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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek

„Mi a valódi oka annak, hogy akadozik a mentésirányítási rendszer kiépítése? ”

Tisztelt Miniszter Úr!

Rétvári Bence államtitkár úr a "Hogyan halad a mentésirányítási rendszer megújítása?" című ,
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter úrhoz intézett írásbeli kérdésemre válaszában arró l
tájékoztatott, hogy "az OMSZ vezetése a fenntartási kötelezettségeinek maradéktala n
teljesítése érdekében 2016-ban úgy döntött, hogy új, megbízhatóbb szoftvert írat a tabletekre ,
valamint korszerűbb, kisebb energiaigényű operációs rendszerekkel látja el azokat . Az új
szoftverrel ellátott — azonban a projekt megtervezése óta eltelt időszakban elavult —
eszközök éles üzemi tesztelése ütemezetten és a betegbiztonság legmagasabb szint ű szem előtt
tartásával jelenleg zajlik. "
Nem vitatva a betegbiztonsági szempontok mindenek felett álló jelentőségét, államtitkár úr
válasza sajnos csak újabb kérdéseket vet fel .
Az uniós pályázati adatbázisban fellelhető TIOP 2 .3 .4-09/2 "Mentésirányítási rendsze r
fejlesztése" záró projekt előrehaladási jelentésének 2015 . március 2-i adatai szerint "A

Mentésirányítási Rendszer (MIR) projektszer ű tevékenységei zikaí megvalósítás) lezárultak ,
a rendszert a fő szállító (Tigra-Enterprise) leszállította, a tesztelések, finomhangoláso k
megtörténtek. A szakértői szolgáltatások teljesítése is lezárult, a rendszer használatához a
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szabályozók kidolgozásra kerültek . A rendszer élesben használható, a napi használatba véte l
területileg és modulonként modulárisan történnek az oktatások befejez ődésével (IF?'
használatra 5-6 ezer embert kell kioktatni, mely nem része a projektnek) . Az éles használattal
kapcsolatban felmerülőproblémák kezelése folyamatos, a napi munkát nem akadályozzák "

Kérem miniszter urat, adjon választ arra a kérdésre, hogy - kiemelve a jelentés főbb állításait -

amennyiben a finomhangolások megtörténtek, a rendszert élesben használhatónak találták, és

az éles használattal kapcsolatban fehnerült problémák a napi munkát nem akadályozták már
2015-ben sem, mi indokolta az új, "megbízhatóbb" szoftver beszerzését ?

Miben álltak a szoftver hibái, és amennyiben a szoftver a betegbiztonságot veszélyeztet ő
mértékben nem tudta ellátni a funkcióját – cáfolva ezzel a záró projekt el őrehaladási
jelentésben foglaltakat -, ezt a tesztüzem ideje alatt miért nem észlelték, illetve ha észlelték ,
miért fogadták el a Tigra-Enterprise teljesítését, és fizették ki a céget ?

A Tigra-Enterprise konzorcium minden bizonnyal köteles lett volna elvégezni a garanciáli s
javításokat, miért nem kérte ezt a Mentőszolgálat az újabb százmilliós nagyságrendű
szoftverbeszerzés helyett?

A Tigra-Enterprise a szükséges szaktudás birtokában bizonyára fel tudta mérni, hogy a

szoftver mennyire erőforrásigényes, ezért érthetetlen, miért olyan műszaki paraméterekkel

rendelkező hardvert szállított le, ami a szintén általuk szállított szoftvert nem, vagy csa k
akadozva – így a betegbiztonságot veszélyeztetve - képes kiszolgálni . Ez a probléma az
OMSz számára sem lehetett ismeretlen, tehát újfent adódik a kérdés : miért fogadták el a
teljesítést, hiszen nyilvánvaló lehetett, ha át is veszik, az elavult hardverek helyet t

betegbiztonsági szempontok miatt hamarosan új géppark beszerzésére lesz szükség ?

Miért volt szükség újabb 150 millió forintra a 2 milliárd forintból kiépített MIR után ahhoz ,

hogy integráltan tudjon működni az ESR-112 rendszerrel?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017. január 26 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákó
országgyűlési képviselő

(LMP)
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