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Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Heringes Anita é s
Gúr Nándor (MSZP) országgyűlési képviselők „Bács-Kiskun/ Baranya/ Békés/ Borsod-AbaújZempléni Csongrád/ Fejér/ Gy őr-Moson-Sopron/ Hajdú-Bihar/ Heves/ Jász-Nagykun Szolnok/ Komárom-Esztergom/ Nógrád/ Pest/ Somogy/ Szabolcs-Szatmár-Bereg/ Tolna/ Vas /
Veszprém/ Zala megyében és Budapesten hány fő Gyakorló mentőápoló/ Gyakorló képi
diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens/ Gyógyszertári asszisztens /
Gyakorló szövettani asszisztens/ Gyakorló csecsem ő- és gyermekápoló/ Gyakorló ápoló/
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens/ Egészségügyi asszisztens hiányzik a zavartala n
egészségügyi szolgáltatás biztosításához?” című, K/19050-19210 . számú írásbeli válasz t

igénylő kérdéseikre adott válaszomat .
Budapest, 2018 . január 10.
Tisztelettel :
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Tisztelt Képvisel ő Asszony!
Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Önök által feltett „Bács-Kiskun/ Baranya/ Békés/ Borsod-Abaúj-Zemplén/ Csongrád/
Fejér/ Győr-Moson-Sopron/ Hajdú-Bihar/ Heves/ Jász-Nagvkun-Szolnok/ Komárom Esztergom/ Nógrád/ Pest/ Somogy/ Szabolcs-Szatmár-Bereg/ Tolna/ Vas/ Veszprém/ Zala
megyében és Budapesten hány fő Gyakorló mentőápoló/ Gyakorló képi diagnosztikai ,
nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens/ Gyógyszertári asszisztens/ Gyakorl ó
szövettani asszisztens/ Gyakorló csecsem ő- és gyermekápoló/ Gyakorló ápoló/ Gyakorló
klinikai laboratóriumi asszisztens/ Egészségügyi asszisztens hiányzik a zavartala n
egészségügyi szolgáltatás biztosításához? " című írásbeli kérdésekre — Balog Zoltán miniszte r

úr megbízásából — az alábbi választ adom .
Emlékeztetni szeretném, hogy Önök fizetős egészségügyet vezettek be, pedig mindezt a 2006 os választási kampányban még tagadták. Kötelez ő vé tették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat ,
erre mondtak nemet az emberek a szociális népszavazáson .
Onök több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyb ől, a kórházakat eladósították
és hagyták leamortizálódni. Fejlesztés helyett inkább lakatot tettek a kórházakra, véglegese n
bezárták a Svábhegyi Gyermekkórházat, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, a
Szabolcs utcai kórházat és a Schöpf-Merei Kórházat . Az aktív ágyak számát 16 ezerre l
csökkentették, 6 ezer egészségügyi dolgozót tettek az utcára, és elvettek egy havi bért a z
egészségügyben dolgozóktól .
Tájékoztatom, hogy a kérdéseikben említett szakképesítéseket az emberi erőforrások
minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeir ől szól ó
37/2013 . (V . 28 .) EMMI rendelet szabályozta, melyet az emberi er őforrások minisztere
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016 . (IX.
16.) EMMI rendelet (továbbiakban : Hatályos SZVK) hatálytalanított . A jelenleg Hatályo s
SZVK-ban az Onök által megjelölt szakképesítések más OKJ számmal szerepelnek, illetve a
Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens képzés és a z
Egészségügyi asszisztens képzés nem szerepel a Hatályos SZVK-ban, helyüket más képzé s
vette át .

Tekintettel arra, hogy az Önök által nevesített végzettségek nem munkakörök, hanem a z
Országos Képzési Jegyzékben szerepl ő szakképesítések, ezért kérdésük nem értelmezhet ő.
A Kormány minden lehető eszközzel támogatja az egészségügyi szakemberek utánpótlását ,
ennek érdekében kimagasló képzési keretszámokat határozott meg az iskolarendszer ű
szakképzésben tanulók számára . A duális egészségügyi szakképzésben a tanulószerz ődé s
keretei között a gyakorlatokért térítést, utazási költséget, kedvezményes étkezést é s
munkaruhát biztosít a tanulók számára . A szakember utánpótlást a Szabóky Adol f
szakképzési ösztöndíj 5 megyében, valamint az EFOP-1 .10.1-VEKOP-16-2016-0000 1
azonosító számú, Pályaválasztást támogató ösztöndíjas program országosan 4,2 milliár d
forinttal támogatja .
A Michalicza-ösztöndíj keretében támogatjuk a felsőfokú végzettséggel rendelkez ő ápolókat
és mentőtiszteket a mesterfokozat és okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében ,
elő segítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelel ő gyakorlati tapasztalatta l
rendelkez ő, egyetemi végzettségű ápolók biztosítását, továbbá motiválva őket a hivatásuk
szerinti tartós elhelyezkedésre . Az ösztöndíj mértéke a képzés els ő félévében 640 .000 forint, a
második félévétő l kezdve pedig 320 .000 és 640 .000 forint közötti összeg lehet félévente .
Az „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” keretébe n
várhatóan összesen 3 .200 tanuló, mentori támogatás mellett részesülhet ösztöndíjban . A
támogatás mértéke akár havonta nettó 40 .000 forint . A pályázatok beadására 2018 . január 15 ig van lehetőség.
A Kormány 2010 . évtől kezdődő en a szakképzési és bérpolitikai intézkedéseken keresztü l
kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók humáner őforrásának kérdését és mindent megtett
és meg kíván tenni a szakember utánpótlás biztosítása érdekében .
Kijelenthet ő , hogy a fent részletezettek alapján a szakdolgozók helyzete rendezett, a z
egészségügyi ellátás zavartalanul m ű ködik, és az ellátáshoz való hozzáférés biztosított .
Budapest, 2018 . január 10 .
Tisztelettel :
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