


F E L H Í V Á S 
 

A magyar szakdolgozói társadalom megértésért és segítségért kiált! 
 

Vonuljunk együtt békésen és politikamentesen az egészségügy jövőjéért és az 
egészségügyi szakdolgozókért! 

 

Összefogás az egészségügy mindennapi hőseiért a Hősök terén az 
Ápolók Nemzetközi Napján 2015. május 12-én 17.30-kor! 

 

Álljunk ki együtt!  
Szólaljunk fel a magyar egészségügyért és a magyar szakdolgozók anyagi 

megbecsüléséért! 
 

Nem engedünk a „tizenkettőből”! 
Azonnali intézkedéseket követelünk! Elég volt a hitegetésből! 

 

Együtt egymásért, közös céljainkért, értékeinkért, betegeinkért!  
 

Hívunk és várunk az egészségügyben, a szociális és a gazdasági-műszaki területen 
tevékenykedő minden kedves kollégát, aki felelősséget érez a betegellátásért! 
 

Csatlakozzanak hozzánk orvosok, betegek és hozzátartozóik, illetve mindazon 
állampolgárok, akik egyetértenek céljainkkal, törekvéseinkkel és együtt éreznek az 
egészségügyi szakdolgozókkal! 
 

Számítunk leendő munkatársainkra, a hallgatókra és a tanulókra is! Álljunk ki 
együtt a jövőnkért! Tegyünk közösen azért, hogy ismét vonzóvá váljék itthon az 
egészségügyi pálya! 
 

Program: 
17.00  Gyülekező 
17.30  Felszólalások 
18.00  Menet indulása a Hősök teréről az Andrássy úton az Arany János utcáig 
19.00  Érkezés az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságához 
19.15  Követeléseink átadása   
 

Hivatásunk képviseletével az egészségügyért és a betegekért! 
Mi mindig segítünk, most mi kérünk segítséget! 

 

Budapest, 2015. április 27. 
      Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 



  

MIT KÍVÁN A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKDOLGOZÓ? 

 
 
 

1. Ágazati stratégiát az egészségügyi szakdolgozók élet- és 

munkakörülményéinek javítására! 

2. Szakdolgozói életpálya modell azonnali bevezetését! 

3. A bértárgyalás azonnali megkezdését és szektor semleges 

megvalósítását!  

4. 50.000 forint/hó havi alapilletmény emelését 2015-ben! 

5. A változó bérek, a már rendezett alapilletmény szerinti bérszámfejtését! 

6. A szakdolgozók közösségi közlekedésének támogatását! 

7. A szakdolgozók cafetéria rendszerének bevezetését! 

8. Védő- és munkaruhát, munkacipőt minden szakdolgozónak! 

9. Nővérszállók létesítését, felújítását! 

10. A szakdolgozói hatáskörök tisztázását nemzeti szinten  

és méltó ellentételezését! 

11. Ágazati stratégiát a hiányszakmák felszámolását az egészségügyi 

szakdolgozói területen! 

12. Az ápolásügy képviseletének megerősítését az  

Egészségügyért Felelős Államtitkárság struktúrájában! 

 

 
MI FOGJUK  MAGYARORSZÁG BETEGEIT       

ÁPOLNI, ELLÁTNI! ÉRTÉKÜNK A HIVATÁSUNK! 
HIVATÁSUNK AZ ÉRTÉKÜNK! SZAKDOLGOZÓI 

ÖSSZEFOGÁSSAL A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT! 
 

 

 

 
 

 

                       Elfogadta  

                     a MESZK Nagygyűlése 

                2015. március 21-én 


