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” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről
a védőnői ellátásban”
online felmérés tapasztalatai
Készítette:
a Magyar Védőnők Egyesülete Elnöksége
2021. március
A Magyar Védőnők Egyesülete Országos Elnöksége köszöni a védőnők aktivitást a kérdőív
kitöltésében.
A kérdőív készítésének háttere:
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény megjelenésétől kezdve
folyamatosan érkeztek/érkeznek a kérdések Egyesületünkhöz
védőnő kolléganőktől,
munkáltatóktól egyaránt.
A Magyar Védőnők Egyesülete Alapszabályában megfogalmazott célja, tagjaink szakmai
érdekinek képviselete, a védőnők szakmai és jogi érdekkörébe tartozó kérdésekben saját álláspont
kialakítása, a védőnőkre vonatkozó jogszabályok véleményezése, szükség esetén jogszabályok
módosításának kezdeményezése, illetve felkérésre új jogszabályok kidolgozásában közreműködés.

A védőnők számára összeállított kérdőív elsődleges célja volt, hogy megismerjük, a védőnők
körében, hogy az Eszjtv hatálya alá való kerülés mily módon befolyásolta a védőnők
illetményének alakulását, az egyes másoddiplomák és kiegészítő képesítések elismerése,
valamint a kiegészítő illetmények alakulása hogyan valósult meg.
További célunk volt megismerni a dolgozó védőnők helyzetét, a 2020. évi C. Tv, azaz
egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérési kötelezettséget követően,
- a védőnő kolléganők miként döntöttek az új jogviszonyra való áttérés tekintetében,
- hogy alakult a korábbi évekhez viszonyítva a jelenlegi illetményük.
A kérdőívet az Egyesület nyílt Facebook oldalán és a MAVE elektronikus hírlevélben küldtük
meg a védőnő tagjainkhoz, érdeklődőknek.
A 21 kérdésből álló kérdőívet 975 védőnő töltötte ki, mely a dolgozó védőnők 20,3%-a.
A védőnői ellátás területén 4796 védőnő dolgozik1:
-

területi védőnő 3675,
iskolavédőnő 952,
kórházi védőnő 105,
CSVSZ védőnőnő 64.

A kérdőív kitöltése során nem volt kötelező minden kérdésre választ adni, az egyes kérdésekre
ennek alapján eltérő számú válaszok érkeztek.
Válaszolók megoszlása megyei összehasonlításban: majdnem minden megyében közel azonos
a válaszoló védőnők megyei százalékos megoszlása a dolgozó védőnők és a válaszolók
tekintetében, így az országos megoszlás tekintetében a felmérés reprezentatívnak tekinthető.
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A kérdőívre 2021. március 18-ig beérkezett válaszok bemutatása:
1. Aláírtad az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződésed?
(N=975)

Aláírtad az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló munkaszerződésed?
1%
3% 2%1%

Igen
Nem tartozom a 2020. évi C
Törvény hatálya alá
Még nem
Nem
egyéb
93%

A válaszolók 93 % -a aláírta, 7 % nem írta alá még az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló munkaszerződést 2021. március 18-ig.
A 7 %-ból 13 % nem is írja alá az új szerződést, 24 % pedig még nem kapta meg a szerződést
a megkérdezés időpontjáig, illetve 44 % nem tartozik a 2020. évi C.tv. hatálya alá, 19 % pedig
felmentési idejét tölti, feltétellel írta alá, illetve vállalkozó.

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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2. Amennyiben nem írtad alá az egészségügyi jogviszonyra való áttérést, hol tervezel
elhelyezkedni? (N=54)

Amennyiben nem írtad alá az egészségügyi jogviszonyra való
áttérést, hol tervezel elhelyezkedni?
2%

5%

Más területre megyek védőnői
munkakörbe

7%
20%

3%
3%
2%

Más egészségügyi területen fogok
elhelyezkedni
Elhagytam az egészségügyi pályát, más
területen fogok elhelyezkedni
Nyugdíjba mentem

2%
Nyugdíj mellett végzett munkát
mondtam vissza
Vállalkozó vagyok/ gazdasági társaságnál
dolgozom
egyházi alkalmazott vagyok
Még nem kaptam meg a szerződést a
munkáltatómtól.
56%

Gyesen vagyok, még nem döntöttem

Aki nem írta alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést (54 fő) közül
-

