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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Tíme a
(független) országgyű lési képviselő „Mennyi kórházi osztály zár be a nyáron?” című,
K116256 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett „Mennyi kórházi osztály zár be a nyáron?” című írásbeli kérdésre — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Abban mindnyájan egyetértünk, hogy az egészségügyben dolgozók bérét emelni kell .
Csakhogy amikor az Ön párttársai voltak kormányon, akkor elvettek egy havi bért az
orvosoktól és ápolóktól, míg ezekben az években évről-évre nőnek az egészségügyi bérek . Ön
egy olyan párt listáján került a Parlamentbe — ezzel közösséget vállalva azon politikusokkal —
akik romba döntötték a magyar egészségügyet : több mint 650 milliárd forintot vontak ki az
egészségügybő l, kórházakat zártak be, vagy építettek le,- több ezer egészségügyi dolgozó t
tettek az utcára, és a betegek számára kötelezővé tették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat .

Az egészségügyi szolgáltatások szüneteltetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz ó
96/2003 . (VII .15 .) Korm. rendelet szerint a szüneteltetést bejelent ő egészségügyi szolgáltat ó
területi ellátási kötelezettségébe tartozó betegek ellátását, vagy az egészségügyi szolgáltat ó
által — megegyezés alapján — megjelölt másik egészségügyi szolgáltató, vagy az egészségügy i
államigazgatási szerv által kijelölt másik egészségügyi szolgáltató biztosítja . Ennek
megfelelően a szünetelés időtartama alatt vagy a kijelölt egészségügyi szolgáltat ó
kapacitásain történik az ellátás, vagy az egészségügyi szolgáltató a fennmaradó kapacitásai n
látja el a betegeket . A betegek zavartalan ellátása mindkét esetben biztosítva van .
Tájékoztatom, hogy az egészségügyi intézmények menedzsmentjei saját hatáskörben
dönthetnek a felügyeletük alatt álló- infrastruktúrát érintő felújításokról . A 2010 előtti
időszakban a kórházaknak valóban kevesebb feladatot okozott, hogy a felújításokat hogya n
ütemezzék tekintettel az állandó forráskivonásokra .

A sürgősségi ellátást az egészségügyi szolgáltatók minden esetben biztosítják, a tervezet t
kezeléseket, műtéteket — figyelemmel a szakma szabályaira — esetenként más időpontra
ütemezhetik át . Amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ügyeleti ellátást valamely okbó l
nem tudja biztosítani abban az esetben más kijelölt egészségügyi szolgáltató látja el a sürg ős
ügyeleti ellátásra szoruló betegeket .

A 2012-ben és 2013-ban végrehajtott béremelés után 2016-ban az egészségügyi dolgozó k
jövedelmi helyzetének további javítását célzó bértárgyalások eredményeként megállapodá s
született a bérfejlesztés ütemezésével és mértékével kapcsolatban, melynek köszönhet ően



2016 és 2019 között a szakdolgozóknál 4 lépcsőben kerül sor a béremelésre : 2016.
szeptember 1-jétő l 26,54 százalékkal, 2017. november 1-jétől 12 százalékkal, 2018 . november
1-jétő l 8 százalékkal, míg 2019. november 1-jétő l további 8 százalékkal emelkedik átlagosan
a bérük. Az orvosok bére a 2016-2017. közötti időszakban átlagosan 56,8 százalékka l
növekszik. Az ágazati béremelés során az alapbér (alapilletmény), valamint a z
alapilletményhez kapcsolódó mozgóbér-elemek (ügyeleti díj, készenléti díj és túlmunkadíj )
összege is emelkedik .

A béremelés folyamata azt a kormányzati célt szolgálta és-szolgálja, hogy a szakorvoso k
mellett kiemelten az ápolók és a szakápolók anyagi és munkakörülményeit a rendelkezésre
álló források figyelembevételével a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben javítan i
tudjuk. Az egészségügyi ágazati bérfejlesztés mértékének kialakítása során kifejezetten az
volt a rendező elv, hogy a nagyobb mértékű béremelést a több évtizede pályán lévő
szakdolgozók kapják . A béremelési folyamatban prioritásként az egészségügy i
intézményekben tényleges gyógyító munkát végző , „ágy mellett dolgozó” foglalkoztatottak
jövedelmi helyzetének javítása volt az els ődleges cél, tekintettel arra, hogy a közvetlen
betegellátásban dolgozó orvosok, szakdolgozók a leginkább érintettek mind a migráció, min d
pedig az egészségügyi ellátásban tevékenykedőket fokozott mértékben érint ő fizikai ,
pszichikai megterhelés szempontjából, ezért munkájuk megbecsülése, elismerés e
elengedhetetlenül fontos .
A bérkiegészítés első alkalommal történő folyósítására a 2016 . év októberi havában került sor .
Az intézkedés – amely magában foglalta a bérkiegészítés és az emelt bér szerinti emelt mozg ó
bér elemek mértékét – 2016 . évre számított költségigénye 19 .194.480.000 forint . A beérkezet t
szolgáltatói igénylések alapján a béremelésben összesen 98 007 fő egészségügyben

foglalkoztatott, köztük 79 346 fő szakdolgozó részesült . A bérbeépítéssel összefüggő
intézkedés – amely magában foglalja az emelt bér szerinti emelt mozgóbér elemek mértékét i s
– 2017 . évre számított költségigénye 81 .636.220.000 forint, amely a 2016. évi béremelésébő l
áthúzódó és a 2017 . évi béremelés fedezetét foglalja magába. 2016 . szeptember 1-jétő l a
szakorvosok alapbére 107.000 forinttal nő tt, idén pedig további 100 .000 forinttal emelkedik .

Intézkedéseink sikerét az egészségügyi elvándorlási statisztikák is visszatükrözik . Az orvosok
esetében már korábban, 2012-ben elindult egy a pozitív folyamat elvándorlás tekintetében .
Különösen a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt első alkalommal
kérők számában látványos a csökkenés : a 2010-es adatokhoz képest több mint 50 százalékka l
kevesebb hatósági bizonyítványt állított ki az ÁEEK, de a tavaly el ő tti kérelmezőkhöz képest
is 20 százalékos csökkenés figyelhető meg. Az ápolók, szakdolgozók külföldre vándorlása
esetében is fordulat következet be: az engedélyt kérők száma a tavaly elő tti 567-ről, érezhető
mértékben, 486-ra csökkent 2016-ban .
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