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...../2017. (.....) OGY határozat 

Az egészségügy megmentéséről

Az  Országgyűlés,  tekintettel  az  egészségügy  tarthatatlan  helyzetére,  a  biztonságos  betegellátás
biztosítása érdekében a következőkről határoz:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  haladéktalanul  kezdjen  bele  az  egészségügy
rendszerszintű átalakításába és hozza előre a beígért béremeléseket.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott cél érdekében 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 20%-os béremelés helyett legalább 50%-os emelést hajtson végre mind az
alapfokú, szakmunkás, mind pedig a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők esetében.

c) A kormány üljön végre egy asztalhoz az érdekképviseleti szervekkel és alakítsanak ki közösen
stratégiát  az  ápolók  munkakörülményeinek  javítása  érdekében,  mellyel  alakítsa  át  a  jelenlegi
szabályozást,  csökkentsék  a  túlórát,  világosan és  egyértelműen határozzák meg az  ápolók által
ellátandó  feladatok  listáját,  alakítsák  át  a  képzést  és  biztosítsák  a  folyamatos  továbbképzések
lehetőségét.

d)  A  kormány  kezdjen  bele  a  szakdolgozók  mellett  a  szakmunkás  végzetséggel  rendelkező
intézményi dolgozók bérrendezésébe. Többek között a műszaki személyzet fizetéseit is emeljék.

e) Az előrehaladásról a kormány negyedévente tegyen jelentést az Országgyűlés számára.

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

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

h) Tegyen meg mindent a védőnők számának növeléséért.

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

j)  A minimálbéremelésnek  megfelelően  módosítsa  a  szakdolgozói  bértáblát  és  minimálbérnek
megfelelően emeljen a különféle besorolási kategóriákon.

k) Tegyen meg mindent a kórházi fertőzések felszámolásáért, a költségvetésből biztosítsa minden
intézmény számára az alapvető higiénés eszközöket.

l) Számolja fel haladéktalanul a kórházak adósságállományát és dolgozzon ki intézkedési tervet a
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fenntartható finanszírozásról.

m)  Haladéktalanul  készítse  el  az  alapellátási  törvény végrehajtási  rendeleteit,  és  a  Svájci  Alap
egészségügyi mintaprojektjének tapasztalatai mentén kezdjen bele praxisközösségek kialakításába
azokban a régiókban, ahol a legjelentősebb a szakemberhiány

n)  Haladéktalanul  állítsa  vissza  az  Egészségbiztosítási  Felügyeletet  és  biztosítsa  annak
függetlenségét

o) Indítson rendszeres mobil szűrővizsgálati programot a legelmaradottabb régiókban.

3. 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.

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

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

Az egészségügy romokban van, és az elmúlt  évek intézkedései nem váltották be a hozzájuk
fűzött reményeket, a kórházak rossz állapotban vannak, a bérek alacsonyak ami miatt nincs elég
szakember, a betegek életét a kórházi fertőzések magas száma veszélyezteti.

A kormány idén megemelte a minimálbért,  valamint a garantált  bérminimumot.  A Párbeszéd
szerint helyes döntés ennek megemelése, azonban a kormány nem készítette ezt elő rendesen,
ami  komoly  bérfeszültségekhez  vezetett  elsősorban  a  közszférában  és  így  többek  között  az
egészségügyi szakdolgozók között. Emellett nem teljesülnek a szakszervezetek követelései sem,
mely szerint legalább 50%-os emelésre lenne szüksége a munkavállalóknak.

A garantált bérminimumot bruttó 161.000 forintra emelték, a közalkalmazotti bértábla viszont
semmit sem változott. A bértábla ugyanis az iskolai végzettség, és az eltöltött munkaidő keretei
között határozza meg a közalkalmazottak fizetését. Így előfordulhat, hogy egy pályakezdő és egy
10 éve dolgozó szakember ugyanannyit fog hazavinni. A minimálbér- és a garantált bérminimum
jelentős  emelkedése  miatt  több  esetben  előfordul,  hogy  a  középfokú  végzettségű  technikai
dolgozók bére akkorára nőtt,  mint a felsőfokú képzettséget igénylő munkát végző, diplomás,
akár több nyelvet beszélő alkalmazottak fizetése.

A fő probléma ezzel, hogy a hosszú évek alatt megszerzett szakmai tapasztalat a korábbiaknál is
jóval komolyabb mértékben fog elértéktelenedni, ami miatt tovább nőhet a szakemberhiány.

Az is egyértelmű, hogy a munkakörülmények továbbra sem változtak. A szakemberek kevesen
vannak és ez a bérfeszültség miatt nem fog változni, a kórházak katasztrofális állapotban vannak,
nincsenek tisztességes  szabályok.  Az ápolók nem kapják  meg azt  a  megbecsülés,  ami  járna
nekik,  így a  bizonytalanság semmit  sem változott.  Hatékony és  valós  megoldások kellenek,
melyet segíthet e határozati javaslat elfogadása.

Az ápolók többsége naponta legalább tizenkét  órát  dolgozik  és  közben harminc-ötven beteg
ellátásáért felel. A létszámhiány a betegágy melletti ápolók esetében a legnagyobb emiatt sokszor
már nincs kapacitás minden beteg megfelelő ellátásra. A betegallátást veszélyezteti az is, hogy a
szakemberhiány miatt sok esetben nagyon alacsony képzettségű dolgozók látják el az ápolási
feladatokat. Az ápolók munkáját segítő eszközpark (pl: betegemelő, fürdetőkocsi, ágytálmosó) is
rendkívül hiányos. Továbbra is kizsákmányolják tehát az alkalmazottakat. A munkakörülmények
siralmas állapotát jól példázza az is, hogy egy átlagos budapesti kórház kardiológiai osztályán
csupán havi 260 ezer forintot fordíthatnak eszközbeszerzésre.

Az elmúlt  időszak béremeléseiből a védőnők gyakorlatilag kimaradtak.  Sokuknak mindössze
5000-6000 forinttal  növekedett  a nettó bérük, miközben az alapellátási  törvény értelmében a
korábbiaknál  sokkal  többet  dolgoznak  és  rendkívüli  mértékben  megnövekedtek  az
adminisztrációs  terheik.  A minimálbér,  valamint  a  garantált  bérminimum megemelése  miatt

3



ráadásul  komoly  bérfeszültség  is  kialakult.  Emiatt  előfordul,  hogy egy 20-30  éve  a  pályán
dolgozó  szakember  fizetése  megegyezik  egy pályakezdőjével.  E  javaslattal  ezeket  a  hibákat
kívánjuk  korrigálni.  Az  Alapvető  Jogok  Biztosa  korábban  már  azt  is  megállapította,  hogy
béralapú diszkrimináció valósul meg az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó szakemberek
között. A hatályos jogi szabályozás ugyanis nem teszi lehetővé, hogy az alapellátáshoz sorolt
védőnők a szakellátásban dolgozók számára megállapított bértábla hatálya alá tartozzanak, így
jövedelmük  lényegesen  kevesebb,  mint  a  szakellátásban  dolgozóké.  Ennek  a  diszkriminatív
helyzetnek  a  megszüntetését  jelentené,  ha  a  kormány  kiterjesztené  az  egészségügyi
szakellátásban dolgozók bértábláját az alapellátásban dolgozó védőnőkre is.

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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