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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a

alapján kérdést kívánok feltenni

Balog Zoltá n
emberi erőforrások minisztere úrna k

„Csak a rokonok és ismerősök az Országos Mentőszolgálatnál is? ”

címmel .

Kérdéseimre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

Sajtóhírek szerint az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 2011 novemberében négy

részletben összesen 41,4 millió forintért szerz ődött képzések megtartására az Edu Pe d

Oktatási és Egészségügyi Szolgáltató Zrt .-vel. A cég azt vállalta, hogy konfliktuskezel ő -

és kompetenciafejlesztő képzést tart a ment őszolgálat dolgozóinak . A szerződés szerint

a tréningen 158, a kompetenciafejlesztésen 85 fő vett részt 64 órás elméleti és 56 órás

gyakorlati foglalkozások keretében .

Információink szerint a gyakorlati képzésből egyetlen órát sem tartott meg a cég, mive l

azt a munkáltatóval akarták elvégeztetni, amit a munkáltató nem végzett el .

Ráadásul utólag minden résztvev ővel szerződésmódosítást írattak alá. Ebben az állt ,

hogy mindenkinek kötelező 2011 novemberétől egy éves hűséget vállalnia a

mentőszolgálatnál, különben visszafizettetik velük a teljes képzés árát .

A képzést a hírek szerint uniós pályázati pénzb ől finanszírozta az OMSZ ,

munkavállalónként 197 666 forint volt rá a támogatás, a dokumentum szerint 187 ezer



forintot kellene visszafizetniük a résztvev őknek, ha felmondanak 1 éven belül, azoknak,

akik még 100 000 forintot sem keresnek havonta .

A sajtóhírek további „furcsaságokat”, „véletleneket”, bizonyos személyi kapcsolatokat

és összefonódásokat, illetve azok gyanúját emlegetik . Ezek szerint Mártai István

egykoron az Edu Ped egyik cégénél volt szakmai orvos igazgató, aki – miutá n

kinevezték az OMSZ élére – lemondott arról a tisztségérő l . Az ügy másik pikantériája,

hogy Mártai István, az OMSZ vezet őjének felesége korábban kapcsolatban állt az Ed u

Peddel, illetve egy olyan felnőttképzési cég foglalkoztatta, amellyel az Edu Pednek i s

volt kapcsolata .

Mindezek alapján a Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25.) 7. cikkében

biztosított jogommal élve az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.
30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz :

1. A képzés kapcsán hirdettek-e közbeszerzési eljárást, azon hány pályázó vet t

részt, valamint milyen szempontok alapján döntöttek az Edu Ped Zrt . mellett ?

2. Elfogadható eljárásnak tartja-e hogy a dolgozókkal utólagosan, diktátumszerűen

íratnak alá szerződésmódosítást, ami egyértelműen hátrányos a dolgozókra

nézve?

3. Elvégezték-e, ha igen, ki végezte a dolgozók gyakorlati képzését? Ha ezt nem a

Edu Ped Zrt . végezte, kifizették-e a teljes szerződött összeget vagy nem! H a

igen, mit kíván tenni a jogosulatlanul kifizetett összes visszafizettetés e

érdekében?

4. Nem tartja-e etikátlannak, hogy az OMSZ vezet ője korábbi cégének ad ilye n

megbízást?

5. Felmerül kérdésként továbbá az is, hogy a képzés ideje alatt a Főigazgató Úr

felesége milyen jogviszonyban állt az Edu Ped Zrt-vel?

Kíván-e ez ügyben vizsgálatot indítani ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2012. május 24 .

Tukacs István

országgyűlési képviselő

MSZP
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