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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Az állami
vezetők  kiemelt  egészségügyi  ellátásának  megszüntetéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

Az állami vezetők kiemelt egészségügyi ellátásának megszüntetéséről

Az  Országgyűlés  tekintettel  az  egészségügyi  ellátás  működésképtelenségére  a  következőkről
határoz:

1.  Az Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy haladéktalanul  szüntesse meg az állami vezetők
kiemelt egészségügyi ellátását.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt,

a) hogy a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem által nyújtott, az
állami  vezetői  juttatásokról  szóló  275/2015.  (IX.  21.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:
Kormányrendelet) 7. §-át helyezze hatályon kívül.

b) továbbá helyezze hatályon kívül a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 25/B. § (1) bekezdés g) pontját is.

3. Az állami vezetők számára az ellátó egészségügyi intézmény köteles kiosztani a tízparancsolatot,
hogy gyorsabb legyen a gyógyulásuk.

4. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba
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Általános indokolás

Az egészségügy romokban van, és az elmúlt  évek intézkedései nem váltották be a hozzájuk
fűzött reményeket, a kórházak rossz állapotban vannak, a bérek alacsonyak ami miatt nincs elég
szakember, a betegek életét a kórházi fertőzések magas száma veszélyezteti.

Nem teljesülnek  a  szakszervezetek  követelései  sem,  mely szerint  legalább 50%-os  emelésre
lenne szüksége a munkavállalóknak. A garantált bérminimumot bruttó 161.000 forintra emelték,
a  közalkalmazotti  bértábla  viszont  semmit  sem  változott.  A  bértábla  ugyanis  az  iskolai
végzettség, és az eltöltött munkaidő keretei között határozza meg a közalkalmazottak fizetését.
Így  előfordulhat,  hogy  egy  pályakezdő  és  egy  10  éve  dolgozó  szakember  ugyanannyit  fog
hazavinni.

A minimálbér-  és a  garantált  bérminimum jelentős  emelkedése miatt  több esetben előfordul,
hogy  a  középfokú  végzettségű  technikai  dolgozók  bére  akkorára  nőtt,  mint  a  felsőfokú
képzettséget igénylő munkát végző, diplomás, akár több nyelvet beszélő alkalmazottak fizetése.
A fő probléma ezzel, hogy a hosszú évek alatt megszerzett szakmai tapasztalat a korábbiaknál is
jóval komolyabb mértékben fog elértéktelenedni, ami miatt tovább nőhet a szakemberhiány.

Az is egyértelmű, hogy a munkakörülmények továbbra sem változtak. A szakemberek kevesen
vannak és ez a bérfeszültség miatt nem fog változni, a kórházak katasztrofális állapotban vannak,
nincsenek tisztességes  szabályok.  Az ápolók nem kapják  meg azt  a  megbecsülés,  ami  járna
nekik,  így a  bizonytalanság semmit  sem változott.  Hatékony és  valós  megoldások kellenek,
melyet segíthet e határozati javaslat elfogadása. Az ápolók többsége naponta legalább tizenkét
órát dolgozik és közben harminc-ötven beteg ellátásáért felel.

A létszámhiány a betegágy melletti  ápolók esetében a  legnagyobb emiatt  sokszor  már nincs
kapacitás  minden  beteg  megfelelő  ellátásra.  A  betegallátást  veszélyezteti  az  is,  hogy  a
szakemberhiány miatt sok esetben nagyon alacsony képzettségű dolgozók látják el az ápolási
feladatokat. Az ápolók munkáját segítő eszközpark (pl: betegemelő, fürdetőkocsi, ágytálmosó) is
rendkívül hiányos. Továbbra is kizsákmányolják tehát az alkalmazottakat. A munkakörülmények
siralmas állapotát jól példázza az is, hogy egy átlagos budapesti kórház kardiológiai osztályán
csupán havi 260 ezer forintot fordíthatnak eszközbeszerzésre.

