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írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXV1, törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez

,, Vezetnek–e az egészségügyi intézmények nyilvántartást az önkéntes túlmunkáról? "

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter űr !

Az egészségügy humánerőforrás-hiánya nem kérdés, még akkor sem, ha eltérő mutatók

alapján eltérő következtetésekre szoktak jutni a szakemberek . Az, hogy a dolgozók mentálisan
és fizikailag már most is rendkívül leterheltek, szintén nem kérdés . Az, hogy a budapesti űj
sebészeti ügyelet fokozott emberierőforrás-igényét miként fogják kielégíteni az intézmények ,

igen nagy kérdés! Szakmai körökben köztudomású, hogy a jelenlegi ellátás is csak ügy
tartható fenn, hogy a kórházi dolgozók önkéntes túlmunkát vállalnak . Az önkéntesség
azonban több intézményben már most is megkérdőjelezhető . A 2003 . évi LXXXIV. törvény
szerint az önként vállalt többletmunkáról vezetett nyilvántartást az egészségügyi szolgáltat ó
köteles közölni az egészségügyi államigazgatási szervvel, ami megtilthatja vagy korlátozhatj a

az adott alkalmazott heti 48 órát meghaladó munkavégzését ,

a) az egészségügyi dolgozó egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb ,
munkavégzési képességét érint ő személyi körülményében beállt változásra tekintettel vagy

b) az ellátottak biztonságával összefüggő okok alapján a munkáltató felett szakmai

felügyeletet gyakorló egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból vagy az egészségügyi

dolgozó, a munkáltató, az egészségbiztosítási szerv vagy a m űködési nyilvántartást vezető
szerv kezdeményezése alapján .



A túlmunka azon túl, hogy évek óta jobban teljesít ő gazdaságban nem képezheti az
egészségügyi ellátás alappillérét, nem lehet a most kialakuló új budapesti sebészeti ügyélet i
rendszer alapja sem .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztek Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Tekintettel arra . hogy az államigazgatási szervek reakeióideje meglehetősen lassú ,
érdekeltsége pedig korántsem a túlterhelt dolgozók munkaid ő feletti munkájának
megtiltásában vagy korlátozásában van, tervezi-e a Kormány, hogy maximalizálja a z
önként vállalt többletmunka óraszámát ?

Értesüléseink szerint a kórházak gyakran nem, vagy nem pontosan tartják nyilván a
dolgozók önként vállalt többletmunkáját, illetve pontatlanul küldik meg az adatokat a z
egészségügyi államigazgatási szerv felé . Tervezi-e tehát a Kormány monitoring vagy

kontrollrendszer bevezetését arra vonatkozóan, hogy az alkalmazottak önkénte s
túlmunkája megfelelőképp dokumentált-e a különböző egészségügyi intézményekben?

- Milyen retorzióra számíthat az a kórház, ami rendszeresen nem küldi meg ezen

adatokat, vagy kényszerből — és bizonyíthatóan - félrevezető adatokat közöl a valóság
elferdítése érdekében?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . május 6 .

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
Jobbik
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