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Az orvosi bér és jogviszonyról hozott törvény
A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága Vezetőségének állásfoglalása

Januártól törvényi szinten megszűnik az évtizedek óta fennálló, hűbérrendszer szerű egészségügyi
berendezkedés Magyarországon. Korábban soha nem látott mértékben nőni fognak a bérek. A
hálapénz törvényi szinten tiltott lesz az adó-, és a kapó félre nézve egyaránt.
Az új orvosi bérekről és jogviszonyról szóló törvény megszületésekor, megszavazásakor sokan éreztük
úgy, hogy nem 100%-ban azt kaptuk, amit vártunk, vagy amit szerettünk volna elérni, mégis fontosnak
tartjuk szót emelni azért, hogy van okunk örülni, hálát érezni a törvény megszavazásával kapcsolatban.
A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának Vezetősége örömmel fogadja a törvényt. A
végrehajtási rendeletek hatályba lépésével minden orvosnak kiszámítható, biztonságos jövő- és
pályaképe lesz, ahol a szakmában eltöltött évekkel arányosan a jövedelem emelkedése kiszámítható
lesz.
A magán, és az állami egészségügy összemosódása és az ezen a területen lévő visszásságok, melyek
mind a betegeket, mind az állami kezelésben lévő kórházakat és rendelőintézeteket hátrányosan
érintették, megszűnhetnek.
A hálapénz rendszerét és az általa kialakult feudalista, nem az orvosi tudást átadni kívánó és a
rezidenseket, fiatal szakorvosokat nem partnerként és kollegaként, hanem inkább konkurenciaként
kezelő szemléletet felválthatja egy tanító, mentori szemlélet, ahol a különböző törvénytelenül mozgó
pénzek végre nem vernek éket az orvos generációk közé. Reméljük, hogy a törvény a végrehajtási
rendeletekkel az orvosi pálya kiteljesedését és a szakmaiság fejlődését segíti. Bízunk benne, hogy az új
törvény bevezetésével az orvosok és családjaik számára már az orvosi pálya kezdetétől fogva
megfelelő anyagi körülmények teremtődnek meg. Reméljük, hogy a betegek válláról lekerül a
hálapénz és az azzal kapcsolatot visszaélések összes terhe.
Azért tartjuk fontosnak a hálaadást, hogy kifejezzük megbecsülésünket és megfelelő módon értékeljük
a változásokat. Tudatában vagyunk annak, hogy a jelenlegi állapotok sürgős változtatásra szorulnak.
Keresztény orvosokként valljuk, hogy ha valami ellen teszünk, azt alázattal kell tennünk, minden jót
hálával és megbecsüléssel fogadva, a rosszat és a jövő pozitív változásait fenyegető törekvéseket
elutasítva, úgy, hogy megtartsuk hivatástudatunkat és orvosi méltóságunkat. Ha ez elvész, hitelünket
veszíthetjük el az általunk szolgált, tisztelt és szeretett betegeink előtt is.

Budapest. 2020. október 10.

Adószám:19661270-1-43 Bankszámla száma:11711034-20081878
komt@komt.hu; www.komt.hu