2 % GYES-en volt
3 % elhagyja az egészségügyi pályát,
5 % más területre megy védőnői munkakörbe (szakfelügylet, csvsz)
5 % nyugdíjas,
7 % más egészségügyi területen fog elhelyezkedni,
20 % még nem kapott szerződést a válaszadás idején
56 %-a nem tartozik a 2020. évi C.tv. hatálya alá, (vállalkozó, egyházi alkalmazott,)
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3. Milyen foglalkoztatási jogviszonyban dolgozol jelenleg védőnőként? (N=830)

Milyen foglalkoztatási jogviszonyban dolgozol jelenleg
védőnőként?
4%

0%
00%
%
1%2% 1%
Egészségégügyi szolgálati jogviszony
Alkalmazott (munka törvénykönyv
hatálya alatt)
Közalkalmazott
Egyéni vállalkozó védőnő
Tulajdonos vállalkozásban
Munkanélküli
Még nincs szerződésem
Nem dolgozom védőnőként
92%

A válaszoló védőnők 92 %-a az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik 2021. március
1-ét követően, 8% pedig egyéb foglalkoztatási körbe tartozik.

Nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban
dolgozó válaszolók
2%

2%

6%

Alkalmazott (munka
törvénykönyv hatálya alatt)

12%

Közalkalmazott
Egyéni vállalkozó védőnő
49%

Tulajdonos vállalkozásban
Munkanélküli

22%

Még nincs szerződésem
Nem dolgozom védőnőként
7%
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A 8 % (67 fő) egyéb foglalkoztatási körbe tartozók közül:
83 % vállalkozási formában, vagy gazdasági társaságnál végzi munkáját, részletezve: egyéni
vállalkozó (22%), munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott (49%),
tulajdonos vállalkozásban (12%)
7 % maradt közalkalmazott,
6 % még nem kapott szerződést,
2 % munkanélküli,
2 % nem dolgozik védőnőként.

4. Hogyan változott az új jogviszonyban a fizetésed? (N=830)

A válaszolók 83 %-nak (694 fő) szerencsésen alakult a váltás, nem változott meg a jövedelme.
3 %-nak több lett, 3 %-nak kevesebb, 9 % még nem tudta a kérdőívre adott válasz időpontjában,
hisz nem kapta meg a szerződést, vagy éppen nem derült ki belőle, és 2 %-nak vállalkozói
jövedelme van.

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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5. Az új jogviszonyban is megkapod a korábbi jogszabályokban meghatározott
kiegészítő juttatásokat? (N=830)

A válaszoló védőnők 68 %-a (563) rendben megkapja továbbra is, 16 % még nem tudja, 7 %
úgy nyilatkozott, hogy csak részben, azaz kevesebb összegben kapja meg a kiegészítő
illetményeket.
Sajnos a válaszolók 3 % eddig sem kapta meg a kiegészítő illetményeket, és az új szerződésre
való áttéréssel sem jut hozzá, 2 % pedig nem kapja meg, 2 % vállalkozóként vállalkozási
jövedelemmel rendelkezik, illetve 2 % egyéb okok miatt.

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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6. Van-e a védőnői BSc diplomán felül további felsőfokú, MSc végzettséged? (N=828)

Van-e a védőnői BSc diplomán felül további felsőfokú,
MSc végzettséged?
11%

Nincs
Van

89%

A védőnői BSc diplomán felül megszerzett magasabb végzettség (MSc), illetve az egyéb
megszerzett másod, harmad diplomák és a kiegészítő szakmai végzettségek elismerése a
védőnői területen sajnos esetleges, illetve a munkáltató hozzáállásától függ.
A válaszolók 11 %-a jelezte, hogy MSc szintű végzettséggel is rendelkezik a védőnői diploma
mellett.
7. Ha van MSc végzettséged, milyen szakterületen? (N=100)
A kérdés kapcsán arra kerestük a választ, hogy az MSc szintű végzettséggel rendelkező
védőnők milyen szakterületen szerezték meg a magasabb szintű, azaz a MSc képesítéseiket.
35 %

Okleveles védőnő MSc

18 %

Okleveles egészségtan tanár

16 %

Pedagógia/egyéb tanári diploma

12 %

Népegészségügyi szakember

9%

Okleveles táplálkozástudományi szakember

4%

Okleveles egészségügyi tanár

2%

Humán szervező

2%

Mentálhigiénés szakember

1%

Szociológia

1%

Közgazdasági

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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8. Megkapod az MSc végzettséged után a magasabb fizetési osztályba való besorolást?
(N=100)

A kérdésre igennel válaszolók (100 fő) 20 % kapta meg a H fizetési osztályba való besorolást,
22 % a G fizetési osztályban van, 12 % pedig az „5 %”, vagy „10 %”-os bérpótlékban részesül.
A legtöbben 35 % (35 fő) pedig eddig sem és most sem kap semmilyen elismerést fizetésében
a magasabb végzettség elismeréseként.
A 11 %-ban vállalkozói formában dolgozó védőnő nem tudja érvényesíteni, mivel a
finanszírozási keret ezt nem teszi lehetővé, hasonlóan, mint a szakdolgozói bértábla szerinti
mértékű bér biztosítását.

