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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Ember i

Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

vezetőjéhez

„Az agresszivitásra hajlamos pszichiátriai betegek ellátása is megsínyli a civilek elleni
harcot?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A. Áron Gergely 2014 . augusztus 1-jén a Margit hídnál lévő villamosmegállóban a
rendelkezésre álló adatok alapján a Combino alá lökött egy id ős asszonyt, aki meghalt . Az

elkövető egy pszichológiai problémákkal küzdő hajléktalan férfi volt . 2015. februárjában a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik munkatársa lett brutális gyilkosság áldozata . Az élet

kioltója egy szobafestő volt, aki korábban pszichiátriai kezelés alatt állt .

A magyar pszichiátria helyzetéről a teljes egészségügy kórképe leolvasható : orvoselvándorlás ,
szakemberhiány, nem elegendő ágyszám, hosszú várólisták a megmaradt ellátó
intézményekben. Az OPNI 2007-es bezárását nem követte a gondozóhálózat érdemi és

hatékony fejlesztése . Különösen rossz a helyzet a tartósan agresszív pszichiátriai betegek

ellátása terén . Annak ellenére, hogy hazánkban jelenleg 2-300 .000 ember szenved olyan
pszichiátriai betegségben, amely agresszív cselekedetekre tehet hajlamossá, nem igazán va n
olyan intézményünk, vagy kórházi részlegünk, ami őket tartósan fogadni tudná .

A Norvég Alap támogatásával szeretett volna az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan
pszichiátriai osztályt létrehozni és felszerelni, ahol súlyosan agresszív betegek elkülönítését és
biztonságos kezelését tették volna lehet ővé, de a terv a kormánynak a civilek ellen indítot t
eljárás sorozata miatt ez egyel őre nem valósulhat meg . Veszélybe kerülhetnek a létesítendő ,

normál pszichiátriai részlegek is. Félő ugyanis, hogy ha a jöv őben az egészségügyi átalakítások
miatt egy kórház osztálybezárásra kényszerül, a pszichiátriát fogja leépíteni, hiszen ez termel i

a legkevesebb bevételt az intézményeknek.



Bár a média hajlamos „démonizálni” a mentális betegeket és statisztikák is bizonyítják, hog y
ők inkább elszenvedői az életellenes bűncselekményeknek, mintsem elkövetői, tagadhatatlan ,
hogy az agresszivitásra hajlamos, családban kevéssé kezelhető betegek számára mihamarabb
megoldást kell találni . Egyetlen mentális beteg által kioltott, vagy mentális betegség álta l
megnyomorított élet is túl nagy ár ahhoz, hogy a kormány ilyen fokú felel ő tlenséget tanúsítso n
e területen, nem gondolják?

Kérdezem tehát Miniszter Urat:

Mit kívánnak tenni a helyzet rendezése érdekében? Melyek azok a pszichiátriai ellátás
fejlesztésére megindult projektek, amelyekben az Okotárs Alapítvány érintett volt, és
amelyet a Norvég Alapból finanszíroztak ?
Lesz –e érdemi fejlesztés a pszichiátria ellátás területén ?
Tervezi- e Kormány új pszichiátriai intézmények megnyitását, újranyitását, illetve mely
intézményekben fog megszűnni az pszichiátriai fekv őbeteg és járóbeteg ellátás ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015. március 09.

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelettel :
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