Független Egészségügyi Szakszervezet
FESZ
Székhely: 1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/b
Levelezési cím: Központi Iroda, 1094 Budapest Viola u. 21 sz. E-mail: fesziroda@gmail.com

Dr. Orbán Viktor
Magyarország Miniszterelnöke

www.fesz.eu

Ikt.szám: 01-014/2020/FESZ

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Budapest
Pf. 6.
1357
miniszterelnok@mk.gov.hu
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A napokban vált világossá a kormányzati honlap felületén, hogy az egészségügyi dolgozók közül kik
érintettek a Miniszterelnök Úr által minden egészségügyi dolgozónak megígért 500 000 Ft jutalomban.
Szakszervezetünk a Független Egészségügyi Szakszervezet nagyra értékeli, hogy - számos korábbi
kezdeményezésünkkel összhangban - a munkavállalók széles csoportja érintett a jutalmazásban.
Nevükben is megköszönjük a dolgozóknak ebben a formában történő elismerését, azt, hogy nemcsak a
járványban közvetlenül érintett munkavállalókra vonatkozik, hanem az egészségügyi dolgozók mellett
a technikai dolgozókra is, valamint azokra, akik a járvány miatt veszítették el jövedelmük egy részét,
kényszerültek állásidőre vagy fizetés nélküli szabadságra, vagy önkéntesen vállaltak részvételt a
járványügyi intézkedésekben.
Egyes esetekben ugyan a járvány elleni védekezéshez való közvetlen hozzájárulásról nem beszélhetünk,
azonban az intézkedést egyfajta elismerésnek tekintjük azok irányában, akik a múltban, a jelenben és
remélhetően a jövőben is a magyar emberek gyógyulásáért dolgoznak. Emiatt viszont nem értjük és
súlyos hiányosságnak tartjuk, hogy arra igen érdemes csoportok, köztük - egészségügyi és gyakran velük
azonos jellegű munkát végző szociális dolgozók - kimaradnak a jutalmazásból.
A legfájóbb pont a szociális intézményekben dolgozó ápolók és gondozók csoportja.
Méltánytalannak és érthetetlennek tartjuk, hogy miközben óriási erőfeszítésekkel, felülről nem korlátos
pénzfelhasználással gondoskodott a Kormány az átlagosan 75 év körüli, súlyos Covid beteg idősek
gyógyításáról, azokra a szociális intézményekben dolgozó ápolókra és gondozókra, akik róluk
gondoskodtak és máig gondoskodnak, már nincs fejenként 500 000 Ft, mint másokra, akik esetleg másik
intézményi címszó alatt végzik az idős betegek gondozását, pl. a krónikus kórházi osztályokon. A
szociális intézmények dolgozóinak átlagkeresete a legutolsó a sorban a költségvetési szektorban, a
gondozók, ápolók többsége a szakmai bérminimumnak megfelelő összeget visz haza, több műszakos
munka és igen nagy lelki és fizikai terhelés mellett. Jelenleg 276 000 Ft a teljes munkaidőben mért
rendszeres bruttó átlagkeresetük, ami havi 100 000 Ft-tal marad el a nemzetgazdasági szinten mért
átlagkeresettől. Ma már látjuk, hogy minden igyekezet ellenére igen sok a járvány miatti halálozás a
világon az idős otthonokban, ami az utólagos értékelések szerint gyakran az ellátás elégtelen anyagi és
személyi feltételeire vezethető vissza. Ez azt támasztja alá, hogy az itt levő személyi feltételek
megerősítése volna indokolt az infrastrukturális feltételek javítása mellett, hiszen a járványveszély
leginkább továbbra is az idősotthonokban élőket fenyegeti.
Az itt dolgozók igen kemény munkát végeztek és végeznek, - gyakran a családjuktól távol, bent laktak
az intézményekben, hogy megóvják a gondozottakat - nagy számban megfertőződtek és karanténba
