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dr. Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 46/1994 . (IX 30 .) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltán az
egészségügyért felel ős Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Miniszter Úrhoz :

„Egyetért-e a hatalomkoncentrációval? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A nyár elejére az aktív fekv őbeteg-ellátás több mint 90 százaléka az egészségügyért felelős
államtitkárság irányítása alá kerül. Azt remélik, hogy ezzel egy gazdaságossági szempontból
sokkal hatékonyabb, ellenőrzött rendszer jön létre .

Ön Miniszter úr 2007 tavaszán, mint az emberi jogi bizottság elnöke még lelkesen hadakozott
az OPNI bezárása ellen :

"Úgy látjuk, hogy részben új fejlemények, részben régi fejlemények nem mutatnak más
megoldást ebben az ügyben, minthogy azonnal le kell állítani a bezárásnak, a felszámolásnak,
a szétdarabolásnak, a szétverésnek a folyamatát ." – mondta Ön egy sajtóértekezleten 5 évve l
ezelő tt .

Ön szerint akkor "nyilvánvaló" volt, hogy az intézet bezárásával súlyosan sérülnek az ot t
kezelt betegek jogai, és az is "nagyon súlyos", hogy 17 évvel a rendszerváltozás utá n
megtiltják a nyilatkozattételt az intézmény dolgozóinak .

Ön hívta fel a figyelmet, hogy az OPNI bezárása tulajdonjogot is sért, mivel a 140 évve l
ezelőtti alapító okirat szerint az épületnek legalább 200 évig pszichiátriai intézményként kel l
működnie, különben visszaszáll az adományozó Schwarzer Ferenc leszármazottaira" .



Az Ön államtitkára szerint azért van szükség a kórházak állami fenntartásba vételére, hogy az
un. Funkcióváltást (magyarul : a kórházak vagy részlegeik bezárását . átalakítását)
zökkenőmentesen véghez lehessen vinni . Hiszen a tervezett szabályozás szerint, elég lesz az
intézmény alapító okiratának miniszteri módosítására, nem kell egyeztetni ,
önkormányzatokkal párbeszédet folytatni, egyszemélyi döntést hozhat Ön az ilyen ügyekben .

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat!

• Egyetért-e ezzel az eljárással, a miniszteri hatalomkoncentrációval ?

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatáskörérő l szóló 212/2010 . (VII . 1 .) Korm. rendelet 41 . § d) pontja alapján Ön felel a z
egészségügyért, ezért kérdésem megválaszolása az Ön feladatkörébe tartozik.

Budapest, 2012 . május /.I‘!-! . '

Tukacs István
MSzP

Dr.
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