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A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



A hazai szegénység kezelése elképzelhetetlen a szociális ágazat dolgozóinak 

erkölcsi és anyagi elismerése nélkül, hiszen a célcsoportunkhoz tartozó emberek 

integrációja csak velük, illetve az egyéb humán ágazatban dolgozó: egészségügyi, 

kulturális és oktatási szakemberek összefogása és az általuk irányított komplex 

programok révén valósítható meg. Kiégett, napi megélhetési gondokkal küzdő, 

éhező, rossz egészségi állapotú idősgondozókkal, bölcsődei kisgyermeknevelőkkel, 

hajléktalan embereket ellátó szociális munkásokkal vagy a szenvedélybetegeknek 

segítséget nyújtó szakemberekkel, a fogyatékkal élő embereket ápoló 

munkatársakkal, házi segítőkkel a háttérben a szegénység és kirekesztődés 

következményei csak mélyülhetnek a jövőben. A MSZEH ezért döntött úgy, hogy a 

„Civilek a költségvetésről” projekthez kapcsolódóan a szociális, a gyermekjóléti és a 

gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bértáblája és az ezzel kapcsolatos 

kormányzati ígéretek alakulását veszi górcső alá. A helyzet tarthatatlanságának 

érzékeltetésére álljon itt egy sokkoló konkrétum: a 93 ezer munkavállaló több mint 

75%-a a létminimum alatti jövedelemből él, a Facebook-on található, ezt illusztráló 

„selfiek”1 magukért beszélnek. Az érintettek többsége hasonló típusú napi 

problémákkal küzd, mint az ügyfeleik.  

A kérdésünk a következő: rendelkezésre áll-e a 2016. évi költségvetésben a 

szociális ágazati életpályamodell 2016. január elsejei elindításához szükséges 

fedezet, amelyet évek óta ígérget a kormány az érdekegyeztetési tárgyalások 

alkalmával.  

Felhasznált adatok 

A vizsgálat során a Költségvetési Felelősségi Intézet által rendelkezésünkre 

bocsátott  „A szellemi foglalkoztatottak nettó bérlemaradása a szociális szférában a 

költségvetési szektorhoz képest” táblát és az érdekképviseleti szervezetek valamint 

a kormány releváns szereplői által nyilvánosságra hozott adatokat, információkat és 

sajtóanyagokat használtuk fel. A szociális ágazati bérpótlék bevezetését „A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet módosításáról rendelkező 19/2014. (II.3.) 

Korm.rendelet tartalmazza. A bérpótlékkal kapcsolatos információk a 2016-os 

törvényjavaslat következő helyein találhatók meg: 

                                                           
1 A kampány, ahol a szociális ágazat dolgozói  arcuk elé tartott papírlapon feltüntetett beosztásukkal, munkaviszonyukkal és 

nettó keresetükkel illusztrálják a jelenlegi helyzetüket,  a következő Facebook-oldalon található:  

https://www.facebook.com/events/1573624189571792/ 



A települési önkormányzatok részére: 

2. melléklet III.6: Szociális ágazati pótlék-előirányzat: 5935, 5 millió Ft.  

A nem állami fenntartású intézmények részére: 

8. melléklet IV. pont: pontos előirányzat nem ismert 

A központi költségvetés intézményei részére: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kötet 29. oldal utolsó bekezdése 

szerint biztosítandó a 2014.évben bevezetésre kerülő ágazati bérpótlék, pontos 

előirányzat nem ismert.  

Az események krónikája 

A bértárgyalások 2013 tavaszán indultak el, amikor a szociális ágazat 

dolgozói számára kiderült, hogy az egészségügyi dolgozók jelentős bérfejlesztésben 

részesülnek, ők viszont nem. A miniszterrel való kommunikáció 

következményeként megalakult a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság. Ezzel 

párhuzamosan elindult egy aláírásgyűjtés, amely kapcsán 40.000 aláírás gyűlt össze. 

2013 őszén két kisebb demonstrációt tartottak az ágazat dolgozói, de mindez 

visszhangtalan maradt. Ugyanebben az évben már elkezdődtek az elégséges 

szolgáltatásokkal kapcsolatos bértárgyalások, amelyek a mai napig nem zárultak le. 

