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Prof dr. Horváth Ildikó 

államtitkár 

EMMI 

 

Tisztelt Államtitkár Asszony! 

 

Kérésére az alábbiakban fejtjük ki javaslatunkat a tervezett 500.000 Ft-os rendkívüli 

juttatással kapcsolatban. 

Az egészségügyi dolgozók örömmel fogadták az április 4-i bejelentést, hogy a nyár 

folyamán bruttó 500.000 Ft juttatásban részesülnek. A kifizetésnek a Semmelweis-

naphoz, a magyar egészségügy napjához való kötését erősen támogatnánk, már csak 

azért is, mivel a COVID-19-es járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze a 

megfelelő kézhigiéné.  

 

Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy ez a bruttó 500.000Ft számos egészségügyi 

dolgozó számára nem jutalom és előrelépés, hanem kieső jövedelmük mérsékelt és 

egyszeri kompenzálása lesz, illetve veszélyességi pótléknak tudható be. A 

járványhelyzet miatt az orvosok széles körének szűnt meg a többletjövedelmet 

biztosító lehetősége: megszűntek a másodállások, a külső szolgálatónál teljesített 

ügyeleti többletvállalások, és számos 65 év feletti kollégát – a MOK intervenciója 

ellenére – elbocsátottak. Az elektív ellátások – amúgy szükségszerű – átmeneti tiltása 

miatt a magánszolgáltatóknál dolgozók túlnyomó többsége is jövedelem nélkül maradt, 

vagy jelentős jövedelemkieséssel szembesült.  

 

Így, miközben a hivatalos COVID-19-es statisztikák is jól mutatják, hogy a 

betegellátásban dolgozók a járvány alatt a szokásosnál is nagyobb kockázatnak 

vannak kitéve; ugyanakkor jövedelmük ennek ellenére nem nőtt, hanem – esetenként, 

illetve egyes csoportokban – jelentősen csökkent.  

 

A MOK elnöksége ezért úgy véli, hogy az 500.000 Ft-os többlet juttatást minden 

egészségügyi dolgozónak (orvosnak, szakdolgozónak, segítő személyzetnek) meg 

kell kapnia, aki 2020 március 11.-én, az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor 

egészségügyi intézménnyel állt jogviszonyban, vagy a közigazgatásban 

egészségügyi munkakört töltött be. (pl. tisztiorvosok, NNK, ÁEEK orvosok és 

szakdolgozók stb.) A fentiekből természetesen következik, hogy a közszolgáltatásban 

dolgozó vállalkozóknak (háziorvosok, fogorvosok, intézménnyel szerződött vállalkozó 

orvosok) és a magánalkalmazottaknak is meg kell kapniuk ezt a juttatást. 
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Ennek megfelelően a jogosulti körbe tartozónak érezzük azokat a kollégákat is, akik 

a magánellátásban dolgoztak, illetve dolgoznak, és azokat a 65 év feletti orvosokat 

is, akiket a március 11-ét követően bocsátottak el. A MOK nem javasolja ennek az 

összegnek a differenciálását sem. Ahol bér jellegű kifizetés történik, ott a munkáltatón 

keresztül történjen a kifizetés, a magánegészségügyben és az alapellátásban pedig bruttó 

kifizetésként történjen. A jogosultak körének meghatározása az orvosok és 

szakdolgozók tekintetében az érvényes működési nyilvántartással rendelkezőket 

foglalhatja magában. Az egyéb egészségügyi dolgozók (informatikusok, karbantartók 

stb.) listáját pedig a munkáltatók adhatják meg a tervezéshez.  

Ismételten jelezni kívánjuk, hogy ez a gesztus nem pótolja a tisztességes, a társadalmi 

megbecsülést kifejező jövedelmet, ezért kérjük az orvosi jövedelmek rendezését, a 

MOK által javasolt bértáblának megfelelő emelését. Az orvosi bérek mielőbbi, már 

a 2021-es költségvetésben garantált, tartós rendezését pedig az egészségügy 

újraindításának, az előbb-utóbb megkezdődő egészségügyi reform alapfeltételének 

tartjuk. Ezek hiányában várhatóan sajnos az egészségügyi dolgozók további jelentős 

része fogja elhagyni a közellátást, illetve az országot, ellehetetlenítve így a 

közegészségügyi ellátást és egy esetleges jövőbeni új járvány elleni védekezést is. 

 

Budapest, 2020. 05. 15. 

 

 

Tisztelettel, 

 

Dr Kincses Gyula 
A Magyar Orvosi Kamara elnöke 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