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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9. Van-e a védőnői BSc diplomán felül további felsőfokú BSc, vagy egyéb szakmai
képzettséged? (N=830)

Van-e a védőnői BSc diplomán felül további
felsőfokú BSc, vagy egyéb szakmai képzettséged?
24%

Nincs
Van

76%

A válaszolók 24 %-a (198 fő) nyilatkozott úgy, hogy van a védőnői BSc végzettsége mellet
egyéb BSc, vagy más kiegészítő szakmai végzettsége.

10. Ha van BSc diplomán felül egyéb diplomád (MSc, BSc), szakmai végzettséged,
mennyi? (N=217)

A válaszolók közül, akiknek van a védőnői BSc diplomáján felül egyéb képesítése,
77 %-nak egy (168 fő), 18 %-nak kettő (38 fő), 4 %-nak három (8), 0,5 %-nak négy (1 fő), és
1 %-nak öt (2 fő) kiegészítő szakmai végzettsége van.

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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11. Milyen szakterületen szereztél egyéb végzettséget?

Fő

Milyen területen szereztél egyéb végzettséget?
90
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85

43
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30

29
21
11

10

10

8

6

6

5

4

4

4

2

Képesítések megnevezése

A kérdés kapcsán arra kerestük a választ, hogy a védőnők milyen szakterületen szereztek
kiegészítő képesítést, és hogy ezek a további képzettségek a védőnők alaptevékenységének
magasabb szinten való nyújtásához hozzájárulnak-e.
Az ábrán jól látható, hogy a válaszolók közül legtöbben családgondozó szakvédőnői
képesítéssel rendelkeznek (85 fő), ezt követi valamilyen mentálhigiénés területen (43 fő)
szerzett képesítés, majd majdnem azonos számban az iskolaegészségügyi specializáció (30 fő)
és a pedagógia/tanári (29 fő) képesítés szerepel.
Valamilyen szociális területen 21 fő szerzett képesítést.
Szintén közel azonos számban van jelen a védőnők további képesítései között az egészségügyi
minőségirányítás (11 fő) szoptatási tanácsadó (10 fő) és az egészségügyi menedzser (10 fő)
szakokon szerzet diploma.
Egyéb egészségügyi szakterületen (szülésznő, ápoló, dietetikus,) 18 fő szerzett végzettséget.
A válaszolók között néhány fővel vannak jelen, akik természetes gyógymódok (6 fő),
perinatális szaktanácsadó (4 fő), egészségügyi szakoktató (4 fő), és addiktológiai konzultáns (2
fő) képesítéssel rendelkezik.
Az egyéb kategória (42 fő) azokat a végzettségeket tartalmazza, amelyek nem kapcsolódnak
közvetlenül a védőnői, illetve egészségügyi tevékenységhez.
” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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12. Ha van további felsőfokú végzettséged BSc, illetve egyéb szakmai végzettséged,
megkapod-e a magasabb fizetési osztályba való besorolást? (N=216)

A válaszolók 49 %-a (107 fő) úgy nyilatkozott, hogy az alap védőnői diplomán felül
szerzett egyéb kiegészítő végzettségeket semmilyen módon nem ismerik el a munkáltatók.
A válaszolók 32 %-a (69 fő) G fizetési osztályba kerültek besorolásra, 12 % (25 fő) a kiegészítő
5 %-os bérkiegészítésben részesül. A válaszolók 7 % (15 fő) vállalkozási formában dolgozik,
és az alacsony finanszírozás miatt nem tudja érvényesíteni illetményének kialakításában a
kiegészítő képesítéseket.

” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
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13. Van-e mellékállásod? (N=830)

Van-e mellékállásod?
23%

Nincs

Van

77%
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény új szabályozást
fogalmazott meg a további jogviszony létesítése terén.
2021. március 1-ét követően:
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott
tevékenységet is, kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.
A kérdés feltevésével arra kerestük a választ, hogy a védőnők a fő állásuk mellett milyen
arányban létesítettek mellékállást.
A válaszoló védőnők 23 %-nak (168 fő) van a védőnői fő állása mellet mellékállása/
kiegészítő kereső tevékenysége.
14. Ha van mellékállásod, az hol van? (N=192)

Ha van mellékállásod, az
2%
3% 3%

Saját munkáltatódnál védőnői
helyettesítés

18%

Másik munkáltatónál védőnői
helyettesítés
Más egészségügyi területen van

26%
Nem egészségügyi területen van
Oktatás

34%
14%

Egyéb vállalkozás
Ugyan annál a munkáltatónál nem
védőnői tevékenység

A védőnői ellátás területén a 2019. éves védőnői jelentés alapján 360 üres állás volt, melyet a
dolgozó védőnők folyamatos, hosszú idejű (több hónapos, több éves időtartamban)
” Kérdőív az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről a védőnői ellátásban” online felmérés tapasztalatai
Készítette: a Magyar Védőnők Egyesülete Elnöksége 2021. március
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helyettesítéssel látnak el, azaz a fő állásuk mellett saját munkáltatónál helyettesítéssel, illetve
további jogviszonyban látják el a családokat.
A kérdés feltevésének célja az volt, hogy megismerjük a további jogviszonyt létesítő védőnők
(168 fő) milyen területen végzik az egyéb kereső tevékenységüket.
Másik munkáltatónál védőnői helyettesítés
Saját munkáltatónál védőnői helyettesítés
Nem egészségügyi területen van
Más egészségügyi területen van
Oktatás
Egyéb vállalkozás
Ugyan annál a munkáltatónál, nem védőnői tevékenység, pl. takarítás,
2%
projekteben való részvétel

34 %
18 %
26 %
14 %
3%
3%

A válaszok alapján az látható, hogy további jogviszonyt létesítő védőnők 52 %-a valamilyen
területen védőnői betöltetlen, vagy tartósan távollévő védőnői körzetben, iskolában létesített
mellékállást.
15. Kérsz-e engedélyt a mellékállás folytatására? (168 fő)

Kérsz-e engedélyt a mellékállás folytatására?
1%
16%
Nem
38%

6%

Igen
Nincs rá szükség, mert oktatói
tevékenységet végzek
Még nem tudom
Egyéb

39%

A válaszolók közül 39 % kéri meg az engedélyt mellékállás végzésére, 38 % pedig nem, 16 %
még nem tudja, 6 %-nak pedig nincs szükség engedélykérésre, mert oktatói tevékenységet
folytat, 1 % egyéb (GYES-en van, önkormányzat sem tudja mi a teendő).
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16. Kaptál-e már engedélyt a mellékállás folytatására? (N=197)

Kaptál-e már engedélyt a mellékállás
Még nem
folytatására?
2% 4%
20%
42%

Folyamatban van,
jelenleg még végzem a
tevékenységet
Igen
Még nem indítottam el
Egyéb

32%

A válaszok alapján még nem indult el, vagy folyamatban van az engedélyek megkérése, illetve
az engedélyezés, azonban a kérdőívre adott válasz idejére már a válaszolók 20 %-a megkapta.

17. Van-e a főállású egészségügyi szolgálati jogviszonyod mellett vállalkozásod? (N=830)

Van-e a főállású egészségügyi szolgálati
jogviszonyod mellett vállalkozásod?
6% 3%

Nincs
Van
Vállalkozó
vagyok

91%
A választ adók (830 fő) 6 %-nak (51 fő) van az egészségügyi szolgálati jogviszonya mellett
vállalkozói tevékenysége, 3 % (25 fő) pedig főállásban vállalkozó.
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18. Szeretnéd-e folytatni a főállású vállalkozásodat? (N=104)

Szeretnéd-e folytatni a főállású vállalkozásodat?
Igen

10%
11%

Nem
49%
Gondolkodom a
vállalkozás
visszaadásáról
30%

Egyéb

A válaszolók (104 fő) 49 % (51 fő) igen, 30 % (31 fő) nem, 11 % (12 fő) gondolkodik a
folytatáson, illetve a megszüntetésen, 10 % (10 fő) másodállású vállalkozó.
19. Melyik megyében dolgozol? (N=830)
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Minden megyéből érkeztek válaszok. Közel azonos számban érkeztek be válaszok a kérdőívre
abszolút értékben Budapestről és Pest megyéből.
A legkevesebb válasz abszolút értékben Nógrád és Tolna megyéből érkezett.
A dolgozó védőnőkhöz viszonyított százalékos összehasonlítás az utolsó ábrán látható.
A válaszolók megoszlása megyei összehasonlításban: majdnem minden megyében közel
azonos a válaszoló védőnők megyei százalékos megoszlása a dolgozó védőnők és a válaszolók
tekintetében, így az országos megoszlás tekintetében a felmérés reprezentatívnak tekinthető
20. Mely fizetési osztályba és fokozatba vagy jelenleg besorolva? (N=824)

