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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánjuk benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Lehetne-e javítani az ápolók, egészségügyi 
szakdolgozók helyzetén?"

Miniszter Úr!

Az egészségügyben dolgozók és az onnan – gyakran maguk is betegen – nyugdíjba vonulók 
helyzete minden hangzatos kormányzati propagandaszólam ellenére immár tarthatatlanná vált. A 
minap egy választó levélben elpanaszolta, hogy 49 éve – most már nyugdíjasként – dolgozik az 
egészségügyben, a nyugdíja havi 105 ezer forint, amiből minden hónapban mintegy 50 ezret költ 
gyógyszerekre és kezelésre. Helyzete messze nem egyedülálló, a szakdolgozók körében inkább 
tipikusnak mondható.

Korábban bevett gyakorlat volt, hogy bizonyos munkakörökben dolgozókat meghatározott, a 
munkakörhöz rendelt kedvezmény illetett meg. Az előírt öltözködési szabályokat követni köteles 
köztisztviselők ruhapénzt kaptak, a pedagógusoknak szakkönyv-vásárlási támogatás járt, az 
egészségre ártalmas vagy kockázatos munkakörökben dolgozókat ma is korkedvezmény illeti meg a
nyugdíjazásnál, a MÁV-alkalmazottak és családtagjaik kedvezménnyel utazhatnak. Ezek mintájára 
méltányos lenne, ha az egészségügyi szakdolgozókat – nem helyzetük megoldásaként, csupán a 
megoldás első lépéseként – gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök vásárlásánál, térítésköteles 
kezelések igénybevételénél árkedvezmény illetné meg. Például a legalább 10 éve az 
egészségügyben dolgozók 20, a legalább 20 éve ott dolgozók 50, a 35 vagy több éve ott dolgozók 
pedig 90 százalékos kedvezménnyel juthatnának hozzá ezekhez az árukhoz és szolgáltatásokhoz. Az
is elképzelhető volna, hogy a kedvezményezett, amennyiben nyugdíjazása előtt távozik az 
egészségügyből, elveszítse ezt a kedvezményt – egy ilyen szabályozás talán mérsékelhetné 
valamelyest az aggasztóan nagyarányú pályaelhagyást is. Hangsúlyozzuk, mindez nem jelentené 
helyzetük megoldását, inkább csak része lehetne a soká már nem halogatható megoldásnak.



Kérdezzük tehát miniszter urat:

Hajlandó-e a kormány megfontolni egy ilyen vagy ehhez hasonló kedvezményrendszer bevezetését?

Várjuk megtisztelő válaszát.

Budapest, 2019. május 14.

Hajdu László
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Dr. László Imre
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