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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten Szabó Tímea (független )
országgyű lési képviselő által feltett „Miért kellett bicikliversenyre költeni a szociális dolgozó k
bérpótlékát? " című , K/17147. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Az Ön által feltett „Miért kellett bicikliversenyre költeni a szociális dolgozók bérpótlékát? ”
című írásbeli kérdésekre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
A Kormány az elmúlt években tanúbizonyságát adta annak, hogy fontosnak tartja a szociáli s
ágazatban dolgozók erkölcsi és anyagi elismerését. 2014. január 1-jével bevezetésre került a
szociális ágazati pótlék, amely kiterjed mind a szakmai, mind a technikai munkakörökbe n
foglalkoztatott munkavállalókra . Az intézkedés mintegy 90 ezer dolgozót érintett, aki k
számára havonta átlagosan bruttó 8 800 forintot jelentett . A pótlék mértéke bruttó 6 000 é s
17 200 forint között változik a munkavállaló besorolásán alapuló alapbérezés arányában .
2015. július elsejével bevezetésre került a kiegészít ő pótlék, mely 66 418 fő részére jelentett
bruttó havi 16 000 forint bérkiegészítést . A Kormány az ágazati pótlék 2014 . évi
bevezetéséhez 11,8 milliárd, a 2015 . évre pedig 12 milliárd forintot biztosított .
A 2017. évi minimálbér- és garantált bérminimum emelés érezhető emelkedést eredményez az
ágazatban dolgozók számára . A minimálbér 2017. január 1-jét ől 16 500 forinttal, azaz
mintegy 15 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 32 000 forinttal, mintegy 2 5
százalékkal emelkedett, ami a szociális ágazat 83 678 munkavállalóját, valamint 5 80 0
nevelőszülőt érint. Ezzel párhuzamosan a magasabb iskolai végzettség űek, valamint a
régebben a pályán dolgozók számára is jelentős emelést biztosít a Kormány, erre 7,5 milliárd
forintot különítettek el a költségvetésben . A szociális ágazati összevont pótlék 2017 . januártó l
történő emelése összesen 14 784 főt érint és átlagosan bruttó 35 000 forintos béremelést
eredményez.
Összességében elmondható, hogy a Kormány 2014 óta a szociális ágazatban dolgozó k
bérének növelésére 103 milliárd forint költségvetési többletforrást biztosított.
A korábbi években bevezetésre kerülő , és az Önök által sokat kritizált, pótlékrendszer pozití v
hatásai a 2017-es évben egyértelm űen visszaköszönnek . A pótlékok alapbéresítése esetén
ugyanis a jelenlegi minimálbér- és garantált bérminimum emelkedés elnyelte volna a
kiegészítések által adott többletet, ehelyett azok most ráépülnek a megemelt alapbérre . Az
ellenzék javaslata tehát havi szinten több tízezer forintot húzott volna ki a szociális dolgozó k
zsebéből .
Ezen felül a Kormány döntött arról is, hogy az ágazatban dolgozó egészségügyi végzettségűek
és egészségügyi munkakörben dolgozó 3300 ember részére további bérkiegészítést biztosít,



így bérük minden fokozatban eléri az egészségügyi bértábla szintjét . Erre a célra 5,2 milliárd
forintot fordít a kormány 2018 januárjától .
Összességében az ágazat számára biztosított többletforrások, továbbá az egészségügyi
munkakörben dolgozók bérének az egészségügyi bértáblához igazításának hatására 2018-ra a
szociális ágazatban dolgozók átlagbére 2018-ra 62 százalékkal lesz magasabb a 2013-as
bérekhez képest .
A szakszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás érdekében, a Szociális Ágazat i
Érdekegyeztető Fórum lehetőséget ad a szociális szakmai kérdések megvitatására, az
ágazatban a munkaügyi kapcsolatokat és az ágazatban foglalkoztatottakat érint ő , ágazat i
jelentőségű kérdések minél szélesebb körben való megvitatására, ahol a munkaadói oldal és a
munkavállalói oldal is képviselni tudja álláspontját . A Kormány tehát elkötelezett, hog y
anyagilag és erkölcsileg is megbecsülje azt a nagyon kemény munkát, amelyet a szociáli s
ágazatban dolgozók végeznek .

Budapest, 2017. szeptember 11 .
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