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Nyílt levél Soltész Miklós államtitkárnak 
a szociális ágazatban dolgozók helyzetéről. 

 

 

Tisztelt Államtitkár úr! 
 
A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) és annak Szociális Tagozata 
(FESZ-SZT), 2013.04.24-én elektronikusan „párbeszéd kezdeményezése a 

szociális ágazatban dolgozók helyzetéről” tárgyában levelet küldtünk az Ön részére, 
melyet postai úton is továbbítottunk. A tértivevény 2013.04.29-i átvételi igazolással 

érkezett vissza. 
A nevezett levél emlékeztetőjét 2013.05.15-én küldtük elektronikusan, immáron 

Balog Zoltán miniszter úrnak és Önnek is továbbítva. 
 
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy megkeresésünkre Ön ez idáig nem 
reagált. 

 
Kérjük, hogy a szociális intézményekben dolgozókról tett nyilatkozatainak 
szellemében fogadja kezdeményezésünk, adjon kölcsönös lehetőséget a 
problémák feltárására, a párbeszéd elindítására, nem csupán az ágazatért, hanem 
az Ön hitelességének megőrzése érdekében is. 

"A szociális intézményekben dolgozókat a legnagyobb elismerés illeti 

munkájukért"  

Forrás: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/kituntetesek-atadasa-balassagyarmaton-a-szocialis-munka-napja-alkalmabol 

 
A levelünk óta eltelt időszakban, a parlamentben két alkalommal interpelláltak a 
témában, kéretlenül bár, de felhasználva, az egyébként mindenki számára 
hozzáférhetővé tett anyagot. 

 Sneider Tamás vs Soltész Miklós (2013-05-27) 

 Sneider Tamás - Soltész Miklós (2013-06-10) 
 

mailto:fesz2011@gmail.com
http://www.fesz.eu/
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kituntetesek-atadasa-balassagyarmaton-a-szocialis-munka-napja-alkalmabol
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kituntetesek-atadasa-balassagyarmaton-a-szocialis-munka-napja-alkalmabol
http://www.youtube.com/watch?v=tRW3CUvzu_o
http://www.youtube.com/watch?v=K6OE1fVRYus
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Tisztelt Államtitkár Úr! 

 
Első alkalommal adott válaszában azt hangoztatta, hogy csupán a 13. havi 
illetmény lett megvonva a szociális terület dolgozóitól. Mindannyian tudjuk, hogy 
ez nem így van. 

Elvették még: 

 az infláció követő béremeléseket 

 a kedvezményes étkezést 

 a cafeteriát 

 az utazási kedvezményt 

 munka- és védőruhát (azzal, hogy nem biztosítanak forrást) 

 a kötelező továbbképzést fizetővé tették, az érte járó juttatást is elvették 

 idén már kedvezményes üdülési pályázat sincs  
Stb. 

 
Ön elmondta, hogy az elmúlt 3 évben nem csökkent a tárca költségvetése az EU 
nyomás ellenére sem, ami értékelendő, viszont azt elfelejtette, hogy az infláció nőtt, 
kivezették az adójóváírást és nem hajtották végre az emiatt szükséges nettó 
bér korrekciót sem! 
Olvasatunkban az EU a szociális kiadások csökkentését nem úgy értette, hogy az 
ágazatban dolgozók bérét kell csökkenteni, és ezzel a szociális ellátásra szorulók 
táborát növelni, vagyis mélyíteni a szegénységet. 
Az Ön válaszaiban a szociális szektor egy szegmensét, nevezetesen a 
Gyermekvédelem területét, és az ott végrehajtott pozitív változásokat emlegeti, ami 
fontos, csak nem ad választ a feltett kérdésekre. Többnyire az ellátottakról beszélt, 
ami fontos, de most az ágazatban DOLGOZÓK béreiről kérdezték! 

 
Államtitkár Úr, tájékoztatom Önt, hogy a szociális ágazat nem csak a 
gyermekvédelemről szól! 
Válaszában hivatkozik a speciális intézményekben járó külön pótlékra is, ami 
szintén CSAK a gyermekvédelemhez tartozó intézményekben jár!  Azokban az 
intézményekben, ahol speciális ellátási igényűek, de felnőtt korúak az ellátottak ott 
ez a pótlék NEM jár! Miért? 
 
A válaszaiban sorozatosan cáfolja azokat a KSH adatsorokat, amelyekre a 
párbeszédre hívó levelünkben is hivatkoztunk. Mi azonban az Ön által felemlített un. 
szűrt adatokat nem találjuk! Elárulhatná, hogy hol található! 
A keresésünk közben azonban megtaláltuk a KSH 2013. évi gyorsjelentését: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/let/let21303.pdf 
Kérem, tanulmányozza az adatsorokat, tanulságos! 
 

Tisztelt Soltész Miklós államtitkár úr! 

 
2013.05.20-án a FESZ és a FESZ-SZT aláírásgyűjtésre közzétett egy PETÍCIÓT, 
melynek tárgya a „Szociális ágazat anyagi és erkölcsi elismerése érdekében”. 
A dokumentumot Balog Zoltán miniszternek, és Önnek szeretnénk átadni, egyben 
bemutatva a szociális ágazat soha nem tapasztalt összefogását. 
 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/let/let21303.pdf
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Szeretnénk köszönetet mondani azért, mert a parlamentben elhangzott válaszai, 
számos, a területen dolgozó, vagy azt ismerő honfitársunkat arra késztetett, hogy 
csatlakozzék a PETÍCIÓ aláíróinak sorába. Az aláírók száma mára több ezres, a 

rövidke idő ellenére. 
 
Tapasztaltuk azt is, hogy több érdekvédelmi szervezet, reagálva a 
kezdeményezésünkre, elkezdte hallatni a hangját. A FESZ üdvözöl minden 
kezdeményezést, mely az ágazat dolgozóinak helyzetén próbál javítani. 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy ezzel a nyílt levéllel egy időben, felszólítást teszünk közzé, 
a társadalmi szervezetek felé PETÍCIÓNK aláírására, az ahhoz való csatlakozásra, a 
téma megtárgyalására. 
A FESZ továbbra is nyitott egy többszereplős érdekegyeztetésre. 

 

Budapest, 2013. június 12.        

 

 Üdvözlettel: 
                                                      Független Egészségügyi Szakszervezet 

                                                                                    és 

                                                                         Szociális Tagozata 

                                

                           Kiss László sk.                        Nagy Ildikó sk. 
                              elnök                                     szoc.eln.tag 


