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Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Milyen felelősség terheli a mindszenti beteg ügyében az Országos Mentőszolgálat akkori
regionális vezetójét az illegálisan készített hangfelvétel jogosulatlan felhasználásá t
illetően?” címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Réthelyi
Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez. Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter úr!

A „Felelősségre vonás helyett előléptetés? Avagy végleg következmény nélkül marad-e az
OMSZ 2007. évben, a mindszenti beteg ügyben tanúsított eljárása” című , K/1195 . számú
írásbeli kérdésemre adott megtisztelő válaszában többek között az alábbiakat írta Miniszter
Úr:

"A beszámoló több ponton is másként értékeli a mindszenti beteg sajnálatos halálesetét és a
mentési tevékenység körülményeit, mint az esetet közvetlenül követő vizsgálat . "

Miniszter Úr úgy döntött, hogy az Országos Mentőszolgálat új vezetőjénél új vizsgálatot
kezdeményez "annak érdekében, hogy a haláleset körülményei és a szakmai felel ősség
kérdése végre tisztázódjon."

Ahogy azt előző írásbeli kérdésemben is megfogalmaztam, a mentőszolgálat
diszpécserközpontjában, nyilvánvalóan vezető i utasításra, rögzítettek egy magánbeszélgetést ,
amelyet aztán nyilvánosságra hoztak a doktornő személyiségi jogait sértve, tudta és
beleegyezése nélkül . Ezt a hangfelvételt juttatta el a regionális mentőszolgálat felelős vezetője
órákon belül az arra jogosulatlanokhoz; majd ezt játszotta le egy közös sajtótájékoztatón ,
mintegy bizonyítékként Falus Ferenc, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgála t
(ANTSZ) azóta leváltott országos tisztifőorvosa és Kovácsy Zsombor, az Egészségbiztosítás i
Felügyelet (EBF) azóta távozott vezetője .



Tisztelt Miniszter Úr!

Az új vizsgálat kapcsán kérdésként merül fel, hogy milyen felel ősség terheli a mentőszolgálat
akkori regionális vezetőjét azért, hogy a hangfelvétel az érintett hozzájárulása nélkü l
illetéktelen kezekbe, majd ezt kövezően nyilvánosságra került ?

Tisztázandó, hogy az ÁNTSZ akkori vezetője hogyan szerzett tudomást a hangfelvételr ől ,
érkezett-e hivatalos megkeresés annak kiadására, vagy a mentőszolgálat akkori regionáli s
vezetője saját döntése alapján továbbította-e azt?

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát.

Budapest, 2010 . november 22 .

Lázár J
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