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Tisztelt Képvisel ő Úr !
Az Ön által feltett „Milyen költségekkel járt a ment őautók átalakítása?” című írásbeli
kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .
Az Ön által is említett gépjárművek navigációs eszközei nem . lecserélésre, hanem átszerelésr e
kerültek, amelynek költsége autónként kb . 15 ezer forintot jelentett . A TIOP 2 .2.1-11/1-2012 0001 - „Sürg ősségi ellátás fejlesztése - mentés” cím ű kiemelt uniós projekt keretébe n
beszerzett 178 mentőgépkocsi esetében nem volt szükség átszerelésre, így ezen gépjárművek
esetében nem merült fel többletköltség . Az intelligens fedélzeti terminálok a navigáció s
funkciójuk mellett már jelent ős egyéb tudással is felvértezettek : elsősorban a riasztáso k
fogadására és az elektronikus esetdokumentációra szolgálnak .
A konzolok beszerelésének helye és módja nem jelent semmiféle veszélyt a mentőautóban
dolgozó alkalmazottakra, egy esetleges karambol esetén ugyanis a kialakításnál fő
szempontként szerepelt, hogy ne okozhasson sérülést .
Az új mentésirányítási rendszer részét képez ő, összesen nettó 234 960 000 forint értékbe n
beszerzett intelligens fedélzeti terminálok, valamint a ment őautóba szereléshez szüksége s
dokkolók leszállításra kerültek. Az eszközök és beszerelésük költségeinek teljes fedezetét a
TIOP-2.3 .4-09/2-2009-0002 - „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” és a KMOP-4 .3 .3/B-09 2P-2009-0002 - „A Közép- Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése ”
című, kiemelt uniós projekt biztosította.
Budapest, 2015 . március 2 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity István
(LMP) országgy űlési képvisel ő „Milyen költségekkel járt a mentőautók átalakítása?” című,
K/3113 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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