Mely osztályba és fokozatba vagy jelenleg besorolva?
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Végül a válaszoló védőnők jelenlegi fizetési besorolására kérdeztünk rá, amelyet a fenti ábra
mutat.
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21. Mi az a jelenlegi probléma, ami a legnagyobb nehézséget okozza most a számodra?
A kérdővben lehetőség volt a jelenlegi problémákat is jelezni. 453 védőnő kolléganő élt ezzel
a lehetőséggel. A válaszolók 11 %-a azt írta, hogy nincs jelenleg problémája.
A kérdésre válaszolók az alábbi problémaköröket említették:
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Az alábbi ábrán a kérdőívre összes válaszolók számához viszonyítva mutatjuk be, hogy
megyénkét milyen százalékban érkeztek be a válaszok (piros jelölés), a kék jelölés pedig az
összes dolgozó védőnő százalékos megoszlását mutatja megyénként.
A diagramból az látható, hogy majdnem minden megyében közel azonos a válaszoló védőnők
megyei százalékos megoszlása a dolgozó védőnők és a válaszolók tekintetében.

Válaszolók aránya az össz védőnők arányához viszonyítva
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A kérdőívre kapott válaszok alapján az alábbi megállapításokat tesszük:
1. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérés a védőnők körében megtörtént,
néhány százalékban volt csak bizonytalanság, illetve a válaszolók között voltak, akik
nem tartoznak az Eszjtv hatálya alá.
2. A válaszolók közül, akik az Eszjtv hatálya alá tartoznak, néhányan elhagyják a védőnői
hivatást, a nyugdíjasok közül néhányan nem folytatják a védőnői pályát, illetve aki már
a „sétáló idejét tölti” maradt közalkalmazott.
3. A válaszoló védőnők 92 %-a az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik 2021.
március 1-ét követően, 8% pedig egyéb foglalkoztatási körbe tartozik.
4. A jogviszonyváltást követően a válaszolók 83 %-nak (694 fő) szerencsésen alakult a
váltás, biztosan tudta, hogy nem változott meg a fizetése, 9 % viszont még nem
rendelkezett erre vonatkozóan információval. Elenyésző számban azonban van, akinek
kevesebb, és van, akinek több lett a jövedelme.
5. A védőnői kiegészítő illetmények kifizetése több területen jelentettek a jogállásváltást
megelőzően is, és jelentenek most is problémát.
A válaszoló védőnők közül 47 fő jelezte, hogy nem kapja meg a kiegészítő illetményt,
54 fő pedig csak részben kapja meg.
6. A védőnői BSc diplomán felül megszerzett magasabb szintű végzettség (MSc),
illetve az egyéb megszerzett másod, harmad diplomák és a kiegészítő szakmai
végzettségek elismerése a védőnői területen sajnos esetleges, illetve a munkáltató
hozzáállásától függ. A vállalkozói formában dolgozó védőnő nem tudja
érvényesíteni a kiegészítő képesítéseit jövedelmében, mivel a finanszírozási-keret
ezt nem teszi lehetővé hasonlóan, mint a szakdolgozói bértábla szerinti mértékű
bér biztosítását.
7. A védőnői szakterületen megszerzett okleveles védőnő (MSc) végzettséget eltérően
ismerik el a munkáltatók, van ahol viszont egyáltanán nem.
8. A védőnői alap diplomán felül (BSc) megszerzett ráépülő kiegészítő képesítések
elfogadása is esetleges a védőnői területen, mivel jogszabály tételesen erről nem
rendelkezik.
9. Az egyéb kereső tevékenységet folytató védőnők közül legtöbben, 52 % saját, vagy más
munkáltatónál védőnői feladatot helyettesítésben lát el. 14 % egyéb egészségügyi
területen, 32 % pedig nem egészségügyi területen folytat egyéb kereső tevékenységet.
10. A kiegészítő tevékenység végzése 2021. március 1-től engedélyhez kötött, az
engedélyek megkérése terén sok bizonytalanságot jeleztek a kérdőívre választ adó
védőnők.
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