
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUM A

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

	

x..31++.11-5

	

f.-Os G A+Y~ . im'--[~'

	

lrr,;~,vc : ..,F

	

C8 1

ÉrkE: Et 2018 FEBR 21 .

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Rig Lajos (Jobbik )
országgyűlési képviselő „Ismét sztrájkra kényszerítenék a mentődolgozókat?” című, K/19683 .
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. február 21 .

Tisztelettel :

Rétvári Benc e
államtitkár
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Rig Lajos
országgyűlési képviselő részére
Jobbik
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Ismét sztrájkra kényszerítenék a mentődolgozókat?” című írásbel i
kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Azért különösen kínos az Ön tájékozatlansága, mivel mentőszolgálati múltja miatt az ember
azt gondolná, hogy ha valaki, akkor Ön biztosan ismeri a tényeket .

Tájékoztatom, hogy a Kormány 2016 és 2018 között összesen 67 százalékos béremelést haj t
végre az Országos Mentőszolgálatnál . Ön azt állítja, hogy a mentősök átlagosan 120-150 eze r
forintot keresnek . Nos, Képviselő Úr adatai valószínűleg 2010 előttrő l származhatnak, hiszen
akkoriban egy mentőápoló átlagkeresete 173.756 forint volt . Mára ez az összeg már340 .124
forint, ami azt jelenti, hogy a béremelést a tervezett és meghirdetett módon végre is hajtottuk .
Egy mentőorvos átlagkeresete 2010-ben 314 .200 forint volt, ma az orvosok átlagkeresete a z
Országos Mentőszolgálatnál 645 .000 forint/hó. A mentőtisztek átlagkeresete 2010-ben
242.927 forint volt, ma 460 .112 forint .

Az Országos Mentőszolgálat működésének javítása érdekében mentéstechnikai eszközö k
beszerzésére 2017-ben 1,3 milliárd forintos forrás nyílt meg az Országos Ment őszolgálat
számára, 2018-ban pedig újabb 1,9 milliárd forintos forrást fordíthatnak eszközbeszerzésre ,
ami azt jelenti, hogy 2018 végéig egyebek között a defibrillátorokori, az EKG monitorokon, a
perfúzorokon, a lélegeztetőgépeken át a vércukormérő készülékekig a ment ők teljes
mentéstechnikai eszköztára megújul .

Az Országos Mentőszolgálat állomáshelyein komoly, korábban nem tapasztalt modernizáci ó
ment végbe az elmúlt évek során . A mentődolgozók megbecsüléséhez elengedhetetlen a
megfelelő munkakörülmények biztosítása . Az idei évre 74 %-kal több pénzt irányzott el ő a
Kormány mentésre, mint a 2010 . évre. A kormányváltás óta 31 új mentőállomás épült ,
valamint 8 Mentési Pont létesült, 104 régebbi építésű mentőállomást pedig felújítottunk,
dinamizáltunk. Így ma az állomások többsége új vagy felújított .

Továbbá idén januárig 623 új mentőautó került beszerzésre . 2017-ben 193 mentőautó
beszerzése történt meg, az új autók folyamatosan érkeznek és állnak szolgálatb a
mentőállomásainkon. 2018-ban kormányzati forrásból újabb 117 új ment őautó beszerzésére



nyílik lehetősége az Országos Ment őszolgálatnak . Az újabb beszerzés révén pedig a 2010 ót a
vásárolt mentőautók száma 793-ra fog emelkedni, ami azt jelenti, hogy a fut ó
mindegyike új, korszerű jármű lesz .

Budapest, 2018 . február 21 .

Tisztelettel :
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