
 

 

A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) támogatja a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 

Kamara (MESZK) által szervezett demonstrációt és július 31-ére a Hősök terére hívja tagjait és a teljes 

gyse szakmát. Sajtókampányt szervezünk, melyben felhívjuk a Kormány figyelmét, hogy a gyse 

finanszírozásban tizennyolc éve rögzített árak és az euro árfolyamának emelkedése miatt az ágazat 

számos szereplője elérte a működésképtelenség határát. 

Hívjuk, várjuk a FESZ és gyógyászati segédeszközöket gyártó, forgalmazó társszövetségek tagjait, 

csatlakozzunk együtt az egészségügyi szakdolgozók megmozdulásához és vegyünk részt a MESZK által 

a Hősök terére összehívott nagygyűlésen. 

„Az egészségügyben dolgozók, köztük a szakdolgozók és a gyógyászati segédeszközöket kiszolgáló 

szakemberek mindent megtesznek, hogy segítsék a betegeket. A járvány idején valamennyi 

tagvállalatunk, minden dolgozója emberfeletti munkát végzett, ennek ellenére a segédeszközöket 

kiszolgáló szakemberek nem kaptak semmilyen kompenzációt. Számunkra elvi kérdés, hogy 

csatlakozzunk a demonstrációhoz!  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződött 

gyógyászati segédeszköz szaküzletek egészségügyi szolgáltatásait orvosi vény alapján vehetik igénybe 

a betegek. A gyógyászati szaküzletekben dolgozó munkavállalók által nyújtott egészségügyi 

szolgáltatások árát nem hajlandó megfizetni az állam. Olyan szerződéses feltételeket kényszerít a 

gyse-szolgáltatókra ami alapján a vállalkozások veszteséget szenvednek el. Tiltakozzunk a kialakult 

helyzet ellen, csatlakozzunk az állami intézmények szakdolgozóihoz tisztességes bért, jobb 

munkakörülményeket követelve. 

A mellékelt táblázatban összeállított elérhetőségeken tudtok jelentkezni a MESZK megyei szervezetei 

által bérelt buszokra. A demonstráció résztvevői előzetes jelentkezés alapján díjmentesen vehetik 

igénybe a megyéből induló buszokat a Hősök terére és vissza. A Hősök téri helyszínen a gyse 

forgalmazó kollégák keressék Róka Lászlót a 0630 359 0544-es hívószámon. 

A MESZK Országos Elnökség kérése, hogy a résztvevők fehér pólót, inget, blúzt viseljenek. Az 

egészségügyi dolgozók összefogását szimbolizáló zöld szalagot a helyszínen fogjuk kiosztani. 

Kérjük, tájékoztassátok a kollégákat, munkatársakat a MESZK demonstrációjáról és az egyéni vagy a 

MESZK által szervezett buszos utazás lehetőségéről. 
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Várjuk az egészségügy mindennapi Hőseit a Hősök terére 2021. július 31-én (szombat) 
10.00 órakor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nagygyűlésére! 

  

F E L H Í V Á S 

 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara várja 

az egészségügy mindennapi Hőseit a Hősök terére 

a 2021. július 31-én 10.00 órakor tartandó Nagygyűlésére 

  

Hívunk és várunk az egészségügy területén tevékenykedő minden kollégát, aki 
felelősséget érez a jelen és a jövő betegellátásáért és az egészségügyi szakdolgozókért! 

  

Adjunk közösen hangot annak az elégedetlenségnek, ami az elmúlt időszak alatt a szakdolgozók 
körében megfogalmazódott! 

  

Ki kell mondanunk, hogy az egészségügyi szakdolgozók által nyújtott szakmai tevékenység egy 
SZOLGÁLAT, de nem jelenthet szolgaságot! Mi SZAKDOLGOZÓK Magyarország 

állampolgárainak egészségét védjük, betegség esetén ellátjuk, rehabilitáljuk, gondozzuk őket! 

  

A döntéshozók nem hallgattak meg bennünket a tárgyalóasztalnál, ezért a Hősök teréről kell 
üzennünk a fizikai és lelki terheinkről és a felelősségteljes munkánk alulfinanszírozottságáról! 

Adjunk hírt – az ország ikonikus főterén – az új szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban a 
szakdolgozókat sújtó kiszolgáltatott helyzetről és a méltánytalan bánásmódról. 

  

Álljunk ki közösen hivatásunkért, egymásért, betegeinkért, az egészségügy jövőjéért, 
valamint emlékezzünk meg a járvány alatt elveszített szakdolgozó társainkról! 

Program: 

09.00-10.00:           Gyülekező 

10.00-13.00:           Bevezető köszöntő, a rendezvény céljának ismertetése, 

felszólalások, támogató szervezetek képviselőinek felszólalása 

Hivatásunk képviseletével az egészségügyért és a betegekért! 

 

 

 


