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Monostorpályi Község Önkormányzata  Tárgy : Orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő 

4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1.                                       díjazásának emelése 
Szabó József 
Polgármester Úr részére 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Jelen levelünkkel szeretnénk tájékoztatni Önöket az orvosi ügyeletekben országosan kialakult 

helyzetről, melynek hatásai jelen pillanatban nem megjósolhatóak, de mindenképpen foglalkoznunk 

kell vele, mert hosszú távon ellehetetleníti minden szolgáltató (akár Önkormányzat, akár 

magánszolgáltató) ügyeleti rendszerét. Társaságunk 1999-óta működik, másfél millió lakost látunk el, 

és több mint 1100 egészségügyi dolgozónk van közreműködőként. Töretlen fejlődésünk a korrekt 

gazdálkodásnak, a bevételek rendszerben tartásának és az orvosi ügyeletek fejlesztésére fordításának 

(Közhasznú Nonprofit Kft-ként), továbbá a –bár nem kiemelkedő nagyságú- órabérek, közreműködői 

díjak határidőben történő kifizetésének (bizalom) köszönhető.  

A korábban Önöknek 2016.10.13-án megküldött levelünkben már jeleztük, hogy az 

egészségügyi szektorban -egyébiránt fontos- béremelések illetve az a tény, hogy az alapellátási 

ügyeletek (melyek Önkormányzati fenntartásúak) a szektorban zajló emelésekből kimaradtak, komoly 

bérfeszültséget eredményezett. Ennek hatásait nagyon nehezen tudtuk és tudjuk kezelni.  

A 2016. év során az egészségügyi szektorban a további bérrendezések eredményeképpen az 

egészségügyi szektor néhány szegmensében jelentős emelést hajtott végre a kormányzat. Örömteli azt 

látni, hogy az egészségügyi dolgozók pénzügyi helyzete a díjemelés miatt stabilizálódott. Ez igaz az 

alapellátó háziorvosokra, alapellátásban dolgozó ápolókra, igaz a kórházi dolgozókra és az Országos 

Mentőszolgálat dolgozóira, fogorvosokra, védőnőkre egyaránt.  

Ez a tény önmagában örvendetes, ugyanakkor az orvosi ügyeletek a finanszírozás 

rendezéséből kimaradtak, és semmiféle emelés nem történt, sőt a jövő évben sem fog (szemben 

tehát az egyéb egészségügyi területekkel). 

Magyarországon közel 10 éve nem történt értelmezhető ügyeleti alapdíjemelés, mindösszesen 

2, azaz kettő forint emelés volt néhány évvel ezelőtt (40 Ft/fő helyett 42 Ft/fő OEP/NEAK alapdíj.) 

Fentiek miatt az ügyeletes orvosok illetőleg a szakdolgozók jelentős díjemelési követeléssel 

(immáron nem kéréssel) léptek fel az ügyeleti szolgáltatók irányába, így irányunkban is. Ennek 

hiányában sajnálatos módon komoly orvosi-és szakdolgozói lemorzsolódás figyelhető meg a 

rendszerben. Természetesen az sem növeli az ügyeletvállalási hajlandóságot, hogy a főállásukban 

időközben komoly díjemelés történt.  
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A háziorvosi praxisok például 2-szer 130.000 Ft emelést kaptak. Ápolók esetén 40.000 Ft/fő 

béremelés történt. A kórházaknál és az Országos Mentőszolgálatnál 2016. szeptemberben 26%-os, 

2017. novemberben 12%-os alapbér emelés történt, illetve 2018. januárban további 10 %-os alapbér 

emelés várható ezekben a szegmensekben, az Országos Mentőszolgálatnál pedig 2018. novemberében 

még plusz 8 % emelés betervezett. 

 

Nem segített a dolgozók megnyugtatása kapcsán a nyári vizes Világbajnokság sem, ahol több 

ezer kollégánk a magyarországi átlagóradíjak többszöröséért (Szakorvosi óradíj: 8.000 Ft 

szuperbruttó, Rezidens óradíj: 4.000 Ft szuperbruttó, Szakdolgozó óradíj: 4.000 Ft szuperbruttó) 

vállalt szolgálatot.  Ennek az lett a hatása, hogy az országból a rendezvényen résztvevő több ezer 

kolléga nem vállal már kis óradíjon ügyeletet, és ezt közvetítve a többiek felé, az ügyeletben dolgozó 

kollégáink a béremelés igényének hangot adtak. 

 

A 2017. évi garantált bérminimum (bruttó 161.000 Ft) óradíjra vetítve szuperbruttó 1155 Ft-ot 

jelent, s a Kormány tájékoztatása által ismertté vált, 2018. évi garantált bérminimum (bruttó 180.500 

Ft) óradíjra vetítve szuperbruttó 1295 Ft-ot jelent. Mindezek mellett a Társaságunk által üzemeltetett 

ügyeleti telephelyek vonatkozásában több éve 700-750 Ft/óra díjon vállalják a szakdolgozó kollégák a 

sokszor nagy kihívást jelentő, fáradtságos ügyeleti feladatok ellátását. A nehéz körülmények ellenére 

kollégáink kitartóan, elhivatottan, a beteg érdekeit szem előtt tartva végzik feladatukat. 

A szektorban zajló események hatására ez a türelem nagyon lecsökkent, és a dolgozók 

igyekeznek túlmunkát vállalni a saját munkahelyükön, rendezvénybiztosításoknál. 

A szolgáltatókat tömörítő érdekképviselet igyekszik jelezni a problémát a kormányzat felé, de 

ennek eredménye nem látható előre. Ezen probléma magasabb fórumokon való jelzése miatt írtunk 

korábban az Önkormányzatoknak. 

Fentiek okán tisztelettel kérjük, hogy - mint Önkormányzat- a jövő évi költségvetésükbe 

szíveskedjenek bekalkulálni az orvosi ügyeleti szolgáltatás önkormányzati kiegészítő díjazásának 

10 %-os emelését. 

A humánerőforrás bérigényének kielégítése nélkül az orvosi ügyeleti ellátás komoly veszélybe 

kerülhet. Társaságunk természetesen megkezdte a meglévő források átcsoportosításával a 

szakdolgozói díjak rendezését az e szempontból kritikusnak vélt telephelyek vonatkozásában, a 2018-

as garantált bérminimum megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges a feladat ellátásra kötelezett 

Önkormányzatok hozzájárulása is.  
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Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérjük az Önkormányzat segítségét, hogy munkahelyeket 

tudjunk megőrizni és továbbra is tudjuk biztosítani a biztonságos betegellátást. Az Önkormányzat 

által esetlegesen megszavazott emelést a szakdolgozók, a kisemberek bérének rendezésére 

kívánjuk fordítani.  

Az Önkormányzatok mindig kiszámítható, megbízható partnerként tekinthettek ránk, és ilyen 

típusú segítségkéréssel még soha nem jelentkeztünk, cégünk eddig mindig meg tudta oldani a belső 

strukturális átalakításokból a forrásigényt. A finanszírozási szakadék a szektor többi szereplőjéhez 

képest viszont mostmár meghaladja képességünket. Társaságunk természetesen nyitott az ügy 

érdekében a személyes konzultáció megteremtésére. 

Debrecen, 2017. október 26. 

 

A további sikeres együttműködés reményében bízva, tisztelettel: 

    Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa 

                        ügyvezető 


