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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke részére

Országgyű lés Hivatala

K1 ÁA $ 52

. .- c•rt 2016 AUG 3 0.

írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012.
évi OVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014 . (VI. 6.) Korm. rendelet 48 .§
3 . pontjai szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot
vezető miniszterhez,

„Ki védi meg a védőnőket és a fizetésüket? ”
címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter űr !

Információink szerint a véd őnők csak a bérkiegészítésre szánt összeg töredékét kapják meg ,
ugyanis az önkormányzatok benyelik a bérrendezésre szánt pénzeket, átlagban annak csupán
12 százalékát adják oda .
Egy kormányzati tervezet szerint januárig visszamenőleg megkapnák a béremelésüket a
védőnők, az önkormányzatoknak pedig a teljes összeget el kellene juttatniuk az érintettekhez ,
mindez havi bruttó 30-35 ezer forintot jelent .

A védőnő i szolgálatok több mint 80%-a önkormányzati fenntartású . Csordás Ágnes Katalin, a
Magyar Védőnők Egyesületének elnöke a sajtónak elmondta, hogy ma még nincs kötelez ő
előírás arra, hogy a "finanszírozási díjemelést" hogyan használhatják fel a munkáltatók - vagyi s
zömmel a helyi önkormányzatok. Elviekben a védőnői hálózat működtetésére és
fizetésemelésekre kellene költeni, de sokszor másra megy el, hiszen az önkormányzatokna k
sincs pénzük . Kifejtette, hogy „a múlt héten jelent meg a rendelet módosítása, amiben ninc s
benne, hogy a védőnő i ellátásra is alkalmazható az egészségügyi szakdolgozói bértábla . Tehát
a védőnők továbbra is csak a munkáltatók jóindulata alapján kaphatják meg a 30-35 ezer forint
béremelést, és még így is jelentősen lemaradnak a szakellátásban dolgozó hasonló végzettségű
szakdolgozóktól” .
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A visszamenőleges emelés egy összegben körülbelül 208 ezer forint lenne egy közepe s
nagyságú védőnői körzetben . Á. mivel az "önkormányzati szokások" szerint a pluszforrás 1 2
százalékát adják csupán át, vagyis bruttó 24 960 forint jutna el a véd őnőkhöz, így a járulékok
levonása után nettó 12 600 forint maradna a zsebükben . De ha az újabb, tervezett módosítá s
sem lesz kedvez ő , akkor előfordulhat, hogy a fizetésemelés csak bruttó 1500-5600 forint lesz .

Mindezek miatt az egyesület levélben fordult a 6 önkormányzati szövetséghez, (MÖSZ,
MÖOSZ, TÖOSZ, KÖSZ, KÖÉSZ, BÖSZ), hogy támogassák, és ők is indítványozzák a
szakdolgozói bértábla alapellátásban való alkalmazhatóságát, valamint hogy a visszamen ő leges
és a szeptembertől érvényes finanszírozási díjemelést teljes mértékben bérre fordítsák .

Az egészségügyi ágazatban mindenki alulfizetett, ám a védőnők még a szakellátásban
dolgozóknál is jócskán kevesebbet vihetnek haza. Átlagosan egy védőnő nettó 120 ezer forint
körüli összeget visz haza havonta, miközben óriási a véd őnők szerepe és felelőssége a
gyermekek, a családok ellátásában .

Érdekesség, hogy a kormány elő terjesztés hatásvizsgálati lapja szerint miközben 19 milliárd
forintos egyenlegrontó hatása van az intézkedésnek, egyúttal 9 milliárd forint egyenlegjavít ó
hatásai is van. Nem világos, hogy ez mibő l adódik.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :
• Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy a véd őnők maradéktalanul megkapják

a juttatásaikat ?
• Miért nem garantálja a kormány, hogy teljes mértékig megkapják a

visszamenő leges emeléseket illetve a bérkiegészítéseket az egészségügyi dolgozók ?
• Minden védőnő részesül a bérrendezésben és bérkiegészítésben vagy csak bizonyo s

végzettségűeket érint mindez?
• Hogyan lehetséges az, hogy a kormány előterjesztés hatásvizsgálati lapja szerin t

egyenlegjavító hatása is van a béremelésnek? Honnan vesznek el pénzt? Kine k
csökkentik a fizetését ?

• Miért csökkentették le a rendelet módosításakor a gyógyító megel őző ellátások
céltartalékára szánt keretet 7,4 milliárd forintról 3,3 milliárd forintra ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016. augusztus 30 .

Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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