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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mentődolgozóként a mentődolgozókért! – Vajon 
megbecsüli a kormány az ÉLET-mentőket?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Bizonyára abban egyetértünk, hogy azok az emberek, akik napi szinten életeket mentenek, 
megérdemlik a méltó anyagi és erkölcsi megbecsülést. A mai Magyarországon, mikor soha nem 
látott méretet ölt az elvándorlás, különösen fontos lenne az itthon dolgozók munkáját elismerni, 
számukra megfelelő munkakörülményeket biztosítani, jutalmazni és nem különféle retorziókkal 
elüldözni őket. Rengeteg bajtársam keres meg és sajnos az általuk elmondottakból (és az 
országjárásom alkalmával látottakból) ezt tapasztalom: több mentőállomáson a mai napig nincsenek
biztosítva a munkavégzéshez szükséges feltételek, sok az ígérgetés és sajnos túl sok a dolgozókat 
ért vegzálás, retorzió! Ezt mutatja, hogy a súlyos szakemberhiány miatt, vidékről rendelnek fel 
mentő dolgozókat Pest megyébe. Kritikus a helyzet, ugyanis a hívások felében sem sikerül odaérni 
negyedóra alatt a beteghez.

Az alábbiakban idézek a hozzám érkezett megkeresésekből azért, hogy Miniszter úrnak lehetősége 
legyen a több ezer mentődolgozó által felvetett problémára egyenes és konkrét választ adni. 
Természetesen fiktív neveket használok, mert félnek a retorziótól, de minden probléma valós és 
ebben a formában érkezett hozzám.

Karcsi: 

„Borzasztóak a higiéniai körülmények. A kivonuló állománynak sok esetben nincs lehetősége 
megfelelő higiéniai követelmények betartására (meleg víz hiánya, kézmosószer hiánya, 
mellékhelyiségek állapota). A szükséges tisztálkodást csak ott tudjuk elvégezni, ahol a mentésben 
használt eszközök tisztítását is végezzük. Pedig a munkaköri leírás tartalmazza, hogy a kivonuló 



állománynak kivonulásra alkalmas állapotban kell lennie. Ez vonatkozik a személyre és a járműre 
is. A fertőzött, vagy fertőzés gyanús beteg, vagy halott szállítása után előírás az, hogy a járművet 
fertőtlenítés céljából egy órás kiállításra engedélyt adjanak. Erre több esetben mégsem kapunk 
engedélyt (vagy csak papíron). A jármű szennyezett állapotát figyelmen kívül hagyva (mindezt 
jelezve feléjük) hajszolják feladatba a mentőt. Ha nem biztosítják a feltételeket, hogy tartsuk be a 
szabályokat?” 

Feri: 

„Az utóbbi időben megsokszorozódott a fegyelmik száma. A nyugodtabb évek után ismét 
megfélemlítik a dolgozókat. Az OMSZ KDR regionális orvosigazgatói utasításra minden azonnali 
feladatot, ami nem esetfeladat (=orvos látta) eset-szerűen kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy 
kéklámpa és hangjelzés kötelező a közlekedésben. A gépkocsivezető minden esetben a KRESZ 
szabályait és az utasok biztonságát szem előtt tartva választja meg a gépkocsi sebességét. Több 
esetben előfordult, hogy az eset-szerűen közlekedő mentőgépkocsit VÉDA rendszer alatt áthaladva, 
sebességtúllépést állapítottak meg, mindeközben az orvosigazgatói utasításnak megfelelően a 
megkülönböztető jelzést használta. Az állomáson kiadott utasítások CSAK szóban hangzanak el, 
írásban semmilyen tájékoztatást nem kapunk az Országos Mentőszolgálattól. Érthetetlen, ha a 
feladathoz eset-szerű kivonulást rendelnek el, akkor a VÉDA rendszeren áthaladó, eset-szerűen 
közlekedő jármű vezetője miért részesül fegyelmiben? Ha közlekedésük a többi gépkocsivezetőre 
nem volt veszélyes, miért kaptak mégis írásbeli fegyelmit a gépkocsivezetők?” Mire jó ez a sok 
retorzió, még többen hagyják itt a pályát?

(Megj.: A fegyelmiket az 5/2006. Mentési Rendelet, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 
2012.évi I. törv. 52. § illetve a Kjt. 1992. évi XXXIII. törv. 39. §. (2) bekezdésére hivatkozva kapják
a dolgozók, mely szerint a munkáltató utasításainak megfelelően kell feladatát ellátnia. Tatabánya: 
9, Székesfehérvár: 11, Veszprém: 34 fegyelmi!)

