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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A szociális
ágazat dolgozóinak anyagi megbecsüléséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk
benyújtani.



...../2020. (.....) OGY határozat 

A szociális ágazat dolgozóinak anyagi megbecsüléséről

A  szociális  szektor  dolgozóinak  a  koronavírus-járványhelyzet  alatt  mutatott  munkájuk
megbecsüléseként az Országgyűlés:

1.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  járványhelyzet  megmutatta,  hogy  az  állami  szféra
közalkalmazottaira hazánk működőképessége szempontjából milyen nagy felelősség hárul;

2. Köszönetét fejezi ki az szociális ágazat dolgozóinak a járványhelyzet első hulláma alatt mutatott
példaértékű munkájáért;

3. Felismeri azt, hogy a járványhelyzet második hullámában az egészségügyi dolgozók mellett a
szociális  szektor  dolgozóira  még  több  feladat  és  ezáltal  még  több  felelősség  hárul  az  otthoni
segítségnyújtás,  az  idősgondozás,  a  gyermekvédelem  és  a  fogyatékossággal  élők  ellátása
tekintetében is;

4. Felhívja a figyelmet a szociális ágazatban dolgozók méltatlan egzisztenciális helyzetére;

5.  Fontosnak tartja  hangsúlyozni,  hogy válsághelyzetekben az  államnak jó példát  kell  mutatnia
munkavállalói vonatkozásában;

6.  Felkéri  ezért  Magyarország  Kormányát,  hogy  a  szociális  szektor  dolgozóinak  anyagi
megbecsülést jelentő rendszerét alakítsa ki.

7. Felszólítja ezért Magyarország Kormányát, hogy a szociális szektor dolgozóinak a koronavírus-
járványhelyzet alatt mutatott példaértékű munkájának megbecsüléseként 2020. november 12-ig – a
szociális munka napja alkalmából - egyszeri bruttó 500.000 forint rendkívüli juttatást biztosítson a
központi költségvetésből és az ehhez szükséges jogszabályokat alkossa meg.

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

A COVID-19 járványhelyzet első hulláma alatt  az egészségügyi dolgozók mellett  a szociális
ágazat  dolgozói  voltak  azok,  akik  a  frontvonalban  küzdöttek  mindennap  honfitársaink
egészségének és életének megőrzéséért. A 2020 őszén berobbant második hullám alatt pedig már
most látható,  hogy a szektor dolgozóinak az első hullámhoz képest sokkal több feladatuk és
gondoskodási  teendőik  lesznek.  Magyarország  Kormánya  –  helyesen  –  az  egészségügyi
dolgozók  számára  egyszeri  bruttó  500.000  forint  rendkívüli  juttatásról  döntött,  azonban
érthetetlen módon a juttatásból kimaradtak a szociális szektor alkalmazottai.

A szociális ágazat dolgozóinak méltatlan egzisztenciális helyzete megmarad, valódi béremelésre
nem számíthatnak, a szakszervezetekkel Magyarország Kormánya erről érdemben nem tárgyal.
A vírus ellen a frontvonalban harcoló szociális dolgozók bérkiegészítéséről szóló petíciót már
több  tízezren  írták  alá,  az  egyszeri  juttatás  a  többségi  társadalom akaratával  találkozik.  Az
Országgyűlés jelen határozati javaslat elfogadásával ennek az egyértelmű társadalmi szándéknak
és akaratnak megfelelően jár el.
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