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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Mikor adnak valós értékű béremelést a szociális szférában 
dolgozóknak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön 2020. február 19-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 14 százalékkal nő január elsejei 
hatállyal a szociális szférában dolgozók fizetése. A béremelés „tartalmazza a minimálbér és a 
garantált bérminimum 8 százalékos emelését, ezen felül további 6 százalékkal emelkedik a szociális
ágazat dolgozóinak a fizetése.

Mit is jelent ez valójában Tisztelt Miniszter Úr?

Talán azt, hogy a kormány olyan furfangosnak gondolja magát, mint a leány a népmesében, aki 
galambot hozott a királynak ajándékba és égnek eresztette. Mondván: „Hoztam is, meg nem is. 
Adtam is, meg nem is.”

De hát 2020-ban ez a valóság, most nem mese.

Az intézkedés és Miniszter úr kommunikációja azt mutatja, hogy a kormányhoz még mindig nem 
jutott el a jelentősége annak, hogy szociális dolgozók nélkül nem létezik szociális ellátórendszer, 
munkájuk pótolhatatlan.

Amit az is mutat, hogy a 8 %-os növekedés valójában a minimálbér emelkedésének hozadéka, az 
inflációval nem is számoltak, ezenkívül a 6%-os többletjuttatás nem az alapbér emelésével történt, 
tehát nem képez nyugdíjalapot.

Így a végeredmény azt hozza ki, hogy egy érettségizett kezdő pont annyit keres továbbra is, mint 
egy 18 éve dolgozó akadémiai doktor. Hogy 55 éves korukig a közalkalmazottak döntő többsége 
csak a garantált bérminimumra számíthat, ami bruttó 210 ezer 600, nettó 140 ezer 49 forint. 



Mindezt ráadásul úgy, hogy januárra beígérik, de csak márciusban kapják meg a dolgozók.

Ez az emelés valójában nem értékelhető, nem tart lépést sem az inflációval, nem csökkenti a 
munkanélküliséget, sem az elvándorlást. Nem teszi vonzóvá a szektort sehogysem. Kénytelenek 
lesznek a dolgozók továbbra is pályaelhagyók lenni, vagy külföldön munkát vállalni. 

Ezért szeretném megkérdezni Miniszter Urat, Ön szerint mennyiben segíti ki ez az összeg a 
szférában dolgozókat, mire elég az emelés? Mennyit ér valójában?

Mikor adnak valós értékű, inflációt követő béremelést a szociális szférában dolgozóknak úgy, hogy 
ne legyenek egzisztenciális problémáik és valóban annyit keressenek, amennyit megérdemelnek, 
hogy ne hátul kullogjanak megbélyegezve az egyébként is általánosan alacsony bérezésű 
közalkalmazottak között.

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.
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