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MKKSZ Szociálisok 
Javaslatok 

 
A szociális ágazatirányítással kötendő Kollektív szerződés személyi hatálya ki kell, hogy 
terjedjen a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény, illetve a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó minden állami, önkormányzati, civil és 
egyházi intézményekben dolgozó munkavállalóra.  
A Kollektív Szerződés alapját kell, hogy képezzék az alábbi jogszabályok, amelyek 
esetleges módosítása is szükségessé válhat, igényként jelentkezhet. 
 a Munka Törvénykönyve, 2012. évi I. törvény 
  Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (KJT),  
 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, 

 az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, 
 a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, 
 a 8/2000. (VIII.4.) rendelet, 
 a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet vonatkozó szabályai. 
  

A Kollektív Szerződés lehetséges és általános célkitűzései: 
 
Fontos, hogy a dokumentum az ágazat integrációját célozza meg, az anomáliákat pedig képes 
legyen kiegyenlíteni az igazságosság elve mentén. Elmondhatjuk, hogy az ágazatban 
dolgozók nem képeznek homogén mezőt – több szempontból sem. Tudjuk, hogy az ágazat 
különböző szakterületein dolgozók sok esetben saját/sajátos igényekkel rendelkeznek, illetve 
több esetben olyan előnyökkel bírnak, amelyeket az ágazat más szakterületein dolgozók nem 
kapnak meg. Itt gondolni lehet pl. a bölcsődei dolgozók lényegesen magasabb 
szabadságnapjaira, vagy a 257/2000 Korm. rendelet 15§-a alá tartozó pótlékolás rendszerére, 
a gyermekvédelmi ellátásban dolgozó pedagógus végzettségűekre vonatkoztatott pedagógus 
bértáblára szemben a nem pedagógus végzettségűek bérezésével ugyanabban a munkakörben. 
A sort tovább lehetne folytatni. Természetesen mindannyian örülünk annak, hogy egyes 
szakterületek dolgozóinak extra teljesítménye honárlásra kerül, ugyanakkor a megszületendő 
Kollektív Szerződésnek mindenképpen képviselnie kell azt, hogy ezek a különbségek 
kiegyenlítődhessenek. Azaz a jogosultságok körét bővíteni, kiterjeszteni szükséges. 
A Kollektív Szerződés célkitűzése kell hogy legyen, az ágazatban dolgozók stabil, 
kiszámítható munkafeltételeinek és bérezésének rögzítése, amely a számon kérhetőségre is 
lehetőséget ad. 
A szakszervezeti munkában így a tervezett Kollektív Szerződésben is törekedni kell a minél 
szélesebb körű, nagyobb volumenű forrásbevonás ösztönzésére, ugyanakkor ez 
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semmiképpen sem történhet az ágazatban dolgozók létszámának szűkítésével, vagy az elvárt 
iskolai végzettségre vonatkozó elvárások enyhítése árán. 
 
Konkrét javaslatok a tartalomra vonatkozóan: 
 
1. 
Közismert az ágazatban dolgozók alulfizetettsége. A jelenlegi intézkedések alapján a 
közalkalmazotti bértábla nem változott. Két típusú pótlék illeti meg a munkavállalókat 
jelenleg ,a melyek 2015 végéig szavatoltak. A pótlékok ténye örvendetes, ugyanakkor súlyos 
problémákat, igazságtalanságot is hordoz magában: 

 nem tervezhető, a jövőben vagy lesz, vagy nem 
 „széthúzta” az egyes kategóriákban dolgozók bére közötti távolságot, másokat meg 

összemosott 
Kérjük, hogy a jelenlegi pótlékok épüljenek be a közalkalmazotti „szociális bértáblába” annak 
érdekében, hogy folyamatosságot és kiszámíthatóságot mutasson, illetve a nyugdíjszámítás 
alapját is képezze. 
Kérjük, hogy összességében a közalkalmazotti bértáblában rögzített bérek 30%-kal 
emelkedjenek egységesen. Ne „csupán” a magasabban kvalifikált, vagy hosszú ideje az 
ágazatban dolgozók bére növekedjen, hanem az alacsonyabb kategóriákra is kiterjedjen. 
 
