
Kedves Kollégák! 
 
Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek! Nem először vagyunk ezen a helyen! Ha jól érzékelem, 
többen vagyunk, mint egy hazai NB-1-es focimeccsen. 
 
Ma, a Miniszterelnök évet értékelt, értékelte az elmúlt 5 évet! 
Úgy vélem nekünk is meg kell ezt tennünk! – Most itt, mi értékeljük a Kormány munkáját, a 
mi szempontunkból. 
 
Kezdjük mindjárt az elején… 
A hatalmon lévő kormánypártok, ellenzékben következetesen számon kérték az akkor 
regnáló Kormánytól, a szociális ágazat bérrendezését. 
 
A hatalomra kerülésüket követően megalkották a Nemzeti Együttműködés Rendszerét és 
Programját. Mely azt tartalmazza, hogy „A szociális biztonság a nemzet számára 
erőforrás.” De azt is tartalmazza, jól figyeljetek!  
 
„A szociális biztonságot fenntartó szolgáltatásokat végzők számára új megegyezést, 
kiszámítható alapokat kell teremteni. Ugyanis ma 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: 
csökkenő támogatás mellett egyre nehezebb helyzetbe hozta az intézményeket, a szolgálatokat 
ellátókat. Ráadásul a szabályozók és ellenőrzések olyan dzsungelét fonta köréjük, amelyben 
évek óta szinte levegőhöz sem jutnak. A jövő szociális biztonságának mértéke és minősége 
rajtuk is múlik, munkájuk becsületét haladéktalanul vissza kell adni.” 
 
 
Mikor kell visszaadni a munka becsületét? 
Emlékeztek!? HALADÉKTALANUL!!!! 2010-ben ezt írták!  
Igen ám, de azóta eltelt 5 év! Ez a haladéktalanul??? 
 
Persze a saját bérüket nem felejtették el megemelni! Arra van keret! Újabb stadionok 
építésére, arra van keret! Questoros és más haverokra, alacsony nézettségű köztévére arra van 
keret! Arra, hogy olyan fizetést kapjunk, amiből tisztességesen meg tudunk élni, mikor 
lesz egy tisztességes keret? 
 
Biztos tudjátok! A Kormány egyik jelmondata az, hogy senki nem járhat rosszabbul, mi 
megvédjük a munkavállalókat. A Miniszterelnök azt is mondta, hogy soha se a szavaira 
figyeljünk, hanem a tetteire. Ez így van, ez igaz. Olyan, mint Rodolfo, úgy eltünteti a pénzt 
hőn szeretett stadionjaira, hogy a mi a bérünkre már alig futja. 
 
Emlékeztek? Senki nem járhat rosszabbul! Azt is mondta „Senkit nem hagyunk az út szélén!” 
Ez is igaz, tényleg nem hagynak senkit az út szélén, mert minket is, ahogy az ország 
nagyobbik felét belelökték az útszéli árokba. 
Az ágazatunk munkavállalóinak helyzete és életkörülményeik az elmúlt 5 évben nem, hogy 
nem javultak, hanem rendkívüli mértékben romlottak. Melynek egyik legfőbb oka, hogy 
olyan egykulcsos adórendszert vezetett be a kormány, mely mérhetetlenül igazságtalan, és 
amely a gazdagokat még gazdagabbá, és a kiskeresetűeket pedig még szegényebbé tesz, a 



mélyszegénységbe taszít! Az egyszerű munkavállalók napi megélhetési gondokkal küzdenek, 
mindeközben a FIDESZ-es talpasok egymásnak milliós jutalmakat osztogatnak. 
A közszolgálatban utoljára 2008-ban volt átfogó tarifaemelés… 2011-ben még a szociális 
szakdolgozók 5 évre előírt kreditpontos továbbképzésének elvégzése után járó egy havi 
illetményünket is eltörölték! 
Ma a keresetek reálértéke a több mint 10 évvel ezelőttinek megfelelő. 2015-ben a szociális 
ágazatban dolgozók több mint 75 %-a kevesebbet keres nettóban, a választás előtt koncként 
odadobott ágazati pótlékkal együtt, mint a 2013-as létminimum!  
Mi nem vagyunk az út szélén, tényleg nem, mert a jelenlegi kormány belelökött minket 
az árokba! 
 
Emlékszem tavaly, Balog Zoltán miniszter az önkormányzati választások előtt Salgótarjánban 
bölcsőde átadón úgy fogalmazott: „stratégiai kérdés a bölcsőde”, én úgy vélem, hogy az 
abban dolgozó valamennyi kollégáim is azok! 
Lehet építeni, gyönyörű intézményeket, csordultig lehet tölteni gyerekkel, de tudomásul kell 
venni, hogy éhbérért, óriási felelősséggel, nem lesz, aki azokban dolgozzon. 
 
Varga Mihály az elmúlt évben szintén egy intézmény átadón azt mondta, hogy a bölcsőde a 
családnak a nélkülözhetetlen többlet. Én ma azt mondom, hogy a szociális ágazatnak is kell 
egy nélkülözhetetlen többlet, ez pedig a bérrendezés. Ezért javasoljuk, Varga Mihálynak, 
hogy találják meg azt a nélkülözhetetlen többletet a költségvetésben, ami a 2015. januárig 
visszamenőleges bérrendezésünk fedezetéül és a 2016-os életpálya beindításához szolgál 
minden dolgozó számára! De ha nekik nem sikerül, akkor mi szívesen segítünk! 
 
Czibere államtitkár tavaly novemberben Pécsett azt mondta: A szociális ágazatban dolgozók 
olyan emberek, akik egy lemondással, reménytelenséggel teli világban is képesek meglátni a 
rászorulókat, odamenni hozzájuk és segítő kezet nyújtani nekik. A minap pedig már egy 
interjúban azt találta mondani, hogy az „ágazatban vannak olyanok, akiket emberek közelébe 
nem szabadna engedni.” Felelős vezető, még így nem bántotta meg saját ágazatát! A 
dolgozók kérik, hogy közvetítsem, kérjen tőlük bocsánatot! 
 
Mi itt a téren azt mondjuk a Kormánynyak, hogy rászorulóbbak, vagyunk a rászorulóbbaknál. 
Üzenjük, hogy elég volt a hitegetésből! Elég volt a hazugságokból! Elég volt az előterjesztés 
nélküli látszategyeztetésekből! Elég volt abból, hogy a befizetett adókkal a kormány rosszul 
gazdálkodik. 
 
A Szociális Ágazat becsapva és kisemmizve érzi magát, ezért addig tiltakozik és folytatja 
az akcióját, amíg nem kap megnyugtató választ méltánytalan bérének rendezésére! 
 
Ha osztályozni kell a kormány eddigi tevékenyégét a szociális ágazat szempontjából, akkor 
csak annyit mondanánk, elégtelen és hogy kispályás! 
 
A Sztrájkbizottságunk létezik! Keressetek! Csatlakozzatok! Több öntudatot! 
Köszönöm, hogy meghallgattatok! 
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