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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbély
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Tudják már, hogy mennyi betöltetlen védőnői állás
van ma Magyarországon? Hol van a legnagyobb hiány a véd őnőkből?” című , K/17901 .
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Ön által feltett „Tudják már, hogy mennyi betöltetlen védőnői állás van ma
Magyarországon? Hol van a legnagyobb hiány a védőnőkből?” című írásbeli kérdésre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A védőnő i pálya az Önök kormányzása alatt kiszámíthatatlan és rendezetlen volt . Munkájukat
bizonytalanságban és kaotikus körülmények között végezték, sok esetben megfelel ő
szabályozás nélkül . A védőnői pályát és munkát Önök nem becsülték, mely a védőnők
fizetésén is meglátszott, így áldozatos munkájuk ellenére alulfizetettek voltak .

A Kormány 2010-tő l kezdődően folyamatosan kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók humánerőforrás kérdését, ennek keretében az alapellátá s
fejlesztését is prioritásként kezeli, így a védőnő i szolgálatok javítását célzó intézkedésekre i s
kellő figyelmet fordít . Az egészségügyi ágazati el őmeneteli szabályokkal párhuzamosan az
elmúlt években a véd őnői ellátásban is több alkalommal finanszírozási díjtétel-emelé s
valósult meg. A Kormány a 2016 . évben 14 milliárd forint pluszforrást biztosított a z
egészségügyi alapellátás megerősítésére, melynek keretében a véd őnői ellátásra 2 milliárd
forint került biztosításra. Az emelés a véd őnők és az iskolai védőnők esetében 30-35 ezer
forint havi bevétel növekedést jelentett .

Tájékoztatom, hogy 2017 novemberétő l a kormány kiegészítő pótlékot vezet be a védőnők
számára, ennek köszönhetően 33 ezer forinttal nő minden véd őnői szolgálat hav i
finanszírozási díja. Egy 10-12 éve dolgozó, főiskolát végzett védőnő például a 2010 . évi 15 3
322 forintos fizetéséhez képest jövőre már 257 128 forintot vihet haza. Ez 40 százalékos
emelkedést jelent a kormányváltás évében kapott béréhez, és 6 százalékos növekményt az ide i
fizetéséhez képest. A novembertő l biztosított pótléknak köszönhetően egy területi védőnő i
szolgálat díja a 2010 . évi 257 ezer forintról 385 ezer forintra nő 2018-ra .

A védőnői ellátásnak több szakterülete van, így ide tartoznak többek között a területi védőnők
és az iskolavéd őnők is . A területi védőnői ellátásról, a védőnő feladatairól, az elvégzendő
vizsgálatok köréről és a védőnő által ellátható gondozottak számának meghatározásáró l
miniszteri rendelet ad iránymutatást, mely rendelkezik arról is, hogy területi véd őnői ellátást



az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek
elismert oklevéllel rendelkez ő védőnő nyújthat .

A hatályos szabályozás értelmében amennyiben a védőnői ellátást nyújtó szolgáltató nem
tudja működtetni a véd őnői ellátást, a szolgáltatónak szüneteltetést kell bejelentenie . Ilyen
esetben az illetékes Járási Hivatal átmenetileg másik szolgáltatót jelöl ki a védőnő i ellátás
biztosítása érdekében .

Az Ön által kért kimutatás vonatkozásában ismételten felhívom a figyelmét arra, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma nem vezet ilyen jellegű nyilvántartást, és erre vonatkozó
jogszabályi kötelezettsége sincs .

Budapest, 2017 . november 3 .
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