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Az Ön által feltett „Megoldhatatlan feladat a bérszámfejtés?” és „A pofánkba hazudtak” — miér t

mondják ezt Önökről az orvosok?" című írásbeli kérdésekre — Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom .

A Kormány folyamatosan kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozó k
humánerőforrás kérdését . Több új támogatási forma, a rezidensi ösztöndíj rendszer, illetve az
egészségügyi ágazati béremelés folyamata is azt a célt szolgálta és szolgálja, hogy megfelel ő
szakorvosi utánpótlás álljon rendelkezésre a jövőben. Az elmúlt 5 év során a rezidensek

alapilletménye bruttó 129 .500 forintról bruttó 205 .320 forintra emelkedett . Ez az igénybe vehető
Markusovszky és Than Károly ösztöndíjak esetében nettó 100 .000 forinttal, Méhes Károly és Gábor
Aurél ösztöndíjak esetében nettó 200 .000 forinttal, míg Hiányszakmás ösztöndíj esetében nett ó
150.000 forinttal emelkedik . Ezt az összeget minden esetben még az ügyeleti, készenléti díjak és a
túlmunka díjazása egészíti ki . Mindemellett 2016. január 1-jétől a fiatal szakorvosok részére új
támogatási forma került bevezetésre, mely értelmében a szakvizsga megszerzését ő l számított 5 évi g
havi bruttó 151 .000 forint támogatást kapnak azok, akik a Rezidens Támogatási Progra m
ösztöndíjaiban részesültek és 2015 . augusztus 31-ig szerezték meg az első szakorvosi vagy kórházi
klinikai szakgyógyszerészi szakvizsgájukat, vagy nem részesültek ugyan az ösztöndíjban, de els ő
szakorvosi, vagy kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakvizsgájukat 2015 . augusztus 31-t követően
szerezték meg és a szakvizsga megszerzését követ ően Magyarországon, közfinanszírozott ellátás
keretében végeznek teljes munkaid ős foglalkoztatás mellett egészségügyi tevékenységet . Egy fiatal
szakorvos jövedelme így összesen — ha munkáltatója ezt igényli az Országos Egészségbiztosítás i
Pénztártól — nettó 270 ezer forint lehet .
2016. január 1-jétő l törvényi szinten került szabályozásra a „mozgóbér” elemeknek a béremelés

során megemelt alapilletményhez történő igazítása. 2016. évre erre 12,8 milliárd forint
költségvetési forrás áll rendelkezésre .
2012-ben és 2013-ban két lépcsőben kb. 95 ezer egészségügyi dolgozó részesült béremelésben, a
két évben összesen 75,69 milliárd forint kifizetés történt az egészségügyi szolgáltatók számára .
Képviselő Úr második kérdése nem helytálló, tekintettel arra, hogy a tervezett és meghozott

intézkedések el őkészítésében a szakmai szervezetek széles körben bevonásra kerülnek és a
javaslatok figyelembevételével kerülnek kialakításra azon szabályozók, amelyek az intézkedések
végrehajtását szolgálják. Szeretném biztosítani Önt, hogy a következő időszakban is a lehet ő
legtöbbet igyekszünk megtenni az egészségügyi dolgozók anyagi és munkakörülményeine k

javításáért .

Budapest, 2016 . február 24 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Tukacs Istvá n
(MSZP) országgyű lési képviselő „Megoldhatatlan feladat a bérszámfejtés?” és „A pofánkba
hazudtak” — miért mondják ezt Önekről az orvosok?" című , K/8800. és K/8001 . számú
írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 24 .
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