
4ít t i"!? :tf:'y til,E{st

	

L\, („~ :_,)

	

J

Érkezett .

	

2016 JA N . 2" 6

Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről 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

„Valóban nem áll szóba a hálapénz mentes egészségügyért dolgozó 781 orvossal? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom .

Tisztelt Miniszter űr!

2015 december végén még az ünnepek előtt 64 orvos fogalmazott meg egy nyílt levelet, mel y
a magyar egészségügy egyre súlyosabb problémáira hívta fel a figyelmet, és melyet az Ö n
államtitkárának Ónodi-Szűcs Zoltánnak címeztek. Az 1001 orvos hálapénz nélkül nevű
Facebook-csoport tagjai a levélben összefoglalták az egészségügy legéget őbb problémáit és
konkrét válaszokat vártak a területért felel ős államtitkártól . Kérdésük az alábbi 3 volt:

1.Meddig tűrik a hálapénz jelenlétét az egészségügyben?

2. Mikor hívnak össze széleskörű szakértői kerekasztalt az egészségügy szerepl ő ivel?

3. Milyen konkrét intézkedéseket hoznak az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsüléséért a
2016-os év folyamán?

Az államtitkár levelükre 2015 . december 21-én közleménnyel válaszolt, melyben kitért a
három kérdés tételes megválaszolása el ő l . A korábban elküldött levelet Balog Zoltán már
Önnek, mint miniszternek is megküldte, benne a 3 kérdéssel . Mindezidáig a minisztérium eg y
az államtitkári válasszal szóról-szóra megegyez ő választ adott ki, így sem a minisztérium,
sem Ön nem válaszolt a konkrét kérdésekre . A kezdeményezés gazdái elmondása szerint Ö n
szóba sem áll velük, ami ha igaz igencsak szomorú és jól mutatja a Kormány egészségügyhö z
való hozzáállását.



Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

- Fog –e Miniszter úr vagy a minisztérium érdemben és konkrétan válaszolni az 100 1
orvos hálapénz nélkül nev ű Facebook-csoport tagjai által feltett a levélben korábba n
említett 3 kérdésre?

Ön valóban nem áll szóba az 1001 orvos hálapénz nélkül nev ű Facebook-csoport
tagjaival ?

Meddig tűrik a hálapénz jelenlétét az egészségügyben ?

- Mikor hívnak össze széleskörű szakértői kerekasztalt az egészségügy szerepl ő ivel?

Milyen konkrét intézkedéseket hoznak az egészségügyi dolgozók anyagi
megbecsüléséért a 2016-os év folyamán ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016. január 6 .

Tisztelettel,

cs tszló György
Jobbik
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