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Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Asszony! 
 

A tegnapi napon kihirdetett, 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján minden, a SARS-

CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő, az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban 

dolgozó egészségügyi dolgozó 10 nap fizetett szabadnapban részesül majd. Ez egy nagyon 

fontos intézkedés, hiszen elengedhetetlen, hogy a rendkívüli terhelésnek kitett, emberfeletti 

munkát végző dolgozók megfelelő pihenőidőt kapjanak. 

Tagjaink visszajelzése alapján azonban számos munkahelyen nehézséget fog jelenteni a plusz 

szabadnapok kiadása, hiszen vannak dolgozók, akik még a tavalyi, teljes évi szabadságukat is 

görgetik maguk előtt, azt részükre nem tudta kiadni a munkáltató. Kérjük, szíveskedjenek 

bevonni szakszervezetünket, illetve más érdekképviseleti szervezeteket is, ennek a 

problémának a megoldásába! 

 

Szeretnénk ugyanakkor felhívni a döntéshozók figyelmét arra is, hogy az alapellátásban 

dolgozó háziorvosok, fogorvosok és asszisztenseik is rendkívüli módon helyt álltak és 

rendkívül nagy terhelésnek, illetve fokozott egészségügyi kockázatnak voltak kitéve, 

ugyanakkor az alapellátás szerkezetéből adódóan (elsősorban vállalkozó háziorvosok, 

fogorvosok dolgoznak benne), nem lehetséges ilyen formában számukra a jól megérdemelt 

pihenést biztosítani.  
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Évek óta probléma, hogy amennyiben szabadságot vesznek ki a háziorvosok, illetve, amikor 

szabadságra megy a rendelőben foglalkoztatott asszisztens, a praxisoknak saját maguknak 

szükséges helyettest biztosítani és nekik helyettesítési díjat fizetni, amelynek finanszírozása 

külön elemként nem jelenik meg a praxisok finanszírozásában, azt az általános 

praxisfinanszírozásból kell kigazdálkodnia a háziorvosoknak. Gyakori az is, hogy egymást 

helyettesítik az egy rendelőben dolgozó kollégák, azonban ez azt jelenti, hogy a 

szabadságukat megelőzőn, vagy azt követően dupla terhelés alatt dolgoznak. A háziorvosi 

praxisokban a helyettesítés egy olyan probléma, amely a jelenlegi plusz szabadnapok 

kiadásán kívül is megjelenik, és amelyet mindenképpen rendezni szükséges.  

 

A Magyar Orvosok Szakszervezete azt kéri, hogy a praxisok kapják meg az éves szabadság 

biztosítására egy tizenharmadik havi finanszírozást, amely legalább a helyettesítő orvos és 

ápoló bértömegét tartalmazza. A szolgálati jogviszonyban dolgozók 10 szabadnapjának 

megfelelő szabadság biztosításához pedig arányosan fél havi finanszírozást biztosítsanak.  

 

Hasonló módon kérjük, hogy a járvány elleni védekezésben részt vevő vállalkozói 

jogviszonyban közreműködő orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak, illetve a 

védekezésben nagyon jelentős szerepet betöltő egyetemi hallgatóknak és egyéb 

önkénteseknek is méltó jutalmat biztosítson a Kormány! 

 

Várom Miniszter Úr és Államtitkár Asszony megtisztelő válaszát és bízom az érdemi 

egyeztetések mielőbbi folytatásában a fenti tárgyban, illetve a korábbi megkereséseink 

ügyében is! 

 

Budapest, 2021. június. 11. 
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