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5/5 ezek a számok lélegzetelállítóak.
Túlzás
nélkül
kijelenthet?,
Hétf?n már meg is jelent az Országgy?lés honlapján, hogy pontosan mekkora emelésre számíthatnak az
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek. A bérrendezés három lépcs?ben fog megvalósulni. 2021.
január elsejét?l egy kezd? orvos fizetése 0–2 év gyakorlati id? után 481 486, 3–5 év gyakorlati év után már 613
134, 21–25 évet követ?en 1 158 975, és 41 év után pedig már
1 666 040 forint lesz. A második lépés: 2022. január elsejét?l a kezd?bér már 619 053 forinttól indul, 3–5 év után
788 315-ra emelkedik, 21–25 év után 1 490 087 forintot vihet haza a dolgozó, 41 év után pedig havonta 2 142 051
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forinttal lehet gazdagabb egy orvos. A java még csak most következik! Nézzük a harmadik lépcs?fokot, ami után
Kálmán Olga és Komáromi Zoltán minden bizonnyal közös hisztirohamban fog kitörni, majd bánatosan,
lehorgasztott fejjel, fehér zászlót húzva maguk után a porban, szégyenszemre visszavonulnak a politikusi pályától.
2023. január elsejét?l 0–2 év gyakorlati id?vel 687 837 forint, 3–5 év munkaviszonnyal 875 906 forint, 21–25 év
után 1 655 653, és 41 év munkaviszonnyal már-már csillagászati, 2 380 057 forint fizetése lesz egy orvosnak.
Túlzás nélkül kijelenthet?, hogy ezek a számok lélegzetelállítóak. Fontos leszögezni, hogy a fizetésemeléseket
széles kör? szakmai egyeztetés el?zte meg, a törvényjavaslat a Magyar Orvosi Kamara bevonásával született
meg. Háborúban állunk a vírussal, és az egészségügyi dolgozók a saját életüket kockáztatva az els? sorokban
harcolnak, így nem is kérdés, hogy nagyon sokkal tartozunk nekik. Békeid?ben is, hiszen nekik köszönhetjük, hogy
beteg magyarok életét mentik meg, hogy hozzátartozóinkat, id?s rokonainkat gyógyítják, ápolják, és hogy világra
segítik gyermekeinket. De ezekben a végtelenül nehéz id?kben, ebben a kegyetlen és veszélyes háborúban még
nagyobb szükségünk van a hozzáértésükre, a gondoskodásukra, a szakértelmükre, a szívükre és a lelkükre. Amit
nap mint nap ki is tesznek értünk, magyarokért és az országukért.
Ha ?k nem lennének, és ha nem küzdenének minden egyes nap, erejüket megfeszítve azokért, akik most a
kórházak intenzív osztályain, lélegeztet?gépekre kötve fekszenek, akkor napok alatt elvesztenénk a harcot. Évek,
de inkább évtizedek óta tartoztunk nekik azzal, hogy Magyarország végre ne csak erkölcsi, de anyagi értelemben
is megbecsülje áldozatos munkájukat. A radikális fizetésemelésekkel együtt pedig végre búcsút inthetünk a kádári
gulyáskommunizmus egyik legkárosabb örökségének, a hálapénznek is. Ennek a förmedvénynek, amely egyszerre
mocskolta be mind az orvosokat, mind a pácienseiket. Ennek a velünk él? rettenetnek, ami rengeteg
törvénytisztel?, becsületes állampolgárból csinált veszteget?t és megvesztegetettet. Ha a parlament ma elfogadja a
törvényjavaslatot, akkor egy évig terjed? szabadságvesztéssel lesz büntethet? az a személy, aki hálapénzt fogad el
a betegét?l. Drákói szigor, de erre az intézkedésre is éget?en nagy szükség volt, ugyanis a hálapénz intézménye a
korrupció melegágyaként m?ködött. Arról nem is szólva, hogy az elmúlt években sajnos rengeteg olyan
gyomorforgató esetr?l hallhattunk, amikor a kapzsivá vált, szakmájukat eláruló orvosok gyakorlatilag kizsarolták,
kikényszerítették a gondjaikra bízott pácienseikb?l a vaskos borítékokat. Még azokból a kispénz? betegeikb?l is,
akik szorult anyagi helyzetben voltak, és akik a zsarolásnak engedve kénytelenek voltak komoly adósságba verni
magukat.
Ennek van most vége. Az egészségügyben új korszak kezd?dött. A koronavírus ellen vívott háborút így együtt,
megtisztulva, orvosainkat anyagilag is megbecsülve pedig meg fogjuk nyerni.
Apáti Bence - www.magyarnemzet.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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