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Országos Kórházi Főigazgatóság  

Jenei Zoltán 

kórház-főigazgató  

részére 

 

Tisztelt Kórház-főigazgató Úr! 

 

Magyarország Kormánya az elmúlt években fokozott figyelmet fordított a sürgősségi ellátás, 

azon belül is a minőségügyi és személyi feltételek javítására. A Magyar Sürgősségi Orvostani 

Társaság, mint szakmai szervezet javaslatokkal, véleményezéssel segítette ezt a munkát, 

hiszen a cél közös: magas színvonalú sürgősségi ellátás nyújtása az egész országban minél 

több beteg számára. A 11 hónapja fennálló pándémiás helyzetben a sürgősségi osztályok 

dolgozói „frontvonalbeli” folyamatos helytállásukkal igazolták a megkezdett fejlesztés 

jogosultságát, eredményességét.  

Sajnos az eddig elért eredmények megtartása, újak elérése bizonytalanná vált. A kétségkívül 

előremutató kormányzati intézkedések és rendeletek helyi szinten történő eltérő értelmezése 

és alkalmazása jelentős bizonytalanságot okoz(ott) Társaságunk tagjai körében. Bár a 

Főigazgatóság által kiadott utasítások egyértelműen fogalmaznak a sürgősséget illető szakági 

és egyéb pótlékok tekintetében, Társaságunk által végzett országos felmérés alapján ezt 

számos helyen nem veszik figyelembe. Az 528/2020. Kr. 6 § f) pontja egyértelműen 

rendelkezik az illetményen felüli juttatások munkaszerződésben történő rögzítéséről. Sok 

esetben ezek a juttatások csak, mint lehetőségek szerepelnek egy mellékelt tájékoztatóban – 

nagyságuk és az odaítélési feltételek tisztázatlansága mellett -, de olyan ellátóról is kaptunk 

információt, ahol az intézeti vezetés elzárkózott a juttatások odaítélése elől vagy egyszerűen 

nem reagált a helyi sürgősségi kollektíva megkeresésére.  

A sürgősségi tevékenység mind fizikai, mind pszichikai értelemben az egyik legmegterhelőbb 

szakterület. Nemzetközi tanulmányok bizonyítják, hogy itt az egyik leggyakoribb a „testi-lelki 

kiégés” előfordulása. Jól látható, hogy az egyéb, sok tekintetben kisebb megterhelést jelentő 

szakterületek – a törvény által garantált azonos illetmény biztosítása mellett – kifejezett 

elszívó hatása heteken belül a sürgősségi ellátás kényszerű beszűküléséhez, megroppanásához 

fog vezetni országos méretekben. Mindeközben a pándémia okozta új fertőzések száma 

egyértelmű növekedést mutat, előre vetítve a kórházakra nehezedő nyomás fokozódását, 

melynek „elsődleges becsapódási pontja” a sürgősségi osztály. 

Véleményünk szerint a krízis megelőzhető, ha a sürgősségi ellátás bázisfinanszírozása terhére 

– mely progresszivitási szinttől függően 11-31 millió forint között változik – egyértelműen 

deklarált, egy tételben definiált, kötelezően kiutalandó juttatás kerülne meghatározásra. A 
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juttatás figyelembe venné a szolgálati időt (alapilletmény %-a), az adott osztály 

progresszivitását (I. szint: 30 %, II.: 35 %, III.: 40 %). Kiváltaná az 1/2021. OKFŐ utasítás 

3.4.15 pontjában szereplő szakterületi, valamint a 3.6.22. pontban feltüntetett műszakpótlékot, 

ugyanakkor lehetőséget biztosítana a 4.1.29 pont alapján műszakvezetői illetménykiegészítés 

meghatározására.   

Fentiek alapján kérjük Kórház-főigazgató Urat javaslatunk áttekintésére, elfogadás esetén 

pedig a szükséges utasítások kiadására! 
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