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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Ki korán kel aranyat lel, de mit kap az az egészségügyi dolgozó, akinek a béréve l
késnek?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az orvosok és rezidensek bére körül régóta nagy a káosz . A kormányzati intézkedések eddi g
tartós és megnyugtató megoldást nem hoztak, csupán t űzoltásra voltak jók . Miközben a
magyar orvostársadalomnak ígért bérrendezés egyre égetőbb kérdéssé válik, sok orvos a
jelenlegi, nem túl kecsegtető bérét sem kapja, ill . kapta meg időben.

Több mint száz kórházi dolgozó nem kapta meg az októberi fizetését a Péterfy Sándor Utca i
Kórház és Baleseti Központ több osztályán. A kifizetés elmaradása a részmunkaidőben és
félállásban dolgozókat érinti: ápolókat, nővéreket, betegszállítókét, adminisztrátorokat, azaz
pont a legalulfizetettebb réteget. Az eset nem egyedi és valószínűleg nem is az utolsó.

A dolgozók bérével kapcsolatosan érdemes megjegyezni, hogy a munka törvénykönyvér ől
szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó fejezetei, valamint a Polgári Törvénykönyvr ő l szóló
2013. évi V. törvény 6 :47. §-a szerint a munkavállalót ilyen, a fentiekben körülírt esetbe n
késedelmi kamat illeti meg . A Ptk. szerint pénztartozás esetén a kötelezett (jelen esetben a

munkáltató) a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félé v
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyez ő mértékű késedelmi kamatot kötele s
fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt .



Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Minek volt köszönhet ő a bérek csúszása? Intézményi, vagy központi hiba történt ?

Számíthatnak-e a késedelmi kamatra a munkavállalók?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . december 03 .

Tisztelettel,

r. Lu 'cs László György
Jobbik
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