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Érkezett ?C15 ÁPR 1 3 . Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Miként állnak az energetikai beszerzések az állami kórházakban? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Elmondható, hogy az egészségügyön a rendszerváltás óta szinte minden kormány spóroln i
akart, és ezen a 2015-ös költségvetés sem változtatott . A jelenlegi rendszer kétségkívü l
alulfinanszírozott, amire sürg ősen megoldást kell találni akkor is, ha a költségvetés, vagy a
Kormány állásfoglalása (csak akkor hajlandók további többletforrásokat bocsátani a z
egészségügy rendelkezésére, ha bizonyítja, ésszer űen képes azt felhasználni) ezt nem teszi
lehetővé .

Államunk vezetése büszke az élet különböz ő területein elért központosítási tevékenységére .
Az egészségügyön belül a legtöbb kórház 2012-ben állami kézbe került, a 46/2012 . (III . 28 . )
Korm. rendelet pedig a gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertő tlenítőszer központ i
beszerzését is előírja minden állami tulajdonban lévő fekvőbeteg intézményre . A
központosított beszerzés nagy lehetőség, a kórházak számára általában 10-20%, de akár ennél
magasabb megtakarítás is elérhető . Nagy üzlet is azonban, ahol a korrupció veszély e
rendkívül magas, hiszen a kedvezményezettek és a lebonyolító felé is jelent ős haszon
realizálódik. Az első ezzel kapcsolatos visszásságot 2012 decemberében tárta fel a média ,
amikor a vilaggazdasag.hu megírta, „ munkadíjat számol fel saját fenntartású kórházainak az
eredményes földgáz-közbeszerzési eljárás lebonyolításáért a Gyemszi, a létrejövő szerződések
nettó értékének 0,75 %-a értékben . Az ügylet azért is furcsa, mert a Gyemszi saját közlése
szerint még a nettó 5,5 millió forintot is alig haladta meg a gázközbeszerzés teljes költsége .”



2013-ban Jobbik közeli médiumok rántották le a leplet a Sourcing Hungary Kft-rő l . A
beszerzésekre szakosodott szervezet honlapja szerint az elmúlt id őszakban számo s
egészségügyi intézménynek, kórháznak bonyolított le sikeres energetikai célú közbeszerzési
eljárást, jelentős megtakarításokat érve el . Szintén itt olvasható, hogy 2009-es alapítása óta
100%-ban sikeres eljárásokat vezényelt le, és míg 2011-ben 360 186 ezer Ft árbevételre tet t
szert, 2013 decemberére ezt 631 230 ezer Ft-ra növelte . A dolog – nem feltétlenül – egyetle n
szépséghibája, hogy a vállalat bizonyítottan offshore .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

- Áll-e az ÁEEK szerz ődéses kapcsolatban energetikai beszerzés céljából a Sourcing
Hungary Kft-vel, akár lebonyolítói, akár szakért ő i minőségben?

Rendelkezik-e a fenntartó korábban vállalt szerz ődéses kötelezettséggel a vállalat felé ?

Mennyi ideig állt fenn a kórházakkal a cég szerz ődése, felbontásra kerültek-e ezek?

Mekkora összeget fizettek ki jutalékként az érintett egészségügyi intézmények a Sourcin g
Hungary Kft-nek?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . április 13 .

Tisztelettel :

Drj[ui 'es László György
Jobbik
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