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Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i
Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez, mint az egészségügyért felel ős
kormánytaghoz

„Hányan dolgoznak, és mennyit túlóráznak a Veszprém megyei kórházakban? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Köztudott, hogy a kórházak rendkívül nagy munkaer őhiánnyal küzdenek, mind az orvosok,
mind az ápolószemélyzet tekintetében.

Ezek az országos jellemző rendkívül mostoha körülmények nyilvánvalóan a Veszprém
megyei fekvőbeteg ellátó intézmények működésére is rányomja a bélyegét . A fennálló
állapotok pontos megismerése érdekében az alábbi kérdéseket intézem tisztelt Miniszte r
Úrhoz :

• 2015. december 31-én hány fő állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban az egye s
Veszprém megyei fekvőbeteg ellátó intézményekben? Kérem, hogy a munkavégzésr e
irányuló jogviszonyban állók számát intézményenként, az alábbi bontásban bocsáss a
rendelkezésemre :

o határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban állók ,
o határozott idej ű közalkalmazotti jogviszonyban állók ,
o a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló, határozatlan idejű

munkaviszonyban állók,
o a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló, határozott idej ű munkaviszonyban

állók,
o munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (vállalkozási, illetve megbízás i

szerződés) állók .
• 2015. december 31-én hány orvos állt közalkalmazotti jogviszonyban, illetve a Munk a

Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban az egyes Veszprém megyei fekvőbeteg



t

ellátó intézményekben? Ezen belül hány orvost alkalmaznak teljes napi munkaid őben,
illetve részmunkaidőben? Kérem, hogy a tájékoztatást intézményenkénti bontásban
bocsássa rendelkezésemre! Hány fő volt ugyanebben az időpontban a betöltetlen
orvosi munkakör?

• 2015 . december 31-én hány ápolási feladatok végző foglalkoztatott állt
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve a Munka Törvénykönyve szerint i
munkaviszonyban, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban az egyes
Veszprém megyei fekvőbeteg ellátó intézményekben? Ezen belül hány ápolási
feladatok végz ő foglalkoztatottat alkalmaznak teljes napi munkaid őben, illetve
részmunkaidőben? Hány fő volt ugyanebben az időpontban a betöltetlen ápolói
munkakör?

Kérem, hogy a tájékoztatást intézményenkénti bontásban bocsássa rendelkezésemre !

Feltételezem, hogy pontos nyilvántartásokkal rendelkeznek az egyes fekv őbeteg ellátó
intézményekben elrendelt túlmunkáról, tekintettel arra, hogy azt szabadid őben meg kell
váltani, vagy ki kell fizetni . Erre figyelemmel kérem, tájékoztasson, mennyi túlórá t
rendeltek el 2015-ben a Veszprém megyei fekvőbeteg ellátó intézményekben! Az elrendel t
túlórák után mekkora összeget fizettek ki a dolgozóknak, illetve hány túlórát adtak ki
szabadidőben? Kérem, hogy a tájékoztatást intézményenkénti bontásban bocsáss a
rendelkezésemre !

Budapest, 2016 . január ;,
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