségügyi dolgozók kerülnek bizonytalan helyzetbe és sok esetben veszélybe került a
betegek megfelelő szintű és biztonságú ellátása . Ugyanakkor sajtóinformációk arról szólnak,
hogy a káros intézkedéseknek volt egy nyertese is : az egészségügyi kormányzat klientúrája .
Kovács Attila, volt egészségügyi minisztériumi államtitkár által m űködtetett Europ-Med Kft .
és Men for Care Kft. még az államtitkár távozása el őtt 9,3 millió illetve 3,5 millió forinto t
kapott a járóbeteg-szakrendelőknek szánt 130 millió forintból . Előbbi cég a legmagasabb
összegű támogatáshoz jutott a szaktárcától .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Igaz-e az a sajtóinformáció, amely szerint Kovács Attila volt államtitkár szakrendelői
összesen több, mint 12 millió forint állami támogatásban részesültek ?
Ha igaz, akkor ez volt-e az oka az államtitkár távozásának, és az csak egy újabb hazugsá g
volt, hogy Kovács Attila az egészségügy központi irányítása helyett inkább újra gyakorl ó
orvosként szeretett volna dolgozni ?
Nem tartja-e Ön etikátlannak, hogy Kovács Attila részt vett a támogatási összegek
odaítélésében, ami miatt dicséretet is kapott?



Ön szerint – a fentiek tudatában – a járóbeteg-szakellátás finanszírozása valóban a betegek
érdekeit szolgálja-e ?

Várom Miniszter Asszony válaszát !

Budapest, 2007 . szeptember 20 .

Tisztelettel :
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