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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a szociális
dolgozók egyszeri  rendkívüli  juttatásáról  és  bérfejlesztéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a szociális dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásáról és bérfejlesztéséről

Az Országgyűlés,  elismerve,  hogy a koronavírus-járvány miatt  elrendelt  veszélyhelyzet  alatt  az
egészségügyi  dolgozók  mellett  a  szociális  ágazat  dolgozói  is  rendkívüli  munkát  végeztek,  a
következő határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felszólítja  a  Kormányt,  hogy  a  szociális  ágazat  valamennyi  dolgozója
(bentlakásos idősotthonokban, idősek nappali ellátásában, házi segítségnyújtásban, gyermekvédelmi
szakellátásban,  család-  és  gyermekjóléti  szolgálatokban  és  központokban,  hajléktalanellátásban
dolgozók,  fogyatékkal  élőkkel  foglalkozók,  szenvedély-  és  pszichiátriai  betegekkel,
bűnelkövetőkkel  folytatott  szociális  munkát  végzők,  iskolai,  közösségi  és  közösségi  szociális
munkát végzők, intézményvezetők, sofőrök, takarítók és minden egyéb a területen feladatot ellátó
munkavállaló)  számára,  tekintettel  a  veszélyhelyzet  során  végzett  tevékenységük  anyagi
elismeréseként,  fenntartótól  függetlenül  bruttó  500  ezer  forint  egyszeri  rendkívüli  juttatást
biztosítson 2020. november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából.

2. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy az érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve
olyan bérfejlesztést készítsen elő és valósítson meg, amely tisztességes béreket biztosít az ágazat
dolgozói számára.

3.  Az  Országgyűlés  felszólítja  a  Kormányt,  hogy  dolgozza  ki  az  1.  és  2.  pontban  foglalt
intézkedésekhez szükséges jogszabályokat és biztosítsa azok pénzügyi fedezetét.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A koronavírus  elleni  küzdelemben sokan kivették részüket  a  közszolgáltatások területén.  A
kormány közülük az egészségügyi dolgozók számára biztosította az egyszeri, bruttó 500 ezer
forintos juttatást.

Úgy gondoljuk,  hogy legalább  ilyen  fontos  a  szociális  ágazatban  dolgozók  veszélyhelyzet
során  nyújtott  többletmunkájának  elismerése  is.  Ennek  érdekében,  a  szakszervezetek
javaslatával összhangban kezdeményezzük, hogy a Szociális Munka Napján minden érintett
dolgozó  kapja  meg  az  500  ezer  forintos  rendkívüli  juttatást,  amit  a  központi  költségvetés
terhére, fenntartótól függetlenül, valamennyi szociális ágazati dolgozó részére biztosítani kell.

A szociális területen dolgozók óriási segítséget nyújtanak a közösségek, a társadalom számára,
hiszen ők gondozzák, ápolják többek között az idős vagy fogyatékkal élő honfitársainkat, a
családjukat  elveszítő  gyerekeket,  az  otthon  nélkül  maradt  személyeket.  Eközben  nemhogy
külön jutalmat, megbecsülést, de még a megélhetésre elegendő bért sem kapnak. A területen
óriási a munkaerőhiány, ami nem csoda, hiszen ilyen bérek mellett képtelenség feltölteni az
álláshelyeket, és sok a pályaelhagyó is emiatt. Mindebből úgy tűnik, hogy a kormány számára
nem csak a szociális dolgozók nem számítanak, hanem az általuk ellátott több százezer ember
sem számít semmit, különben nem veszélyeztetné ellátásukat.

A szociális szféra dolgozói a legalulfizetettebbek az összes ágazat közül. Hiába büszkélkedik
azzal a kormány, hogy „2010-hez képest a szociális átlagbér 137 ezer forintról 296 ezer forintra
emelkedett”, azt nem teszik hozzá, hogy ez a bruttó összeg. A nettó átlagkereset, a legutolsó
elérhető adatok szerint, 2020. áprilisában 191 466 forint volt, ugyanez 2010-ben 105 301 forint
volt. Tehát szó sincs óriási növekményről: továbbra is arcpirítóan alacsony összeget keresnek
az ezen a területen dolgozó emberek.

Mindezek  miatt  fontosnak  tartjuk,  hogy sor  kerüljön  végre  egy átfogó  bérrendezésre  is  a
szociális ágazatban, aminek alapvetően magasabb bérszínvonalat kell biztosítania valamennyi
dolgozó számára.
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