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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés 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 a
Miniszterelnökséget vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Nekünk ez kínai!”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A több ezer éves keleti gyógyítást a világ számos pontján elismerik . Magyarországon a
hagyományos kínai orvoslás, illetve annak legismertebb ága, az akupunktúra csupán néhán y
évtizede jelent meg. Az utóbbi 25 évben magyar orvosok is voltak kint tanulni, és kínaiak i s
tartottak itt tanfolyamot . Ennek ellenére elmondható, hogy a magyar társadalom mind a mai
napig szkeptikus e holisztikus módszer hatékonyságát illet ően. A nyugati világ nagy részéhez
hasonlóan hazánk is alternatív rendszernek tekinti a kínai örvoslást .

Ennek ellenére László Tamás fideszes képvisel ő , volt polgármester a napokban arról beszélt ,
hogy a helyi önkormányzat hagyományos kínai gyógyászati és kutatási központot hozna létr e
a XV. kerületi volt szovjet katonai kórházban, mintegy hét hektárnyi területen . 26-32 milliárd
forintos vállalkozás tíz év alatt valósulna meg, 6-7 milliárd forintos önkormányzat i
támogatással és évi 1,6-1,8 milliárd forintnyi magánt őke bevonásával . A Közép- és Kelet -
európai Hagyományos Kínai Orvoslás Oktató és Gyógyító Központ létrehozását eg y
forrásmegjelölés nélküli kutatás szerint a XV . kerületiek egyötöde támogatja . A terv (elvben)
találkozik a kormány elképzeléseivel is, László Tamás szerint már meg is állapodott Kína é s
Magyarország .



Mindezekre tekintettel kérem a Miniszter Urat, válaszoljon alábbi'kérdéseimre :

Mely kutatóintézet készítette a felmérést azzal kapcsolatban, szeretne-e kína i
gyógyászati központot a kerület lakossága? Hol érhet őek el az eredmények?

Magyarország és Kína valóban megállapodott a kínai gyógyászati és kutatás i
központ kialakításáról? Hol tekinthet ő meg a megállapodás szövege?

Milyen tanulmányok készültek a központ kialakításával kapcsolatban és ho l
érhetőek el ezek a dokumentumok?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . november 30 .

Dr. Lukács László György
Jobbik

Tisztelettel,


	page 1
	page 2

