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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok feltenni Dr. Réthely i
Miklóshoz, nemzeti erőforrás miniszter úrho z

„Hogyan fejezik ki megbecsülésüket a szociális szakmában dolgozók felé? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Önök a kormányprogramban a következ őket a következőket írták: „A szociális biztonságot
fenntartó szolgáltatásokat végzők számára új megegyezést, kiszámítható alapokat kell teremteni .
Ugyanis ma a szociális és gyermekvédelmi gyermekjóléti területen dolgozók megbecsültsége a
leggyengébb : társadalmi megítélésük és jövedelmi helyzetük sokszor még alacsonyabb, mint a rájuk
bízott, ápolást és gondozást igénylő, segítségben részesül ő rászorultaké. Az ágazat bérezése
alulmúlja még az egészségügyben dolgozókét is . ”

A szociális szférában dolgozók fizetése valóban nagyon alacsony: a KSH adatai szerint 2010 .
első negyedévében 94 850 Ft volt szociális ellátás területén alkalmazásban állók havi nettó
átlagkeresete . Mindenki egyetért azzal, hogy az ágazat dolgozói magasabb fizetést és több
megbecsülést érdemelnek, hiszen munkájuk nehézségét, a testi-lelki megterheltséget is fokozotta n
kell elismerni . Ezen sokféleképpen lehet változtatni: például béremeléssel, de az adójóváírá s
tervezett megszüntetése a reálisan várható emelést is meghaladja .

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Urat, hogy miként kívánják „visszaállítani, megerősíteni a
szociális segítők, ápolók, gondozók, szakmájukat tisztességgel végzők megbecsülését”?

Hozzáteszem, hogy a társadalmi megbecsülést a megfelel ő szintű bérezésen kívül számos módon
ki lehetne fejezni. Ezt szolgálhatná többek között, ha a szakmát, a szakmában dolgozókat
megkérdeznék mielőtt elfogadnak egy őket illetve munkájukat érint ő jogszabályváltozást (lásd
családi pótlék változtatása) . Az elismerést szolgálná, ha komolyan vennék a gyakorló szakembere k
véleményét is . Ezt pedig csak valódi civil párbeszéddel és társadalmi egyeztetésekkel lehet elérni .

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Urat, hogy miként kívánják az anyagi megbecsülésen kívü l
illetve amellett kifejezni elismerésüket a szociális szférában dolgozók felé ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010 . július 15 .
Szűcs Erika

(MSZP )
országgyűlési képviselő


	page 1

