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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Mennyi nyugdíjas dolgozik a hazai állami fenntartású egészségügyben?

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt napokban látott napvilágot a kormányközeli Magyar Id ők napilapban, hogy az
elmúlt négy évben a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekr ől szóló
kormányhatározat hatályba lépése óta összesen majdnem 5400 kérelmet nyújtottak be az
egészségügyi intézmények nyugdíjas korú dolgozó továbbfoglalkoztatására annak érdekében,
hogy a nyugdíjba vonuló kollégákat megtarthassák. Ennek értelmében a szerencsés nyugdíjas
dolgozók dolgozhatnak tovább, és bár átmenetileg nem folyósítják nekik a nyugdíjat, a
jövedelemkiesés ellentételezésére kompenzációt kapnak a központi költségvetésb ől .

Álláspontom szerint a hazai állami egészségügyi ellátó rendszer kapacitásainak és dolgozó i
állományának áttekintése érdekében szükséges pár kérdést a nyugdíjas egészségügyi dolgozó k
tovább foglalkoztatásával kapcsolatosan tisztázni .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Hány fő dolgozik jelenleg az állami fenntartású egészségügyi ellátó rendszerbe n
úgy, hogy mindezek mellett nyugdíjas ?

Mennyi kompenzációt fizettek ki 2013. július 1-je óta – azaz az említett
kormányhatározat hatálybalépése óta – az állami fenntartású egészségügyi
szolgáltatóknál tovább foglalkoztatott nyugdíjas egészségügyi dolgozók után
keresetük és a nyugdíjuk közötti különbség okán járó kompenzációra?



Valóban 5400 kérvény érkezett-e a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitika i
elvekről szóló kormányhatározatnak megfelelően a Miniszterelnökséghez a
továbbfoglalkoztatás érdekében ?

Megyénként hány ilyen intézményi kérvény érkezett (megyénkénti bontásba n
szíveskedjenek közölni) ?

Mely típusú állami fenntartású szolgáltatótól érkezett arányaiban a legtöb b
kérvény (fekvőbeteg-ellátó intézmények vagy járóbeteg-ellátó intézményektő l? )

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . június 21 .

Tisztelettel :

D7 Lu,Kács ázzló György
obbik


	page 1
	page 2

