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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 kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Végül mekkora béremelésre számíthatnak az 
egészségügyi dolgozók?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Miniszterelnök  úr  pár  hónapja  bejelentette,  hogy  a  kormány  a  minimálbér  200  ezer  forintra
emelésén dolgozik, aminek következtében pedig várhatóan a garantált bérminimum is növekszik,
melynek emelése még nem tisztázott.

Mai bejelentése szerint pedig több ágazat béremeléséről döntött a kormány, így 2022. január 1-jétől
20%-os fizetésemelést várhatnak a bölcsődei, a kulturális területen és a szociális dolgozók is. Az
ápolók pedig 21%-os emelésre számíthatnak.

2019. július 1-től 8 százalékkal, majd 2020-ban kétszer is emelkedett az egészségügyi szakdolgozók
alapbére. 2020 január 1-től érvényes a 14%-os, míg november 1-től a 20%-os alapbéremelés. 

Az intézkedés  negyedik  lépcsője  2022.  január  1-jei  határidővel  30%-os  emelést  ír  elő,  aminek
köszönhetően a 2018-as illetménybázishoz viszonyítva a szakdolgozói  alapbérek 72 százalékkal
emelkednek. 

Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1. Mekkora béremelésre számíthatnak idén az ápolók pontosan? A 30%-os emelés mellé kapják
a 21%-os ma ígért bérfejlesztést?

2. Gondolkodik-e a kormány ágazati béremelésben?
3. Az ápolókon kívül még kik kapnak magasabb fizetést? Kapnak-e például a gyógytornászok, 

a dietetikusok, a védőnők, az alapellátásban dolgozók?



 
4. Kapnak-e fizetésemelést az egészségügyben dolgozó, ám nem egészségügyi munkavállalók, 

az orvosokon és az egészségügyi szakdolgozókon túl, például a gazdasági és műszaki 
területen dolgozók, karbantartók, pontosabban azok, akik nélkül nem működnének a 
kórházak, az egészségügyi intézmények?

5. Terveznek-e a háttér szolgáltatásokban dolgozók részére bértáblát létrehozni?
6. Hogyan tervezik az ágazaton belüli bérfeszültségeket kiegyenlíteni?
7. Azok az ápolók, akiknek a fizetése a minimálbér szintjén, vagy akörül van, a 

minimálbéremelésen túl kapják meg a 20%-os béremelést vagy abba beépítve?
 

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2021.10.11.

 

Tisztelettel:

Hohn Krisztina

(LMP frakció)
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