Az elmúlt  időszak béremeléseiből a védőnők gyakorlatilag kimaradtak.  Sokuknak mindössze
5000-6000 forinttal  növekedett  a nettó bérük, miközben az alapellátási  törvény értelmében a
korábbiaknál  sokkal  többet  dolgoznak  és  rendkívüli  mértékben  megnövekedtek  az
adminisztrációs  terheik.  A  minimálbér,  valamint  a  garantált  bérminimum  megemelése
miattráadásul komoly bérfeszültség is kialakult. Emiatt előfordul, hogy egy 20-30 éve a pályán
dolgozó  szakember  fizetése  megegyezik  egy pályakezdőjével.  E  javaslattal  ezeket  a  hibákat
kívánjuk  korrigálni.  Az  Alapvető  Jogok  Biztosa  korábban  már  azt  is  megállapította,  hogy
béralapú diszkrimináció valósul meg az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó szakemberek
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között. A hatályos jogi szabályozás ugyanis nem teszi lehetővé, hogy az alapellátáshoz sorolt
védőnők a szakellátásban dolgozók számára megállapított bértábla hatálya alá tartozzanak, így
jövedelmük  lényegesen  kevesebb,  mint  a  szakellátásban  dolgozóké.  Ennek  a  diszkriminatív
helyzetnek  a  megszüntetését  jelentené,  ha  a  kormány  kiterjesztené  az  egészségügyi
szakellátásban dolgozók bértábláját az alapellátásban dolgozó védőnőkre is.

A kormányzat  korábban  60%-os  béremelést  ígért  a  mentődolgozók  számára  idén  májustól.
Ehelyett  Balog  Zoltán  nemrég  10%-os  béremelést  jelentett  be,  ami  nettó  pár  ezer  forint
növekményt  jelent  majd  a  mentődolgozók  számára.  Egy  mentőápoló,  egy  gépkocsivezető
havonta  90-110 ezer  forintot,  egy mentőtiszt  130-150 ezer  forintot  visz  haza.  Egy pozsonyi
mentős  ezzel  szemben  450  ezer  forintnak  megfelelő  eurót  visz  haza  havonta.  Ráadásul  a
megemelt minimálbér miatt nagyon komoly bérfeszültségek is kialakultak, egy több évtizedes
gyakorlattal rendelkező szakember ugyanannyit visz haza, mint egy pályakezdő. A Párbeszéd
követeli  a  kormánytól,  hogy a  korábban  megígért  mértékű  béremelést  haladéktalanul  hajtsa
végre, valamint a minimálbéremelésnek megfelelően emelje meg a bértábla alapján kifizetendő
béreket a szolgálatban eltöltött évek száma, valamint a szakképzettség alapján.

Ebben a  helyzetben tarthatatlan  és  elfogadhatatlan,  hogy az  állami  vezetők számára  kiemelt
ellátást biztosítnak, miközben a magyarokra szó szerint rárohad az egész egészségügyi rendszer.
Orbán  Viktor  és  kormánya  ugyanis  semmit  nem tesz  e  problémák  felszámolása  ellen,  nem
érzékelik ezt a súlyos helyzetet,  ugyanis csak és kizárólag ezt az elit ellátást veszik igénybe.
Azért,  hogy  a  kormánypárti  politikusok  is  a  saját  bőrükön  tapasztalhassák  meg  azt,  amit
magyarok millióinak kell átélniük nap, mint nap és ha Orbán Viktor valóban komolyan gondolja,
hogy számára  Magyarország az  első,  akkor  elfogadják  ezt  a  javaslatot,  melynek értelmében
megszűnne  e  politikusok  VIP-ellátása.  A  javaslat  Kásler  Miklós  iránymutatásai  alapján
tartalmazza azt is, hogy az ellátó intézmények kötelesek odaadni az állami vezetők számára a
tízparancsolatot,  hiszen  a  miniszter  szerint  ez  egy  kiváló  népegészségügyi  program.  Így  a
kórházak  nem  csak  spórolhatnak  az  ellátáson,  de  ez  kiváló  alkalmat  teremtene  arra,  hogy
leteszteljük ezt a módszert. 
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