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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    60
Bölcsődei és szociális dolgozók és kulturális dolgozók 
béremelése

40     000,0
/+40 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1. 

A kulturális dolgozók bérfejlesztését,  életpályamodelljének elindítását is finanszírozni fogjuk.
Elfogadhatatlan, hogy a kulturális területen dolgozók nagy része dolgozói szegénységben él. A

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



kormány tűzoltó jellegű intézkedései érdemben nem javítanak az ő helyzetükön sem. A bölcsődei
dolgozók 90%-a még mindig a szociális dolgozók bértáblája alapján kapja fizetését, ami régóta
nem emelkedett, és hozzá a nem magas pótlékot, ami 2018-ban szintén változatlan. Nekik az
alapbérüket kell megemelni sürgősen, legalább 30%-kal. A szociális szféra egésze is kimarad a
béremelésekből,  nyolc  éve.  A szociális  dolgozóknak  nyolc  év  alatt  sem adták  meg  az  ígért
béremelést és szociális életpályát, a pótlékok csak ideiglenes tűzoltásra jók.
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