
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUM A

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Ország yWés F4iva't. R

irományszára :Kl

Érkezett" 2018 JúN 0 5 .

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos é s
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyű lési képviselők „Mit kíván tenni az egészségügyi
dolgozók béremelése érdekében?” című, K/77 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „Mit kíván tenni az egészségügyi dolgozók béremelése érdekében? ”
című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi válasz t
adom .

Emlékeztetném Önöket, hogy a szocialista kormányok (melyek szekerét Korózs Képvisel ő Úr
államtitkárként is tolta) kórházakat zártak be, hagyták leamortizálódni az ellátórendszert és
ellehetetlenítették az egészségügyi dolgozókat, akikt ől elvettek egy havi bért, és akik a
maiakhoz képest rosszabb munkakörülmények között és alacsonyabb fizetésért volta k
kénytelenek dolgozni . Az Önök által mostohagyermekként kezelt egészségügyi dolgozó k
bérét a 2010. utáni kormányzat emelte meg, a kormányváltás el őtt Önök semmit nem tettek a z
orvosok és az ápolók anyagi megbecsülése érdekében .

A 2012-ben megkezdett béremelést tovább folytatva az egészségügyi dolgozók jövedelm i
helyzetének további javítását célzó bértárgyalások eredményeként a reprezentatív
szakszervezetekkel és szakmai kamarákkal ágazati sztrájktárgyalás keretében folytatot t
egyeztetés eredményeként a 2016 . június 8-i tárgyaláson megállapodás született a
bérfejlesztés ütemezésével és mértékével kapcsolatban . Ennek köszönhetően a szakvizsgával
rendelkező szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek esetén 2 lépcs őben került sor a
béremelésre : első lépésben 2016 . szeptember 1-től bruttó 107 ezer forinttal, majd 2017 .
november 1-től további bruttó 100 ezer forinttal emelkedett az alapbérük . A szakvizsgával
nem rendelkező orvosok és kórházi gyógyszerészek alapbére 2017 . november hónaptól bruttó
50 ezer forinttal emelkedett . Az orvosok alapbére a 2016-2017 közötti időszakban átlagosan
56,8 százalékkal növekedett . A szakdolgozóknál 4 lépcs őben került, illetve kerül sor a
béremelésre: 2016. szeptember 1-tő l átlagosan 26,54 százalékkal, 2017 . november 1-tő l 12
százalékkal, 2018 . január 1-jétő l 8 százalékkal emelkedett, majd 2019 . november 1-jétől 8
százalékkal emelkedik a bérük . A több lépcsős béremelésnek köszönhetően a szakdolgozók
bére a 2016-2019 .közötti időszakban átlagosan 65,5 százalékkal növekszik, amelyből 53
százalék már megvalósult .

Az ágazati béremelés hatálya alá tartoznak az Országos Ment őszolgálatnál dolgozó orvosok
és mentőápolók is, így ezen dolgozói kör is megkapta az ágazati béremelés százalékos
mértékeit . Mindemellett, a Kormány döntése alapján a ment ődolgozók az ágazati béremelésen



felül 2018 januárjától külön is kaptak 10 százalékos béremelést . Az Országos
Mentőszolgálatnál összesen 7 .557 fő részesült a béremelésben, melyből 350 fő
orvos/szakorvos, 7 .204 fő szakdolgozó, 3 fő egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező
dolgozó .

A fentieken túl hangsúlyozni szeretném, hogy álhír az az információ, mely szerint az ápoló k
nem kaptak béremelést, tekintettel arra, hogy a fentiekben ismertetett átlagos százaléko s
mértékeknek megfelel ően kaptak béremelést. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016 . (XII. 15.) Korm. rendelet
értelmében 2018 . január . 1-jétől a minimálbér 138 .000 forintra, a garantált bérminimum
180.500 forintra emelkedett. . Ez az emelkedés hatással volt az egészségügyi ágazati
béremelésre, illetve az ágazati bértábla egyes fizetési fokozataira . A garantált bérminimum
emelés az egészségügyi ágazati bértáblában 4 fizetési fokozatot érintett, de ezen fizetés i
fokozatokba besorolt ápolók is megkapták az ágazati béremelés mértékeit . Tekintettel arra,
hogy ezen fizetési kategóriába tartozó dolgozók középfokú szakmai végzettségge l
rendelkeznek, ezért nekik a jogszabályok értelmében a garantált bérminimum összegé t
minden esetben meg kell kapniuk. Szeretném hangsúlyozni továbbá,, hogy nincs olyan
egészségügyi szakdolgozó, akinek januárban (a minimálbér vagy garantált bérminimum
emelésével) vagy a 2018 . január 1-re előrehozott ágazati béremeléssel ne nő tt volna a bére .

A béremelésben összesen 100 .884 egészségügyben foglalkoztatott részesült, köztük 18 .394 fő
orvos/szakorvos, 521 fő gyógyszerész/szakgyógyszerész, 80 .474 fő szakdolgozó és 1 .495 fő
felsőfokú végzettséggel rendelkez ő dolgozó . A bérintézkedés 2016 . évre számított
költségigénye 19,2 milliárd forint, míg a 2017 . évre 81,6 milliárd forint volt . A 2018 . január
1-re előrehozott béremelés költségvetési forrás összege 21 milliárd forint. Ezen
forrásösszegek is egyértelműen azt mutatják, hogy a Kormány 2010-től kezdődően
folyamatosan kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók humáner őforrás kérdését, melyne k
egyik tényszerű bizonyítéka, hogy a 2016 és 2018 közötti bérintézkedésre a Kormány jelent ős
hazai forrást, összesen 121,9 milliárd forintot biztosított .
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