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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Kérdések a Fiatal Szakorvos Támogatási Programmal kapcsolatosan ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2016. november 23-án kelt, a Magyar Közlöny 181 . számában megjelent 359/2016 . (XI .

23 .) kormányrendelet hivatott rendezni a fiatal szakorvosok bérfejlesztését . A rendelet szerint

az a fiatal szakorvos, aki 2016 . augusztus 31-én az egészségügyi felsőfokú szakirányú

szakképzési rendszerről, a Fiatal Szakorvos Támogatási Program (továbbiakban: FSZTP)
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendelet szerint vol t
jogosult a fiatal szakorvosok támogatására, nyilatkozhat arról, hogy jöv ő év október 31-éig
bérkiegészítést vagy továbbra is a fiatal szakorvosok támogatását kívánja igénybe venni . A

nyilatkozatot 2016 . december 7-éig lehet megtenni a foglalkoztató egészségügy i

szolgáltatónál .

Egy, az egészségügyben dolgozó érdekvédelmi szervezet a Rezidensek és Szakorvoso k

Szövetsége (a továbbiakban: ReSzaSz), ezzel kapcsolatosan a dolgozók érdekeinek védelme ,
jogvédelme érdekében fordult többször az Ön által vezetett tárcához, illetve Önhöz .

A ReSzaSz szakmai csoportja, jogi szakértőkkel és az érintettek bevonásával próbálta
értelmezni a béremelési anomáliákra válaszként született jogszabályt, ám kérdéseik száma

csak gyarapodott .

Dr. Lukács László György
országgyű lési képvisel ő



Tekintve, hogy mind a szaktárcával, mint az OEP-pel sikertelenek voltak a kapcsolat-felvétel i
próbálkozásaik, illetve a témában személyes egyeztetésre lehet őséget nem adtak, nyílt levélle l
fordultak Önök és az OEP felé, melyben mielőbbi válaszaikat várják, tekintettel arra, hogy
december 7-éig kellene nyilatkozniuk az érintetteknek a helyzet megoldásáról .

Jelen írásbeli kérdésemben a nyílt levél kérdéseire szeretnék választ kapni, azért, mert úgy
gondolom, a szakmai szervezet által célul kitűzött eredmény, cél különösen fontos az
egészségügyi dolgozók számára.

Mindezekre tekintettel (a ReSzaSz által is feltett, a nyíltlevélben is megfogalmazot t
kérdésekre tekintettel is) kérdezem tisztelt Miniszter Urat :

Az érintettek mely csoportjának lenne kedvezőbb az FSZTP további folyósítását
kérni az ágazati bérkiegészítéssel kalkulált illetmény + fiatal szakorvosok
bérkülönbözetének összegével szemben - tekintettel arra, hogy utóbb i
konstrukció, azaz a bérkiegészítés + bérkülönbözet értelmezésünk szerint a z
FSZTP teljeskörű kompenzációját célozza ?

- Kinek a felelőssége monitorozni, hogy a fiatal szakorvos adott tárgyhóban
jogosult-e a bérkülönbözet folyósítására? Mi a teend ő , kihez kell fordulni abban
az esetben, ha a munkáltató nem kellő körültekintéssel veti össze a tárgyhavi
illetményt az esetleges FSZTP-s illetménnyel, vagy valamilyen oknál fogva a
fiatal szakorvost megillet ő bérkülönbözetet csak késedelmesen folyósítja ?

- A fiatal szakorvosok bérkülönbözetének folyósítását az egészségügy i
szolgáltatóknak önerőből kell-e kigazdálkodnia, vagy a szükséges forrás t
biztosítja az egészségügyi szolgáltató által igényelhet ő bérkiegészítéshez
kapcsolódó támogatás ?

- Az OEP honlapján elérhet ő , 2016. november 29-ei tájékoztató 2. pontjában
foglalt korrekciós igénylés (új jogosultak rögzítése) az érintettek (azaz a 2016 .
augusztus 31 . és 2017. október 31 . között FSZTP-re jogosulttá váló szakorvosok)
mely csoportjának kedvez ő?

- Az új jogosultaknak is lesz lehet ősége az FSZTP és a bérkiegészítés + fiata l
szakorvosok bérkülönbözetének konstrukciója közötti választásra? Amennyiben
az új jogosultak nem tesznek korrekciós igénylési nyilatkozatot, jogosultsá g
fennállása esetén szintén megkapják a fiatal szakorvosok bérkülönbözetét ,
amennyiben tárgyhavi illetményük elmarad az elméleti FSZTP-s illetményükt ől?

- A fiatal szakorvosok bérkülönbözete beleszámít a munkavállaló k
nyugdíjalapjába ?

- Tervezi-e a kormány, hogy az eredeti december 7-ei határid őt kitolja a rendelet
nem egyértelmű szövegezése miatt, a kérdések tisztázásáig?



- Tervezik-e a témáért felelős kompetens személy vagy csoport kijelölését, akive l
szükség esetén telefonon vagy személyesen lehet egyeztetni a felmerül ő
kérdésekrő l?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . december 6 .

Tisztelettel :

Dr. Lúkác László György

Jobbik
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