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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP)

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: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető
miniszter
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kásler Miklóshoz hasonlóan, Ön is szórakoztatónak
találja a járvány tragikus eseményeit?"

Tisztelt Miniszter Úr!
A Magyar Országgyűlés 2020. május 4. napján tartott ülésén Bangóné Borbély Ildikó
képviselőtársam felszólalása az elmúlt hetek egyes emberi tragédiáit idézte fel azzal kapcsolatban,
hogy a kormány a járványra hivatkozva teljesen leállította az egészségügyi alapellátást.
Azonnali kérdésében arra is utalt, hogy a kormányzati kommunikáció más alapbetegséggel is
rendelkezőnek minősítette azt a 41 éves korában elhunyt tatabányai egészségügyi dolgozót, akinek
felesége szerint ugyanakkor férje ilyennel nem rendelkezett. Képviselőtársam ezt követően kitért
egy 32 éves, két gyermeket nevelő édesanyára is, akinek elvesztésében egészségügyi ellátórendszer
elhibázott irányítása is szerepet játszhatott.
Kásler Miklós, egészségügyért is felelős miniszter minden jóérzésű ember számára megdöbbentő
kifejezéseket használt válaszában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője teljes
nyugalommal azt válaszolta, hogy:
„Igaz történetekkel tetszett szórakoztatni a parlamentet”.
Kásler Miklós tehát nem az elmondottak valós mivoltát kérdőjelezte meg, hanem azok említését
jellemezte így.
Elfogadhatatlannak tartom Kásler Miklós hozzáállását és nyilatkozatát. Úgy gondolom, egyetlen
jóérzésű ember sem tekinthet tragikus emberi sorsokra „szórakoztató történetként”. Aki mégis ilyet
tesz, az a társadalom jogos megvetését vonja magára. Az azonban súlyosabbá teszi a miniszter
magatartását, hogy ő a magyar egészségügyi rendszer irányításáért felelős kormánytag, így

személyes felelőssége van a rendszer hibáiért, az egészségügy alulfinanszírozottságáért, az alacsony
egészségügyi fizetésekért, az egészségügyi alapellátás ideiglenes leállításáért, az elhalasztott orvosi
beavatkozásokért, és mindezek következményeiért. A rendszerhibákért ő felel, nem az orvosok, nem
az ápolók és nem a mentősök, akikre próbálta hárítani a felelősséget.
A Magyar Szocialista Párt évek óta hangsúlyozza, hogy több pénzt kell fordítani az egészségügyi
rendszerre. Magasabb fizetést kell adni a benne dolgozó orvosoknak, ápolóknak, egészségügyi
dolgozóknak, maradéktalanul biztosítani kell az egészségügy felszereltségét. A gyógyulás esélye
mindenkinek jár függetlenül attól, hogy hová született vagy milyen anyagi körülmények között él.
A történtek után szükségesnek tartom annak megválaszolását, hogy Orbán Viktor kormányának
tagjai mennyiben azonosulnak Kásler Miklós értékrendjével. A magyar választóknak joguk van
tudni, hogy miniszterként Ön hogyan értékeli az elhangzott kijelentést.
A fentiekre tekintettel kérdezem Önt:
1. Kásler Miklóshoz hasonlóan, Ön is szórakoztatónak találja a járvány áldozatainak tragikus
történeteit?
2. Mit tesz abban az esetben, ha minisztériumában hasonló álláspont jelenik meg?
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