2.  
Álláspontunk szerint a szociális ágazatban dolgozók szabadság napjainak számát szükséges 
volna a böcsődei dolgozók szabadság-rendszeréhez közelíteni, de az elvárások szerint 
legalább 10 nappal megemelni. Az ágazatban dolgozó munkavállalók mindegyike magas 
stressz szintnek vannak kitéve, illetve a kiégés szempontjából fokozott kockázati tényezőknek 
vannak kitéve. Annak érdekében, hogy a munkavállalók tartósan elvárható színvonalú 
tevékenységet folytathassanak kiemelkedően fontos a mentális és fizikai rekreáció 
lehetőségének megteremtése. 
 
3. 
Az ágazatban a személyi létszám a tapasztalatok alapján a minimum szinten van. Minden 
területen megjelenik a túlmunka, sok esetben a megengedett óraszámon felül is. Sok 
munkáltató ezt semmiképpen sem honorálja, legjobb esetben a munkavállaló „lecsúszhatja” a 
kötelező munkaóráin túli munkáját. Szükségesnek tartjuk, hogy a túlmunka kifizetése 
kötelezővé váljon és ennek forrása is rendelkezésre álljon.  
Továbbá kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a túlmunka elvégzése a munkavállaló szabad 
akaratából történjen, csak akkor lehessen túlmunkára kérni, ha ezt ő szeretné és szívesen 
vállalja pl. a többletjövedelem megszerzése érdekében. A munkáltató csak „vészhelyzet 
esetén” kötelezhesse munkavállalóját túlmunka végzésére. 
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4. 
Szükséges a minimális létszámelőírások felülvizsgálata, bővítése egyrészt annak érdekében, 
hogy a munkavállalót a munkáltatónak ne kelljen túlmunka elvégzésére köteleznie, másrészt 
az ágazatban maximálisan jellemző túlterheltséget csökkenteni lehetne. 
 
5. 
Az ágazat legtöbb területén a munkavállalók gyakran kerülnek veszélyhelyzetekbe, s nem 
csupán azok, akikre vonatkozóan pótlék állapítható meg. Igazságosnak tartanánk, ha a 
pótlékolás lehetősége felülvizsgálatra kerülne, a jogosultak köre kiterjedhetne a szakterületek 
mindegyikére. 
 
6. 
A jelenlegi jogi szabályozás a munkavállalók munkaruházattal való ellátását nem kötelezi, 
nem támogatja, illetve a kedvező járulékkal biztosítható munkaruházatra való jogosultságot 
rendkívüli módon beszűkíti, amelynek következtében az ágazatban dolgozók ilyen juttatáshoz 
korlátozott módon és esetlegesen juthatnak. 
Üdvözlendőnek találnánk, ha a munkaruhára való jogosultság minden munkavállalóra 
vonatkozóan kiterjeszthető volna, illetve a munkáltatók facilitálása érdekében a kedvező 
járulékfizetés, vagy annak mentessége bevezethető volna. Az erre fordítandó összeg 
minimális értékét 30.000 Ft/év mértékben határozzuk meg. 
 
7. 
Habár látjuk, hogy a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége egyre szűkebb mezsgyén 
halad, mégis szükséges képviselni azt az igényt, hogy az ágazatban dolgozók számára az 
volna elfogadható, ha munkájuk honorálása végett, illetve az ágazatban megjelenő pszichés és 
fizikai megterhelést figyelembe véve a munkavállalók 58 éves korukban nyugdíjjogosultságot 
szerezhessenek, illetve a 40 év szolgálati idő után a nők továbbra is nyugdíjba vonulhassanak. 
 
Oroszlány, 2015. július 21. 
 
 
Mátics Katalin 


