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Pintér Sándor
belügyminiszter
Tisztelt Miniszter úr!
Köszönjük megtisztelő felkérését a kórházigazgatói pozíciókra javaslattevő bizottság tagságára. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége rendkívüli ülésen megtárgyalta a felkérést és azt a
határozatot hozta, hogy a bizottsági tagságot a jelen körülmények között nem vállalja. A Kamara elnökségének egyértelmű prioritása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény okozta nagyfokú bizonytalanság megnyugtató kezelése. Erre a feladatra fókuszál, ezt a
jelentős problémát kívánja a kormánnyal konstruktív munkában megoldani, amennyiben a kormány ebben érdemi partner. Tegnapi levelünkben foglaltaknak megfelelően tisztelettel kérjük,
jelölje meg, a kamara milyen lehetőséget kap a végrehajtási rendeletek véleményezésére,
azzal kapcsolatos javaslattételre. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az orvostársadalom a törvény módosítását az alábbi pontokon mindenképpen konszenzusos megoldáshoz köti:
•

•

•
•
•

•

A vezényelhetőség (kirendelés, áthelyezhetőség) egészségügyi dolgozók számára
elfogadható szabályozása: a munka törvénykönyvét meghaladóan kizárólag egészségügyi válsághelyzetben, maximum 100 munkanapra történő kirendelés, világosan
meghatározott mentesítő körülményekkel és juttatásokkal.
A másodállások vállalásának lehetőségét biztosítani kell: a rossz, a betegbiztonságot
kockáztató, kerülendő gyakorlatokat szükséges tiltani, nem pedig a becsületes, szakmai fejlődést segítő munkát engedélyhez kötni
Az általunk készített eredeti, szakmai előmenetelt, tudományos teljesítményt és tudást
elismerő, illetve későbbiekben értéktartást garantáló bértábla bevezetését kérjük
A szabadságok és végkielégítések mértéke ne legyen kedvezőtlenebb, mint a jelenlegi
közalkalmazotti jogviszonyban
A hálapénznek újra kiskaput nyitó szabályozásokat ki kell venni a törvényből (ilyen pl.
a nőgyógyászattal való kivételezés és ezzel összefüggésben az önkéntes segítő
státuszának megtartása)
Az érdekképviseleti lehetőségek - nemzetközi jogba is ütköző - korlátozását vegyék ki
a törvényből

Várjuk a kormány mihamarabbi válaszát, tisztelettel,

Budapest, 2020. október 30.
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