Emil: 

„15 éve dolgozom gépkocsivezetőként. Azt mondták, ha elvégezzük az 55-ös mentőápolói iskolát, 
akkor kategóriát ugrunk, így a bérünk is nő. Elvégeztük saját költségen (150.000 Ft), kértünk 
támogatást, de nem kaptunk. Csatoltuk a szolgálati lapot, bizonyítványt és át is soroltak minket ”E”
fizetési osztályba, minden feltétel nélkül. Aztán jött a csőd és a szakemberhiány, ezért arra akarják 
kényszeríteni a gépkocsivezetőket, hogy vállaljunk ápolói szolgálatot, mert ha nem, vissza sorolnak 
minket, és a pénzt is elveszik. Ez az életpálya modell?!”

Rókus: 

„Tavaly szeptemberben bevezették a terhelési bónuszt. Csakhogy tavaly egy fillért sem kaptunk. 
Idén januárra, februárra és márciusra kaptunk bónuszt. (25 ezer ft.) De már december van, és 
kilenc hónapja semmit sem kaptunk. Pedig a kb. 75.000 forint nagyon jól jönne karácsony előtt! De
csend van, hiába kérdezzük, nem kapunk választ. Szerintünk nincs a DOLGOZÓKRA pénz, meg 
semmire, csak hazudnak folyamatosan. Lesz valami ebből a terhelési bónuszból? Mikor kapjuk 
meg, amit ígértek?”
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Benedek:

„Lajos, segíts kérlek! Mi ez a 400 óra túlóra?! Hova még?! Teljesen ki akarnak zsigerelni? Mikor 
legyek a családdal? Dolgozom a mentőknél, vezényelnek össze-vissza a szakemberhiány miatt, 
aztán a szabad napokon eljárok culágerkedni, hogy legyen a családnak pénze. Komolyan, ha ezt 
bevezetik, inkább elhúzok Tirolba mosogatni! Garantálják, hogy az asszony mellettem marad, ha 
állandóan melózok? 

Rómeó: 

„Vidékről rendelnek fel mentő dolgozókat Pest megyébe, mert a hívások felében sem sikerül odaérni
negyedóra alatt a beteghez. Rengeteg bajtársam dolgozik több munkahelyen azért, hogy eltartsák a 
családjukat, ahogy tettem én is 10 éven keresztül. Azért kényszerülnek a hétvégéken, szabad 
napjaikon plusz munkát vállalni, mert az anyagi és erkölcsi megbecsülés az OMSZ-nál már csak a 
reményeinkben él. Az ígéreteket többnyire nem követik a tettek a kormányzat részéről. Ha nem így 
lenne, nem sújtaná az OMSZ-ot is a szakemberhiány és talán sikerülne 15 percen belül odaérni a 
betegekhez. 

Szerintük ez a rabszolgatörvény megoldja a helyzetet? A családbarát kormány a családok évében 
segíti majd a mentődolgozókat - és családjukat –ha 400 óra túlórára kötelezik őket? Ha azért 
nem tudnak szabad napjaikon a családjukkal lenni, esetleg másodállásban dolgozni, mert Pest 
megyébe kell utazni sokkal kevesebb pénzért?”

Gellért:

„Ígértek 117 mentőautót idénre, mennyit adtak át? Mikor adják át a többit? Ez érdekelne… Azt 
mondják, spóroljunk, mert majdnem 3 milliárd az OMSZ adóssága. De min spóroljunk, azt nem 
mondják meg? A saját cuccaimat viszem tisztálkodni, mi visszük a szappant, papírtörlőt, lassan 
mindent.” 

A teljesség igénye nélkül továbbítottam a problémákat. Fontos megjegyezni, ez nem pár dolgozó 
„duzzogása” és „elégedetlenkedése”, hanem több ezer mentő dolgozó érzi ezt nap mint nap! Mivel 
minket, ellenzéki politikusokat ritkán tisztelnek meg azzal, hogy konkrét kérdésre konkrét választ 
adnak, így bízom benne, a mentődolgozók többet érdemelnek. Nézzék el nekem, hogy 
mentődolgozóként én a Bajtársaimnak hiszek!

Köszönöm megtisztelő, és valamennyi felvetésre kiterjedő válaszát!
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