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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

Mi, a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság tagjai, és az általunk meghirdetett, „Becsapva és kisemmizve!” 
demonstráció résztvevői az alábbi  

petíciót fogadtuk el. 

 

A szociális ágazatban dolgozók jövedelmi helyzete az elmúlt negyedszázad legmélyebb pontjára süllyedt, a 
terület munkavállalóinak több mint 75 %-a a létminimum alatti jövedelemből él, mindennapossá vált körükben a 
nélkülözés, a máról holnapra élés, többen szó szerint éheznek! 

Az elmúlt két évben számtalan módon kívántuk erre felhívni a társadalom és a döntéshozók figyelmét: 2013 
őszén petíciónkat több mint 40 ezren írták alá, majd több demonstrációt is tartottunk, elnyerve a közvélemény 
támogatását is. 2013-ban a kormányzattal való tárgyalások kikényszerítése, a keresetek emelésének elérése 
érdekében létrehoztuk a Szociális Ágazati Sztrájkbizottságot. 

Fellépésünk nyomán a Kormány egy szerény összegű ágazati pótlékot vezetett be, amelynek átlagos nettó 
összege a hatezer forintot sem éri el! 

2014. november 12-én, a „Szociális Elégedetlenség Napja!” címmel tartott demonstrációnkon több ezer ágazati 
dolgozó nevében juttattuk el Önnek petíciónkat. A Kormánnyal folytatott sztrájkegyeztetéseken következetesen 
a 2015. évi bérrendezést követeltük, és erre vonatkozóan folyamatosan kedvező ígéretet kaptunk, amelyek 
valóra váltása azonban a Kormány részéről rendre elmaradt! 

Hidegzuhanyként ért bennünket, hogy a 2015. és a 2016. évi költségvetés tervezete sem tartalmazta az 
ágazatban végrehajtandó bérrendezés fedezetét! Mi mindvégig kitartottunk a tárgyalásos út mellett, bízva az 
ágazat minden dolgozójára vonatkozó, méltó fizetéseket tartalmazó szociális bértábla 2015. július 1-ji és a 
szociális életpálya 2016. januári bevezetésében. Hiába azonban a számtalan, látszólag kedvező kormányzati 
nyilatkozat, az ígéretekből semmi sem lett!  

Magyarország jobban teljesít? A társadalom életében nélkülözhetetlen, elismert, áldozatos hivatás képviselői 
mégis méltatlanul, szegénysorban élnek? A tisztességgel elvégzett munkánkért tisztességes bér jár! 

Ismét követeljük, hogy visszamenőlegesen, 2015. január 1-jétől kerüljön sor a szociális ágazat minden 
dolgozójának érdemi bérrendezésére, 2016 januárjától pedig vezessék be a szociális ágazati életpályát! 
Követeljük, hogy a szociális ágazat dolgozóinak bére érje el az egészségügyi ágazatban dolgozók mindenkori 
bérét! Követeljük továbbá, hogy a bölcsődei szakdolgozók szűk körét érintő, a pedagógus életpálya 2016. 
januári kiterjesztése mellett a Kormány tegyen lépéseket az ugyanezen munkakörben dolgozó, de alacsonyabb 
végzettséggel rendelkező kollégák mihamarabbi, célzott felzárkóztatására! 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Felhívjuk Önt, hogy a Kormány haladéktalanul hozzon megfelelő intézkedéseket mindezek érdekében! 

Válaszát várva, a demonstráción résztvevők és a tüntetés ideje alatt is munkát végző szociális dolgozók nevében, 
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