
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/7483.

Benyújtás dátuma: 2019-09-17 14:55

Parlex azonosító: LG9M77RR0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) 

Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi a határozott elképzelésük, céljuk a marcali 
kórházzal?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Marcaliban és a város környezetében élők szívügyüknek tekintik szeretett kórházuk helyzetét. 
Éppen ezért borzolja a kedélyeket az osztályok szüneteltetése (bezárása), az egyre gyakoribb 
Kaposvárra irányítás, és az is, hogy laborvizsgálatra hónapokat, szemvizsgálatra pedig egy évet kell
várniuk a betegeknek.

A választási kampányidőszakokban rendre elhangzanak kormánypárti körökből ígéretek, amik 
persze a választások után rendre nem teljesülnek. Példaként említhetem a CT-készülék beszerzését, 
a mentőhelikopter leszálló megépítését, vagy a kórház idén év elején történő önállóvá válását, 
elszakadását a kaposvári kórháztól. Ezek a mai napig nem történtek meg, pedig fideszes politikusok
ígérték a Marcali térségében elő több tízezer embernek.

Most, október tizenharmadikához, az önkormányzati választásokhoz közeledve ismét előkerült a 
marcali kórház ügye. Ezúttal azonban nem konkrét ígéreteket, hanem ködös kijelentéseket tett 
Huszti Gábor, a Fidesz-KDNP marcali polgármester-jelöltje és Móring József Attila, a Fidesz-
KDNP országgyűlési képviselője.

"Marcali egészségügyi helyzetén nagyon sokat kell változtatni. A marcaliaknak és a térségben 
élőknek a legfontosabb problémája az egészségügy, és határozott elképzelés, célunk van a 
kormányzat segítségével, hogy hogyan tudjuk ezeket a kérdéseket megoldani." (Huszti Gábor, Tavi 
TV 2019.08.15.)

"Az országban elsőként nálunk jöhet létre új keretek között egy sokoldalú, korszerű szakellátási 
forma." (Móring József Attila, facebook)



"Felmerült, hogy egy országos mintaprojektet lehetne indítani Marcali járásban, ami 
szemléletváltással egybekötött, nem kórházrehabilitációt, hanem egy egészségközpont 
megteremtését célozza meg." (Móring József Attila, Tavi TV 2019.09.12.)

"Az itt megfogalmazottakat eljuttatom az egészségügyi kormányzatnak, törvényt nem kell 
módosítani, így hamar megszülethetnek azok a döntések, hogy biztonságos és jó ellátást kapjanak 
az itt élők" (Móring József Attila, Tavi TV 2019.09.12.)

Fenti kijelentésekre is tekintettel, tisztelettel kérdezem a Miniszter Urat:

Mi a határozott elképzelésük, céljuk a marcali kórházzal, és milyen konkrét kormányzati segítségről
beszélt Huszti Gábor, a kormánypártok polgármester-jelöltje?

Móring József Attila állításának megfelelően az országban elsőként, új keretek között milyen 
sokoldalú, korszerű szakellátási forma jöhet létre a marcali kórházban? Országos mintaprojektként 
mit kell érteni szemléletváltással egybekötött egészségközpont megteremtésének megcélzásán?

Eddig miért nem kaptak biztonságos és jó ellátást az itt élők, és milyen döntések szükségesek 
ahhoz, hogy végre ez biztosított legyen számukra?

Várható-e még ebben az évben a régóta ígért CT berendezés beszerzése, a mentőhelikopter-
leszállópálya megépítése és a marcali kórház önállóvá válása?

Várom érdemi válaszát.

Tisztelettel:

Dr. Steinmetz Ádám, országgyűlési képviselő
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