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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
mentőápolók béremeléséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

A mentőápolók béremeléséről

Az Országgyűlés, tekintettel a mentődolgozók alulfizetettségére, a következőkről határoz:

1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt,

a)  Számolja  fel  a  minimálbér,  valamint  a  garantált  bérminimum emelés  miatt  kialakult  ágazati
bérfeszültségeket. A béremelés során a kormány emeljen arányosan a közalkalmazotti bértáblán,
hogy megszűnjenek a fizetési anomáliák és differenciáltak legyenek a fizetések.

b) Az idénre tervezett 10%-os béremelés helyett a korábban megígért 60%-os emelést hajtsa végre a
mentődolgozók körében.

2. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja

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.

3.  Az  Országgyűlés  jelen  határozatával  felhívja  a  Kormányt,  hogy  a  szükséges  módosításokat
legkésőbb 2017. június 15-éig terjessze az Országgyűlés elé.

4. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A kormányzat  korábban  60%-os  béremelést  ígért  a  mentődolgozók  számára  idén  májustól.
Ehelyett  Balog  Zoltán  nemrég  10%-os  béremelést  jelentett  be,  ami  nettó  pár  ezer  forint
növekményt  jelent  majd  a  mentődolgozók  számára.  Egy  mentőápoló,  egy  gépkocsivezető
havonta  90-110 ezer  forintot,  egy mentőtiszt  130-150 ezer  forintot  visz  haza.  Egy pozsonyi
mentős  ezzel  szemben  450  ezer  forintnak  megfelelő  eurót  visz  haza  havonta.  Ráadásul  a
megemelt minimálbér miatt nagyon komoly bérfeszültségek is kialakultak, egy több évtizedes
gyakorlattal rendelkező szakember ugyanannyit visz haza, mint egy pályakezdő. A Párbeszéd
követeli  a  kormánytól,  hogy a  korábban  megígért  mértékű  béremelést  haladéktalanul  hajtsa
végre, valamint a minimálbéremelésnek megfelelően emelje meg a bértábla alapján kifizetendő
béreket a szolgálatban eltöltött évek száma, valamint a szakképzettség alapján.
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