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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A
bejelentő
egészségügyi
ügyvitelszervezőként egy vidéki kórház
fekvőbeteg osztályán dolgozik.
Az egészségügyi ellátó területen
dolgozó
ügyvitelszervezők
nevében
közérdekű bejelentéssel fordult az alapvető
jogok biztosához.
Megírta, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete 17.
pontjában,
az
ágazatspecifikus
munkakörök
között
szerepel
az
egészségügyi ügyvitelszervező, de az egyes
egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól
szóló
256/2013.
(VII.
5.)
Kormányrendeletben már nincs felsorolva
mint munkakör, ezért az egészségügyi
ügyvitelszervezőket nem sorolják be az
egészségügyi bértáblába.
Tagjai a szakmai kamarának,
regisztrációs kártyával rendelkeznek, és az
egészségügyi ellátó rendszerben dolgoznak.
Azt szeretnék, ha a munkakörük
bekerülne a 256/2013. (VII. 5.)
Kormányrendelet 1. § b) pontja szerinti
egészségügyi szakdolgozói és egyes
egészségügyben dolgozói munkakörök
közé, hogy a bérük megközelítse a velük
együtt dolgozó munkatársaikét.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az egészségügyi ügyvitelszervezők
bérezésével kapcsolatos közérdekű bejelentést megvizsgálta és az alábbi tájékoztatást
adta.
A 2016. évben induló egészségügyi ágazati béremelés hatálya az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Eütev.) 1 l/A. § (2) bekezdésében meghatározott intézményi, illetve
dolgozói körre terjedt ki.
Az Eütev. hivatkozott rendelkezése alapján a béremelésre
• a külön Kormányrendeletben felsorolt,
• érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező,
• kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, a helyi
önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző
szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló,
• fekvő- vagy járóbeteg-szakellátást, valamint a Kormány által rendeletben
meghatározott egyéb egészségügyi ellátást, szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók,
• meghatározott munkakörben dolgozó egészségügyi dolgozói jogosultak.
A béremelésre jogosító munkaköröket az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete tartalmazza, amely mellékletben az egészségügyi ügyvitelszervező
munkakör jelenleg nem szerepel, így az egészségügyi ügyvitelszervezői munkakörben
foglalkoztatott dolgozók béremelésének jogszabályi feltételei jelenleg nem állnak fenn.
Az egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása érdekében más szakterületeken,
más munkakörben dolgozó szakemberek munkája szintén elengedhetetlen, azonban a
bérfejlesztésre rendelkezésre álló forrásra tekintettel a kormányzatnak a szakmapolitikai
érvek mentén prioritást kellett felállítania a béremelésben részesíthető egészségügyi
dolgozók között.
A béremelési folyamatban elsődleges prioritásként az egészségügyi
intézményekben tényleges gyógyító munkát végző, „ágy mellett dolgozó" egészségügyi
dolgozók jövedelmi helyzetének javítása került kijelölésre, tekintettel arra, hogy ezen
orvosok, szakdolgozók érintettek leginkább mind a migráció, mind pedig az egészségügyi
ellátásban tevékenykedőket fokozott mértékben érintő fizikai, pszichikai megterhelés
tekintetében.

