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Tisztelt Elnök Úr! 

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

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor és milyen formában fog megvalósulni a Móring 
József Attila által megígért önálló kórház Marcaliban?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Marcali járásban élő polgárok továbbra is a térség legsúlyosabb problémájának a kórház és az
egészségügy helyzetét tartják. A Marcali Kórház kálváriája lényegében 2013-ban kezdődött, amikor
azt a Kaposvári  Kórház telephelyévé tették.  Az integrációt  követően megszüntették a szülészet-
nőgyógyászati osztályt, lecsökkentették az aktív ágyak számát, és olyan helyzetet teremtettek, hogy
a  betegeknek  egyre  gyakrabban  kell  Kaposvárra  utazniuk  az  egészségügyi  szolgáltatások
igénybevételéért.

2018. július 16-án az Országgyűlésben feltettem azt a rendkívül egyértelmű kérdést, hogy „mikor
kapja  vissza  a  kórház  az  önállóságát?” Rétvári  Bence  államtitkár  úr  azonban  nem adott  erre
választ. A választ októberben egy marcali polgári estén Móring József Attila, a térség megválasztott
országgyűlési képviselője adta meg. Ő arról tájékoztatott minket, hogy „jövő év elején Kaposvárról
leválasztva  a  Marcali  Kórház  ismét  önálló  lesz.  Ám  az  orvosok  és  egészségügyi  dolgozók
idevonzása érdekében a városnak is áldozatokat kell hoznia.”

Az év eleje eltelt, de az önállóság nem valósult meg.

Marcali Város vezetése - tudomásom szerint - kész az áldozatvállalásra, de a Kormány részéről
senki sem kereste őket az ügyben. A kérdés az, hogy a Kormány valóban meg akarja-e valósítani a
kórház önállóságát? Vagy a marcaliak a képviselő úr által elmondottakat csak egy újabb betartatlan
kampányígéretként  tartsák  számon? Csakúgy,  mint  a  kórházi  CT berendezést  vagy a helikopter
leszállót?

Tisztelettel kérdezem Miniszter Urat:



Mikor és milyen formában fog tehát megvalósulni a Marcali Kórház önállósága, és főként hogyan
fogják működtetni azt?
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