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Valamennyi FIDESZ-KDNP képviselő részére!!!
Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!
Az Országgyűlés egyhangúan szavazata meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvényt abban a tudatban, hogy főként az orvosok 3 év alatt megvalósuló 189350%-os emeléséről és a hálapénz eltörléséről döntött. Azonban nem döntött arról, hogy a
gyógyításban hasonló szerepet betöltő szakdolgozók azonos arányú béremelésben
részesüljenek, mivel a szakdolgozói bértábla sajnos nem volt része ennek a törvénynek. Ez
részben annak tudható be, hogy a kormányzati tájékoztatás szerint a szakdolgozók béremelési
folyamata folyik. De mit jelent ez a valóságban? Az alábbi rövid, és a mellékletben szereplő
részletesebb összehasonlítás alapján;
2021. január elsején a több lépcsős béremelés eredményeként egy szakképzett, tapasztalt
egészségügyi szakdolgozó, illetve egy orvos képzettségtől és tapasztalattól függően a
következő bérekre számíthat:
10 éves gyakorlattal
Orvos
Egyetemi diplomás ápoló
Magasan képzett szakápoló

20 éves gyakorlattal

861 848 Ft
402 125 Ft
297 479 Ft

1 044 175 Ft
451 509 Ft
322 171 Ft

Tehát egy tapasztalt szakdolgozó 10 év munkaviszonnyal 200 000 nettó bért sem fog kapni az
igen jelentős béremelések eredményeként a járvány közepén 2021. január 1-én.
Ezzel szemben állítható az, hogy az új törvény bevezetésével igen jelentős keresetveszteség
fogja érni a szakdolgozókat is a hálapénz eltörlése, az egészségügyi szolgálati jogviszony
teljeskörű bevezetése, a felmentés, végkielégítés esetén járó juttatások csökkenése, az utazási
kedvezmények csökkenése, de leginkább a mellékfoglalkozások mindenkit érintő törvényi
korlátozása miatt. Ezek az intézkedések átlagosan havi nettó 80-120 000 Ft közötti
jövedelemkiesést eredményeznek a szakdolgozóknak is felméréseink szerint, igaz egyes
munkaköröket eltérő mértékben érintenek. Közismert, hogy a szakdolgozók nagy része a
főállásán kívül további keresetet jelentő mellékállásokat vállalnak a még mindig szánalmas
nettó bérük kiegészítése érdekében anyagi kényszerből. Egyetértünk azzal, hogy az ő esetükben
is csökkenjenek ezek a munkaterhek, azonban úgy, hogy a kieső keresetek ne csak az orvosok,
hanem a szakdolgozók esetén is kompenzálásra kerüljenek. A részükre eldöntött 72%-os
béremelés, melynek az utolsó 2022. évi 30% lépése még elég távol van, 4 év alatt eredményez
annyi növekedést a nettó jövedelemben, amennyit a törvényi változások egy lépésben
elvesznek többségüktől. Így 2021-ben tehát nettó veszteség éri a szakdolgozókat, de nagy
eséllyel a műszaki-gazdasági területen dolgozókat is.
További jelentős jövedelemkiesést eredményez a nagyszámú fertőződés, amelynek döntő része
a munkahelyeken történik a védekezés ellenére is és táppénzre kényszeríti a dolgozók nem kis
részét.
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Ezért kérjük képviselő Asszonyt/ Urat, kezdeményezze a szakdolgozói bértábla beemelését az
orvosi bértáblák mellé, a mellékletben szereplő átlagosan az 50-80%-nyi béremelés
megvalósulását 2021. január 1-től, és további béremeléseket az orvosi béremelésekkel azonos
ütemben 2022-ben és 2023-ban. Az orvosok és a szakdolgozók közti bérarányok fenntartása
érdekében differenciált emelésre van szükség úgy, hogy a tapasztalat jobban kifejezésre jusson
a bérekben.
Kérjük támogatását abban is, hogy az egyetemi diplomával rendelkező ápolókat, mentőtiszteket
sorolják át az orvosi bértáblák hatálya alá, mint ahogyan ez megtörtént a gyógyszerészek,
pszichológusok és más egyetemi diplomás ápolók esetében. Semmi nem indokolja, hogy fele
annyi bérért végezzék felelősségteljes munkájukat, mint más egészségügyi diplomás.
Kérjük továbbá a 2020. évi C. törvényből, 11.§ fejezetének kivételét vagy a kirendelés
lehetőségének korlátozását kizárólag járvány vagy katasztrófa helyzetekre, és időbeli korlát
beépítését is, valamint az ilyen esetekben felmerülő költségek megtérítésének elrendelését a
törvényben.
A szakszervezetünkhöz érkezett visszajelzések alapján tömeges pályaelhagyások várhatók
minden dolgozói körből az év végén, ha a kirendelés ilyen hosszú időre történő elrendelésének
lehetősége benne marad a törvényben, és bérkompenzációra nem kerül minden gyógyító
munkát végző dolgozó esetén sor. Az intézkedéssel nem szabad várni.
Az egészségügyben teammunka folyik 1 orvoshoz 3-4 egészségügyi szakdolgozó kell, hogy a
gyógyítás eredményes legyen, az intenzív ellátásban, pl. a halálozás számának változása a
legszorosabb kapcsolatban a betegszámhoz viszonyított szakdolgozói létszámtól függ.
Ezért sürgős intézkedés szükséges az előzőek tekintetében, hogy megelőzhessük a tömeges
pályaelhagyást, amely katasztrófához vezethet ebben a helyzetben. A készülődés a dolgozók
részéről elindult, amihez további erős impulzust ad a járvány során jellemző terhelés,
fertőzésveszély, kétségbeesés, és olykor a nem megfelelő felkészítésből adódó szorongás, a sok
dolgozói fertőzés is.
A tömeges elvándorlás megelőzése a parlamenti képviselőkön, és kormányzaton múlik,
következményeit nem lehet az egészségügyi dolgozókra hárítani.
Budapest, 2020. október.25.
Dr. Soós Adrianna
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