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Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat I 21. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Magyarország erős és büszke. Vajon az adósságban úszó kórházaink is azok?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Szeptember végére újabb 4 milliárddal gyarapodva 46 milliárd forinthoz közelített a magyar

kórházak tartozása! Nyár végén röppent fel a hír, miszerint Domonkos László, az ÁSZ elnöke

szerint a kórházigazgatók felelősek az egyre duzzadó adósságállományért. Az ÁSZ

megállapításai szerint nem a Kormány ad kevés pénzt az egészségügybe, hanem az

intézmények működnek gazdaságtalanul és szabálytalanul. Idézek: ,, Pénzügyi szempontból

botrányos, anarchiárajellemző állapotok uralkodnak az egészségügy egyes területein(. . .) ahol

a pénzügyek nincsenek rendben, ~ gazdasági irányításról kell gondoskodnia a tulajdonosnak,

az államnak " A választókerületemben található két kórház is dúskál az adósságban: Tapolca

83 millió, Ajka 485 millió forinttal tartozik. Meg kell jegyezni, akadnak olyan kórházak is, ahol

alig van adósság (pl. Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szent László Kórház l millió

ft.), de lássuk be, az utóbbi a ritkább. Felmerül tehát a kérdés: az országban működő kórházak

többségében azért halmoztak fel ekkora adósságot, mert rosszul működik a kórház

menedzsmentje, vagy netán alulfinanszírozott az egészségügy? Mivel az ÁSZ megállapításai

szerint - idézek: ,,nem, a kormány ad kevés-pénzt az egészségügybe, hanem az intézmények

működnek gazdaságtalanul és szabálytalanul", akkor Önök szerint a kórházak vezetése a



felelős? Ha az ő rossz gazdálkodásuk miatt úsznak a kórházak adósságban, miért nem lép közbe

a Kormány? Miért van az, hogy pl. Ajkán a 485 millió forintos adósságot nem adja át a kórház

vezetője és a helyi fideszes képviselő a választókerületben élőknek, de egy meghibásodott, a

mindennapos működéshez szükséges eszköz cseréjekor ezt nagy csinnadrattával megteszik?

A tapolcai kórházat ugyanígy említhetném: Önök 2012-bcn azzal hitegették a tapolcai

lakosságot, hogy az aktív ellátás megszüntetése, a struktúraváltás milyen nagyszerű lesz az itt

élőknek. Eltelt 6 év, de mi ebből csak azt érzékeljük, hogy egyre rosszabb. A struktúraváltás

behozta a hozzá fűzött reményeket, a 83 milliós adósságot látva? Lassan már oda jutunk, ha

megérkezik a kórházba a cérna, kesztyű, azt is nemzeti szalaggal adják át, miközben ha bárki

meg meri említeni a több milliós tartozásokat, az minimum sorosbérenc lesz?

Felháborító, hogy míg Önök újabb 6 milliárd forintból plakátolgatnak országszerte, 1 milliárd

forintból sorosoznak most már Európa szerte, addig azok az intézmények, melyekben életeket

mentenek, tönkreteszik. Kérdezem tehát a tisztelt Miniszter Urat, kinek a hibája az, hogy egyre

nő az intézmények adósságállománya: a Kormányé, vagy a menedzsrnenté? Mikor teszik meg

a szükséges lépéseket?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. október 25.

Tisztelettel,


