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Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapjá n
„a védőnők bérrendezéséről” címmel a mellékelt országgyűlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2017 . március U1 .

Szabó Tíieá
Független Országgyűlési képviselő
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Az Országgyűlés
.42017. (. . .) határozata

A védőnők bérrendezéséről

Az Országgyűlés, tekintettel a védőnők körében kialakult bérfeszültségre és a z
Alapvető Jogok Biztosának megállapítására, mely szerint bér alapú diszkrimináció t
szenvednek el a védőnők, a következőkről határoz :

1 . Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy haladéktalanul emelje meg a véd őnők
bérét

2 . Az Országgyűlés az I . pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt ,

a) Az Alapvető Jogok Biztosának javaslata alapján az egészségügyi szakdolgozói
bértáblát terjesszék ki a védőnőkre is .

b) A kormány készítse el az alapellátási törvényhez kapcsolódó végrehajtás i
rendeleteket.

c) Tegyen meg mindent a védőnők számának növeléséért .

3. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívj a

a) a Kormányt, hogy tegyen meg mindent e célok megvalósításáért, valamint ,
hogy véleményezésükkel és javaslataikkal működjenek közre a szükséges
jogszabályok előkészítésében és végrehajtásában ;

b) a Kormányt, hogy a jogszabályokat megalapozó költségvetési számításokat
tegye hozzáférhetővé az adott területre hatáskörrel rendelkező minisztérium
honlapján, normál és akadálymentes formában egyaránt .

4. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormányt, hogy a szüksége s
módosításokat legkés őbb 2017. május i5-éig terjessze az Országgyűlés elé .

5. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

Az elmúlt időszak béremeléseiből a védőnők gyakorlatilag kimaradtak . Sokuknak
mindössze 5000-6000 forinttal növekedett a nettó bérük, miközben az alapellátás i
törvény értelmében a korábbiaknál sokkal többet dolgoznak és rendkívüli mértékbe n
megnövekedtek az adminisztrációs terheik . A minimálbér, valamint a garantál t
bérminimum megemelése miatt ráadásul komoly bérfeszültség is kialakult . Emiatt
előfordul, hogy egy 20-30 éve a pályán dolgozó szakember fizetése megegyezik egy
pályakezdőj ével. E javaslattal ezeket a hibákat kívánjuk korrigálni .

Az Alapvető Jogok Biztosa korábban már azt is megállapította, hogy bér alapú
diszkrimináció valósul meg az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó
szakemberek között . A hatályos jogi szabályozás ugyanis nem teszi lehet ővé, hogy az
alapellátáshoz sorolt védőnők a szakellátásban dolgozók számára megállapítot t
bértábla hatálya alá tartozzanak, így jövedelmük lényegesen kevesebb, mint a
szakellátásban dolgozóké . Ennek a diszkriminatív helyzetnek a megszüntetésé t
jelentené ha a kormány kiterjesztené az egészségügyi szakellátásban dolgozó k
bértábláját az alapellátásban dolgozó véd őnőkre is .
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