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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Szabó Szabolc s
(független) országgyűlési képviselő „Hogyan oszlik meg az Országos Mentőszolgálatnál a
kivonuló állományban dolgozók alapilletménye?” című , K/19655. számú írásbeli válasz t
igénylő kérdésére adott válaszomat .

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Budapest

Budapest, 2018 . február 19 .

lr.tt,l

	

st>s
Tisztelettel :



EMBERI ERŐFORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám : 9242-1/2018/PARL

	

Hiv. szám: K/19655 .

Dr. Szabó Szabolc s
országgyűlési képviselő részére
független
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „ Hogyan oszlik meg az Országos Mentőszolgálatnál a kivonuló
állományban dolgozók alapilletménye?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter ú r
megbízásából — az alábbi választ adom .

A baloldali kormányok elhanyagolták az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban : OMSZ)
fejlesztését, a ment ődolgozók bérfejlesztését, és megszorításokkal csökkentették az OMS Z
költségvetését . Az idei évre a Kormány 74 százalékkal több forrást irányzott elő mentésre,
mint az Ön pártjának volt vezet ője által irányított kormány a 2010 . évre . Engedje meg, hogy
emlékeztessem arra is, hogy 2008 és 2010 között sem a Gyurcsány-, sem a Bajnai-kormán y
nem érezte fontosnak és előremutatónak új mentőautók beszerzését .

Az OMSZ a törvényben rögzített mentési feladatait a jelenlegi személyi létszám mellett e l
tudja látni .

A mentődolgozók bérével kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy a kivonul ó
mentődolgozók keresete több elemből (köztük havonta változó elemekbő l) tevődik össze . Az
adott időszak átlagkeresetét meghatározza a munkakör, a KJT szerinti besorolási osztály ,
fizetési fokozat alapján járó alapilletmény, melyhez hozzáadódik a munkahelyi pótlék, az
esetleges további szakképesítéshez kapcsolódó bérelem, valamint munkáltatói döntés alapjá n
folyósított illetményrész . A teljesített szolgálati órák függvényében számfejtik a délután i
műszakpótlék (az alapbér 20 százaléka), az éjszakai pótlék (az alapbér 50 százaléka), illetve a
távolléti díj összegét.
A 2010. évi és a jelenlegi jövedelmi viszonyok közötti komoly különbségeket a következő
adatok szemléltetik :

Bruttó átlagkereset 2010-ben
(Ft/fő /hó)

Bruttó átlagkereset 2018-ban
(Ft/fő /hó)

Orvos 314.200 645.000

Mentőtiszt 242.927 460.112

Mentőápoló 173 .756 340.124

Gépkocsivezető 171 .263 307.810



A Kormány döntése alapján 2018 januárjától 10 százalékkal emelkedett az OMS Z
dolgozóinak bére, valamint az egészségügyi dolgozók idei 8 százalékos béremelése i s
megvalósult, köszönhetően annak, hogy a Kormány el őre hozta az eredetileg novemberbe n
esedékes béremelését január 1-re. A béremelést az OMSZ-nál közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottak kapják, a 10 százalékos emelés nem csak a kivonuló állományt, hanem a z
adminisztratív és a fizikai munkát végz őket is érinti .
A Kormány 2016 és 2018 között összesen 67 százalékos béremelést hajt végre az OMSZ-nál .
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