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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ungár Péter (LMP)
országgyűlési képviselő .Bács-Kiskun/ Baranyai Békési Borsod-Abaúj-Zempléni Csongrádi
Fejér/ Győr-Moson-Soproni Hajdú-Bihari Hevesi Jász-Nagykun-Szolnoki Komárom
Esztergom/ Nógrádi Pesti Somogyi Szabolcs-Szatmár-Bereg/ Tolnai Vasi Veszprémi Zala
megyében és Budapesten?" című, K/1520-1539. számú írásbeli választ igénylő kérdéseire
adott válaszomat.

Budapest, 2018. október 4.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett ,, Hány pszichiáter dolgozik állami alkalmazásban Bács-Kiskun/ Baranyai
Békési Borsod-Abaúj-Zempléni Csongrádi Fejér/ Győr-Moson-Soproni Hajdú-Bihari Hevesi
Jász-Nagykun-Szolnoki Komárom-Esztergomi Nógrádi Pesti Somogyi Szabolcs-Szatmár
Beregi Tolnai Vasi Veszprémi Zala megyében és Budapesten?" című írásbeli kérdésre - Prof.
Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából -- az alábbi választ adom.

A Kormány 2010-től kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megfelelő számú és felkészültségű
egészségügyi dolgozó álljon rendelkezésre az egészségügyi intézményekben. A megfelelő
szakember utánpótlás érdekében a bérfejlesztés, a szakképzés és a munkafeltételek javítása
területén tett, és tesz lépéseket.

A 2012-ben megkezdett béremelést tovább folytatva a reprezentatív szakszervezetekkel és
szakmai kamarákkal ágazati bértárgyalás keretében folytatott egyeztetés eredményeként a
2016. június 8-i tárgyaláson megállapodás született a bérfejlesztés ütemezésével és
mértékével kapcsolatban. Ennek köszönhetően a szakvizsgával rendelkező szakorvosok és
kórházi szakgyógyszerészek esetén 2 lépcsőben került sor a béremelésre: első lépésben 2016.
szeptember l-től bruttó 107 ezer forinttal, majd 2017. november l-től további bruttó 100 ezer
forinttal emelkedett az alapbérük. A szakvizsgával nem rendelkező orvosok és kórházi
gyógyszerészek alapbére 2017. november hónaptól bruttó 50 ezer forinttal emelkedett. Az
orvosok alapbére a 2016-2017 közötti időszakban átlagosan 56,8 százalékkal növekedett. A
szakdolgozóknál 4 lépcsőben került, illetve kerül sor a béremelésre: 2016. szeptember l-től
átlagosan 26,54 százalékkal, 2017. november l-től 12 százalékkal, 2018. január l-jétől 8
százalékkal emelkedett, majd 2019. november l-jétől újabb 8 százalékkal emelkedik a bérük.
A több lépcsős béremelésnek köszönhetően a szakdolgozók bére a 2016-2019 közötti
időszakban átlagosan 65,5 százalékkal növekszik.

A bérintézkedések mellett a Kormány jelentős hangsúlyt fektet a rezidensek, a szakorvosok és
az egészségügyi szakdolgozók szakképzésének biztosítására, támogatására, anyagi és szakmai
megbecsülésére a megfelelő utánpótlás biztosítása érdekében.

Ennek érdekében 2010-től kezdődően a rezidens támogatási rendszer átalakításával, valamint
a szakorvosjelöltek illetményével kapcsolatosan számos intézkedés biztosította, hogy a fiatal



szakorvosok szakképzésük ideje alatt is anyagi elismerésben részesüljenek. A rezidens
támogatási program ösztöndíj rendszere jelentős motivációs tényezőként szolgál a hazai
szakorvosjelöltek szakképzési rendszerbe történő belépéséhez. Az elnyert ösztöndíj típusának
függvényében a rezidensek havi nettó 100.000 forint és 200.000 forint közötti támogatásban
részesülhetnek.

Az egyetemi ápolóképzésben résztvevő hallgatók támogatása érdekében meghirdettük a
Michalicza-ösztöndíjat, amelynek célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók és
mentőtisztek támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében.
Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében félévenként 320.000 és
640.000 forint/fő között lehet.

A hazai támogatási források mellett európai uniós pályázat keretében került meghirdetésre az
,,Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program", melyre a
rendelkezésre álló forrás összege 4,4 milliárd forint. Az előző két ösztöndíjas pályázati
ciklusban 826 diák kötött ösztöndíjszerződést, részükre eddig összesen közel 300 millió
forintnyi támogatást folyósítottak. A teljes program keretében várhatóan 3200 egészségügyi
hivatást választó tanuló részesülhet ösztöndíjban.

Magyarország Kormányának pozitív intézkedésekkel sikerült az elvándorlási tendenciákat az
utóbbi években jelentősen mérsékelnie. A 2010. évről 2017. évre 60 százalékkal csökkent
azon magyar állampolgárságú orvosok száma, akik részére 2010. január l-jét követően első
alkalommal került kiállításra a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítvány.

Tájékoztatom, hogy az állami fenntartású intézményekben fóállásban 403 pszichiáter, 45
gyerekpszichiáter, 251 klinikai szakpszichológus és 1180 pszichiátriai szakápoló dolgozik.
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