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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor kaphatják meg a szociális ágazatban dolgozók a
lelkiismeretes munkájuk után járó méltó elismerést?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy június 29-én közzétett videóra hívták fel a minap a figyelmem, amelyben a T. Miniszter Úr az
egészségügyben  dolgozóknak  a  Semmelweis-naphoz  kapcsolódó  egyszeri  juttatás  kapcsán
fogalmazta  meg a  gondolatait.  Az  elhangzottakkal  –  legalábbis  ami  a  magyar  egészségügyben
dolgozók elkötelezettségét taglalja, kiemelve, hogy a különös próbatételek idején is ennek minden
alkalommal  tanúbizonyságát  adták  –  maradéktalanul  egyetértek.  Azt  viszont  vitatom,  sőt,
elfogadhatatlannak  tartom,  hogy  a  szociális  ágazatban  dolgozók  elismerésére  a  szükséges
differenciálás, a gazdasági lehetőségek korlátjai miatt nem kerülhetett sor. A szociális ágazatban
folyamatosan napirenden lévő bérek emelésével kapcsolatban pedig kénytelen vagyok Orbán Viktor
miniszterelnök úr által 2010. május 22-én benyújtott A Nemzeti Együttműködés Programja  címet
viselő dokumentumot idézni. Ennek a 4.1, A szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni
című  alpontja  kifejti,  hogy  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 részesülő rászorultaké.
Az  ágazat  bérezése  alulmúlja  még  az  egészségügyben  dolgozókét  is.  Az  elmúlt  nyolc  év
kormányzása mostohán bánt velük. 

Több mint 10 évvel a fentebb idézettek megfogalmazását és benyújtását követően történt bármi
érdemleges  a  szociális  szférában  dolgozók  megbecsülése  érdekében?  Jövedelmi  helyzetük  nem
ugyanolyan alacsony? A kérdések költőiek, a szomorú válaszokat nem csak az ágazatban dolgozók,
de a kormány és az Országgyűlés tagjai is tudjuk.

Tisztelt Miniszter Úr!



Az  ágazatban  dolgozók  a  koronavírus  okozta  rendkívüli  helyzetben  is  bizonyították
rátermettségüket. Ezt a magyar társadalom elismeri, már csak Magyarország Kormányának kellene
a korábban felismert tarthatatlan helyzeten változtatni, ennek hiányában ugyanis a szociális ellátó
rendszer pusztán idő kérdése, de menthetetlenül összeomlik.

Miniszter úrra vár a feladat, hogy átverekedje a szociális szféra ígért bérkorrekcióját a kormány
azon többségben  lévő  tagjain,  akik  ezt  a  miniszterelnök  által  a  magyar  történelem elmúlt  100
évének legsikeresebb évtizedében eredményesen blokkolták. Ennek szellemében kérdezem:

Mikor kaphatják meg a szociális ágazatban dolgozók a lelkiismeretes munkájuk után járó 
méltó elismerést? 

Várom megtisztelő válaszát!

Üdvözlettel:

Rig Lajos

1


