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Tisztelt Etnök Úr!

Kérem, engedje ffiog, hogy
megkeres ésérehivatkozás sal

a

2020. április 2-án Miniszterelnök

táj ékoztas s arn

Úr

részérektildött

az alabbiakról.

Legfontosabb célkéntElnök Úr is a magyar emberek életének,egészségéneks a magyar
munkavállalók védelmének fontosságát jelölte meg. Magyarország Kormánya valamennyi
intézkedésénekközéppontjában éppen ezek a célok állnak. Magyarországot és a magyar
embereket jelenleg egy olyan új veszély, a koronavírus fenyegeti, amely mindannyiunkat a
legérzékenyebb pontunkon) az egészségünkön keresztüI támad. Nem ez az első válság és
nehézség az elmult tíz év során' amivel meg kell birkóznunk. Akár természeti csapás, akar
gazdasági váIság, akár népvándorlás fenyegette az országot, összefogással mindig felül
tudtunk kerekedni a bajon.

A

mostani, járvány okozta veszéll nem láthattuk előre és nem is lehetett azt távol lartani
magunktól. A járvany következményeinek enyhítéseérdekébenugyanakkor az eddigiekben is
megtetttink és a tovtíbbiakban is meg fogunk tenni minden emberileg lehetséges intézkedést.

A magyar

emberek védelme érdekében veszéÍyhelyzetet hirdettünk és olyan intézkedéseket
hoztunk a társadalmi együttélés minden területén, amellyel a társas érintkezések szátmát a
legkisebbre tudtuk csökkenteni. Mindezzel mostanáig sikerrel tudtuk lassítani a járvarry
terjedését hazátkban

A vírussal szembeni védekezés hosszú időn

át fog tartani s noha az első

az emberélet védelme, mindeközben a járvány által okozott gazdaság hatások kezeléséreis
gondolnunk keil. Éppen ezért jelentettük be az elmult napokban azt amintegy 9200 milliard
forint értékű,az éves ma1yat GDP közel 20 százaIékát kitevő gazdasági akciótervet' amely
célul tűáe ki a munkahelyek megvédését'a munkahelyteremtést' a kiemelt ágazatok
támogatását, a vállalkozások, valamint a nyugdíjasok és a családok segítését.
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.; Telefon: +36 (1) 896-78-89; E-mail: miniszterhelyettes@me.gov'hu
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Ezekben a vésáerhes időkben még inkább igaz az,hogy az országlegfontosabb társadalmi- és
gazdasági funkcióinak ellátása aközszfétában dolgozók feladata és felelőssége. ot azok, akik
a vírussal szembeni védekezésnekaz első vonalában állnak. Az általuk ellátott
közfunkcióknak folyamatosan fenn ketl állniuk, ellenkező esetben a tiírsadalom és a gazdaság
összeomlik, illetve a jarvány elleni védekezésünk során kitűzott céljainkat sem érhetjük el.
Ennek megfelelően akozszféra valamennyi dolgozójának a munkájáéÍt k<jszönettel tartozunk
mindannyian.

A

járvráruryal szembeni védekezésés a készletgazdálkodás vonatkozás éhan a Kormány
szigoru rendszert dolgozott ki. A védekezés mostani szakaszÍhat az egészségügyi
védőfelszerelések beszerzése és szétosztása folyamatos, amely megfiatározott sorrendben, a

terveknek megfelelően történik. Az egészségügyben dolgozók kiemelten fontos' a
fertőzésveszélynek leginkább kitett körülmények között végzett munkája elismeréseként
döntött a Kormány az ön által is említett többletjuttatásbiztositásárőI. Azebben a szektorban
dolgozók ügye nem csak ilyenkor fontos számunkra: aZ orvosok és az egészsé'gugyi
szakdolgozók átlagbére 2010 óta a duplájára emelkedett' míg a mentőszolgálatnál átlagosan
67 százalékos béremelés történt 2016 és 2018 között. Ugyanakkor a többi ágazatban,igy a
szociális szektorban dolgozókról sem feledkezünk meg: a szociális ágazatban a minimálbér és
garantált bérminimum emelésen fe|il az ágazati pótlék emelésévelbéremelésvalósult meg
2020. január l-től, így összesen I4%o-os béremelésbenrészesüInek az ezen a területen
dolgozók.

A

távolról történő munkavégzést illetően tájékoztatom Elnök Urat, hogy amennyiben a
munkaktir jellegéből fakadóan a munka nem végezhető el otthonról' ott nem otthontartással'
hanem fenntartói hatáskörben a szükséges helyzethez igazodó rugalmassággal oldható meg a
munkavállaló foglalkoztatása' A kormánytisztviselők he|yzetét rendező jogszabályok például
lehetőséget teremtenek arra is, hogy a korman1tisztviselő munkáját a munkavégzésszokásos

helyétől eltérő helyen végezhesse, a munkáltatói jogok gyakorlójával való egyedi
megállapodás alapján. A jelen helyzetben biáosítunk.lehetőséget erre mindazoknak, akik a
vírus által leginkább veszéIyeztetett csoportba tartoznak, így a 60 éven felülieknek és a
valamilyen krónikus betegségben szenvedőknek. Ezzel párhuzamosan a gyermekfelügyelet
rendszerének kialakításáről is gondoskodtunk. Ezekkel az tntézkedésekkel is azokkal a
kozszférában dolgozókat igyekszünk segíteni, akik a járvány elleni védekezés miatt nem
tehetik meg, hogy otthon maradnak.

l055 Budapest, Kossuth tér 2-4.; Telefon: +36 (i) 896-78-89; E-mail: miniszterhelyettes@me.gov.hu

ffi
ffi

ffit

ffiffiöJl

W

ffililű]l

MIN ISZTERELNÖKSÉG
MNTSzTpRHELYETTES

PaRteugNrI ÉsSrnerÉcw ÁrreurtrrÁn
Szeretnénk tudatosítani mindenkiben, hogy ebben a küzdelemben senki sincs egyedül. A
magyar emberek és a magyar közszo|gáIat dolgozői sziímíthatnak Magyarország Kormányára
ugyanúgy, ahogy az emberek számitanak a közszolgáIatban dolgozókra. Éppen ezért
köszönöm Elnök Úr javaslatait, s azokkal összefiiggésben készséggelállunk a további
egyeztetések elé!

Budapest, 2020. április 20.
Tisztelettel:

orbán Balázs
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