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Dr. Mesterházy Attila és társ a
országgyűlési képviselők

Tisztelt Képviselő Urak !

Az ágazati bérhelyzet pontos felmérése után az érintett szakmai szervezetek bevonásáva l
került kialakításra az a béremelés felosztására vonatkozó javaslat, amelyet a Kormány a z
egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai 2012 . évi bérfejlesztésének lehetséges irányairó l
szóló 1071/2012 . (III. 22 .) Kormányhatározattal együtt fogadott el . A Kormány felhatalmazz a
a nemzeti erőforrás minisztert, hogy — idézem - „a 2012. évben az Egészségbiztosítási Alapná l
a gyógyító-megelőző ellátás területén rendelkezésre álló 30,55 milliárd Ft ( . . .) béremelés
formájában, ideértve annak munkáltatói közterheit is 2012 . évre megállapításra kerü jön " .

A Semmelweis Tervben meghatározott feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásáho z
szükséges intézkedésekrő l szóló Kormányhatározat értelmében az egészségügyi rendszer
átalakításából származó hatékonyságjavulás eredményeként felszabaduló forrásokat az
egészségügy hiányterületeire, különösképpen az egészségügyi dolgozók jövedelméne k
növelésére kell visszaforgatni. A forrás-átcsoportosítások és a népegészségügyi termékadóbó l
származó 15 Mrd Ft jövedelem összesen 30,55 Mrd Ft éves forrás terhére teszi lehet ővé a
béremelést . Mindezek alapján a válasz egyértelműen az, hogy a béremelés fedezete az
Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző szakellátási kasszájában rendelkezésre áll, é s
meggyőződésem, hogy hosszútávon is biztosított a kórházak működőképességének
fenntartása.

A Kormányhatározat végrehajtásával összefüggésben kezd ődött meg a tárcánál a szükséges
egészségügyi ágazati jogszabályok módosítása és a bérfejlesztés megvalósítására vonatkozó
eljárásrend kialakítása. Ennek részletes szabályait tartalmazza az Országgyűlésnek 2012 .
április 27-én benyújtott, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 .
számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat elfogadását követően a Képviselő Urak által említett
Hajdú-Bihar megyében működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak esetében i s
sor kerül a béremelésre . A béremelések mértékével, valamint az egyes besorolási kategóriákr a
vonatkozó béremeléssel kapcsolatos részletes információkat az említett 1071/2012 . számú
Kormányhatározat és a T/6960. számú törvényjavaslat tartalmazza .

Bízom benne, hogy az intézkedés üzenetértékkel bír az egészségügyi dolgozók részére : a
kormányzat megbecsüli munkájukat és továbbiakban is számít áldozatos tevékenységükre .
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