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Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Ön által feltett „Valóban nem áll szóba a hálapénz mentes egészségügyért dolgozó 781

orvossal?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i

választ adom .

A polgári kormány elkötelezett a betegellátás színvonalának emelése és az egészségügyi
dolgozók munkakörülményeinek és anyagi megbecsülésének javítása mellett .
Tisztában vagyunk az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jövedelm i
viszonyaival, mindemellett elismerjük áldozatos munkájukat, az egészségügyi ellátá s
nyújtásából adódóan rájuk nehezed ő fokozott felelősséget . Ezért tettünk olyan lépéseket az
elmúlt években, amelyek növelik az egészségügyben dolgozók bérét, díjazását .

Az egészségügy volt az els ő , ahol béremelési programokat indítottunk, az elmúlt években 9 5
ezer egészségügyi dolgozó bérét emeltük, 2016. januártól a mozgóbérek beépülése pedi g
43 ezer ápoló és 18 ezer orvos számára biztosít magasabb jövedelmet . A szakvizsgázott fiata l
orvosok havonta 151 ezer forint plusztámogatásban részesülhetnek, a szakorvosi minimálbér
akár nettó 270 ezer forintra emelkedhet, a rezidenseket oktató orvosok rezidensenkén t
havonta plusz 50 ezer forintot kapnak.

A béremelések mellett csökkentettük az orvoselvándorlás mértékét, csökkentettük a kórháza k
adósságát és a rendszerváltás óta legnagyobb, 500 milliárd forintos fejlesztést hajtottunk
végre az egészségügyben. Ezen belül a kórházi infrastruktúra több mint 322 milliárd forintbó l
újult meg, míg kórházi eszközökre, műszerekre 104,6 milliárd forint fejlesztési forrást tudtunk
biztosítani . Ezek a lépések a betegellátást és az egészségügyi dolgozók munkakörülményei t
egyaránt javítják.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat a viszonyokat, amelyek létrehozták a
hálapénz rendszert, mielőbb felszámoljuk. A Kormány az elmúlt években több olya n
intézkedést tett, amely kifejezetten a hálapénz visszaszorítására irányul . A rezidens
támogatási programba való belépésnek feltétele is, hogy a nyertes pályázó nem fogadhat e l
hálapénzt, ugyanakkor a pályázók a fizetésükön felül nettó 100-200 ezer forint ösztöndíjba n
részesülhetnek . A rezidens program révén 2011 óta több mint 2500 fiatal szakorvos é s
szakgyógyszerész részesült ösztöndíjban, a kormány az ösztöndíjpályázatokra eddig csaknem
3 milliárd forintot fordított .



Az ösztöndíj pályázatot — idén először a hiányszakmás ösztöndíjjal kiegészítve — ismé t
meghirdettük .

A Kormány minden véleményt meghallgat, folyamatos a konzultáció az egészségügyi ágazat i
érdekképviseleti szervezetekkel, többek között a túlórák, a mozgóbérek, az eszközbeszerzése k
esetében is véleményüket meghallgatva, azok figyelembe vételével születtek döntések.
Megállapodás született abban is, hogy a szakmai szervezetek javaslatot tesznek az ágazat i
dolgozókat érintő kollektív szerz ődés kidolgozására, annak tartalmára .

Budapest, 2016 . január 21 .

Tisztelettel :

2



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Lukács László
György (Jobbik) országgyűlési képviselő „Valóban nem áll szóba a hálapénz mente s

egészségügyért dolgozó 781 orvossal?” című, K/8375. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . január 21 .
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