kerültek.
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Közülük sokan szakképzett egészségügyi dolgozók, hiszen az ápolásra jogosított idős otthonokban ez
előírás. A közfinanszírozott otthonokba való bekerülés kritériumai miatt az otthonokban igen sok a tartós
ápolásra szoruló beteg. Kásler Miklós miniszter Úr nyilatkozata alapján az itt dolgozók azért nem
jogosultak a jutalomra, mert az önkormányzat vagy az egyház a fenntartójuk. Ez csak részben igaz,
mivel számos intézmény fenntartója az állam, de ahol nem az, ott is az állam által átadott és normatív
támogatással finanszírozott, azaz közfinanszírozott feladat ellátásról van szó, bármilyen intézményi
formában is történik az ellátás.
A jutalomban több olyan csoport is részesül nagyon is támogatható módon - háziorvosok és
asszisztenseik, szakrendelők dolgozói stb. - akik szintén a köz által finanszírozottak, de nem közvetlenül
állami fenntartásúak, tehát Miniszter Úr indoklása nem állja meg a helyét, hiszen a rendező elv nem az
állam általi alkalmazás volt.
Számos más csoport is kimarad az eddig megismert nyilatkozatok alapján, pl. a gyógytornászok,
diatetikusok vagy éppen a takarítók is, akik gyakran nem közalkalmazottként, hanem más
jogviszonyban végzik munkájukat a köz intézményeiben, pl. alvállalkozók közvetítésével. Ennek
gyakran az a magyarázata, hogy az intézményeknek nincs státuszuk az elvégzendő feladatokra vagy
olcsóbb számukra a vállalkozók foglalkoztatása. Így az érintett munkavállaló többszörösen rosszul jár,
általában alacsonyabb bérrel vagy vállalkozói díjjal dolgozik, maga fizeti a járulékokat, nem kap
jutalmat annak ellenére, hogy ugyanabban az állami intézményben, közpénzből finanszírozva végzi a
munkáját, és ugyanúgy ki volt téve a járvány veszélyének.
A gyógyszerészek szintén többféle foglalkozási formában végzik munkájukat. Ebben a körben az is
megoldás lehetne, ha kötelezik a gyógyszerkereskedelmi vállalkozókat, hogy a külön adójuk terhére
fizessék ki a munkavállalóiknak az 500 000 Ft jutalmat a járvány idején tanúsított helytállásukért.
Mindezek alapján kérem Miniszterelnök Urat, találjon módot arra, hogy minden, az egészségügyi és
szociális ellátásban dolgozó, a közösségi finanszírozás által is támogatott -állami, önkormányzati,
egyházi egészségügyi és szociális intézményekben, vagy a háziorvosi ellátásban feladatot ellátó
munkavállaló - vállalkozó is részesüljön jutalomban, függetlenül az alkalmazás jogviszonyától,
különösen, ha a járvány idején jelentős teher hárult rá, részt vett a sérülékeny csoportok védelmében,
gondozásában, gyógyításában. A munkát végző szempontjából indifferens, hogy az állam az
egészségügyi és szociális ellátáshoz kapcsolódó közösségi forrásokat milyen formában juttatja el a
szolgáltatást közvetlenül nyújtó intézményekhez, szervezetekhez. Bár a járvány kezelése eddig
eredményes volt, bármikor erőre kaphat, de ettől függetlenül is igen fontos, hogy a jól képzett,
egészségügyben, gondozásban jártas szakemberek hazánkban és ne külföldön gyógyítsák a betegeket,
és itthon gondoskodjanak az egyre nagyobb számban ápolásra, gondozásra szoruló szeretteinkről.
A dolgozók bíznak abban, hogy biztosítható lesz a munka elismerését szolgáló jutalom azok számára is,
akikkel eddig nem számoltak az azzal megbízott tárca szakemberei.
Budapest 2020. június 11.
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