2013 végén a minisztérium elindította az életpálya munkacsoportokat, - 

amelyekben a szakszervezeteken kívül - az egyházak és néhány nagyobb fenntartó 

képviselői vettek részt. December elején, egyeztetés nélkül született döntés az 

ágazati pótlékról, ami átlagosan öt-hat ezer Ft bérnövekményt eredményezett a 

munkavállalók számára.  Az új kormány megalakulásáig semmi érdemleges nem 

történt, a munkacsoportok nem kaptak visszajelzést a javaslataikra. Mivel soha 

ilyen hosszú ideig nem tartott még a választásokat követően az új kormány 

megalakulása, a releváns államtitkárság csak 2014 nyara végén kezdett egyeztetni a 

sztrájkbizottsággal, legfelsőbb döntéshozói felhatalmazás nélkül. Az ágazat – 

elégedetlenségét kifejezve –2014 novemberében több ezer ember részvételével 

demonstrációt tartott, amely a döntéshozók részéről ismét visszhangtalan maradt. 

Czibere Károly államtitkár 2015. áprilisában ígéretet tett arra, hogy a bérpótlék évi 

12 milliárd Ft-os kerete júliustól, a szociális bértábla bevezetése révén nőni fog, 

ezzel kapcsolatban jelenleg is ellentmondásokkal terhelt kormányzati  

kommunikáció zajlik. A kormány - az EMMI és a NGM által egyébként támogatott  

-  önálló bértáblát sem a 2015. április végi, sem a május 6-i ülésén nem fogadta el.  



Ezt követően nem sokkal indult el a Facebook-on a selfie2 kampány. A kormány azt 

kérte a szakmától, hogy elégedjen meg a bérpótlékkal, ami azért sem elfogadható, 

hiszen ez majd nem képezi alapját a nyugdíjnak, ez a kiegészítés nem 

„alapbéresített”, tovább fokozva a munkavállalók időskori elszegényedésének 

veszélyét.  A kormány azzal magyarázza az életpálya modell bevezetésének 

elhalasztását, hogy át kell vizsgálni előtte az ellátórendszert, különös tekintettel az 

egyházi és a civil szerepvállalásra.  Erre a döntéshozóknak már korábban is meg lett 

volna a lehetőségük, hiszen ezért vezették be a TAJ-alapú nyilvántartási rendszert, 

amiből egyértelműen lekövethető az alap- és a szakellátási rendszer működése. A 

helyzetet súlyosbítja, hogy gyakran a helyi önkormányzatok sem tudják 

kigazdálkodni a bérek fedezetét. és egyre gyakoribb a dolgozók 

közfoglalkoztatottként való alkalmazása,3 főként a nem szakállományú 

munkavállalók esetében. Már napjainkban is krónikus szakemberhiány jellemzi az 

ágazatot, főként a leghátrányosabb helyzetű térségekben.  Amennyiben nem sikerül 

bevezetni a szociális bértáblát, súlyos ellátási zavarok keletkezhetnek a szociális 

ágazatban.  

A fentiek érzékeltetésére szolgál az alábbi diagram: 

 

                                                           
2 A szociális ágazati dolgozók az arcuk elé tartott, a szolgálati idejüket, a végzettségüket és a nettó bérüket tartalmazó 

papírlappal fotózzák le magukat, és teszik fel azokat a: https://www.facebook.com/events/1573624189571792/ oldalra. 
3 Ez a gyakorlat akár 30-40 ezer Ft-tal is csökkentheti az érintettek nettó bérét.  

https://www.facebook.com/events/1573624189571792/


#költségvetés2016 

Tekintettel arra a tényre, hogy a kormány – a korábbi ígéreteivel ellentétben 

– elodázta a szociális ágazati életpálya bevezetését, így a 2016. évi költségvetés nem 

tartalmaz releváns információt a kérdéssel kapcsolatban, az EMMI 

költségvetésében nem jelenik meg ilyen tétel.  

 

Javaslat 

Az ágazatban működő intézmények megfelelő szintű szolgáltatásának 

biztosítása, a tömeges pályaelhagyás megakadályozása és a társadalmi 

egyenlőtlenségek további növekedésének megállítása érdekében – egyetértve a 

Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság által 2015. május 29-én benyújtott 

petícióban foglaltakkal - elengedhetetlennek tartjuk - a legalább az egészségügyi 

dolgozók bértáblájával azonos béreket biztosító - szociális bértábla 2015. július 1-

től és a kiszámíthatóságot szolgáló szociális ágazati életpálya 2016. január 1-től 

történő bevezetését. A szegénység és kirekesztődés jelenlegi alakulásának tükrében 

teljesen indokolatlan presztízsberuházásokra szánt költségvetési tételek 

átcsatornázásával és a társadalmi szükségletekre valós és fenntartható válaszokat 

adó felelős kormányzati prioritások mentén – véleményünk szerint - 

megteremthető lenne az ágazati bérrendezés fedezete.   


