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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 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 lesz a körmendi kórház és az átvezényelt dolgozók 
sorsa?" 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A  közelmúltban  több  megkeresés  érkezett  hozzám  a  körmendi  kórházzal  kapcsolatban.  A
tájékoztatások  alapján  a  körmendi  kórházban  dolgozó  szakápolókat  áthelyezték  a  koronavírus-
járvány  második  hullámának  kezdetekor  -  2020.  november  hónap  elején  -  a  szombathelyi
Markusovszky  Egyetemi  Oktatókórház  Covid-osztályára.  Az  akkori  átvezénylés  40  napos
időtartamra szólt és érthető indokkal történt, hiszen a legfontosabb szempont a világjárvány elleni
sikeres  védekezés  ellátása  és  a  betegek  teljeskörű  ápolása  volt.  Minden  kórházi  dolgozó
emberfeletti munkát végzett az első és a második hullám ideje alatt, így a körmendi szakápolók is
rendkívüli alázattal viselték az átvezénylést és az új, nehéz körülményeket. 

A dolgozók  áthelyezésének  időtartamát  először  január  végéig,  majd  a  második  hullám végéig
meghosszabbították.  A  körmendi  kórház  több  osztályát  kiürítették  az  ápolóhiány  miatt.  Az
áthelyezett  munkavállalók  a  korábbi  ígéretnek  megfelelően  remélték,  hogy  a  második  hullám
végével és a szombathelyi Covid-osztályok bezárásával visszahelyezik őket megszokott helyükre.
Azonban ez a mai napig nem történt meg és továbbra sem kapnak tájékoztatást, annak ellenére,
hogy  a  körmendi  kórházban  nővérhiány  van  és  Szombathelyen  a  koronavírus-járvány  miatt
kialakított osztályok megszűntek. Az érintetteket a szombathelyi kórház egyéb osztályain helyezték
el  határozatlan  időre  és  nem  látszik  szándék  arra  vonatkozóan,  hogy  visszahelyeznék  őket
Körmendre. 

Több  ápoló  évtizedek  óta  a  körmendi  kórházban  dolgozik,  az  intézmény  megbecsült  tagja  és
munkája  elengedhetetlen.  Úgy  gondolom,  hogy  mindannyian  rendkívüli  munkát  végeztek  és
alkalmazkodtak  a  kialakult  nehéz  helyzethez  ebben  a  7  hónapban,  ezért  megérdemlik,  hogy



egyértelmű tájékoztatást kapjanak a bizonytalan válaszok helyett. 

Kérdezem tisztelt Miniszter Urat: 

- Mi lesz a körmendi kórház és az átvezényelt szakápolók sorsa, mikor kerülnek vissza megszokott
helyükre? Egyáltalán visszahelyezik-e az érintetteket a körmendi kórházba?

- Miért nem kapnak ezzel kapcsolatban egyértelmű tájékoztatást? 

Várom érdemi válaszait!
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