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Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

j elyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVL törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes

minisztérium vezetőjéhez

„Béremelés sok.O”

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom ,

Tisztelt Miniszter Úr i

Az egészségügyben dolgozók évek óta szembesülnek hamis és üres kormányzati ígéretekkel a

béremelésrő l, életpálya-modellről, nagyobb erkölcsi megbecsülésről . Van, ki elvándorlással .

van. ki fekete ruhás demonstrációval igyekezett lépésre bírni a Kormányt, mely most talán –

szorult helyzetében - tesz is valamit azért, hogy az orvosok és szakdolgozók emberhez mélt ó

bérekben részesüljenek. Ön, mint az Emberi Erőforrások Minisztere a győri Peti Aladár Megye i

Oktató Kórház konferenciáján arról beszélt, négyéves béremelési program keretében emelnék a z

egészségügyi szakdolgozók bérét, amely 2019-re megduplázódna . Az idei évre 25 százaléko s

szakdolgozói béremelést prognosztizálnak . több részletet azonban aligha tudunk .

Ónodi-Szűcs holtán három nagy, az egészségügy egészét érintő változásról is beszél t

ugyanezen konferencián . A kormány-négy éven belül kancelláriákat emel a kórházak fölé ,

kivonja a kórházi rendszerből a szociális ágyakat, vagyis az idősek kezelését, újraszervezi a

fővárosi ellátást .

Mindezek fényében kérdezem Miniszter Urat :

- Egységesen vagy a bértábláknak megfelel ően differenciáltan n őnek majd a fizetések?



Százalékosan mekkora béremeléseket terveznek az elkövetkezendő években? Mekkora
összegeket jelentenek ezek (a bértáblának megfelel ően) forintra lefordítva?

Mekkora béremelést várhatnak az orvosok ?

Mely egészségügyet érint ő szándékát tervezi a kormány megvalósítani jelen választás i
ciklusban?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016. június 06 .
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