
 

 

 

1132 Budapest, Csanády u. 6/b.  

Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. 

Telefon: 06-1- 461 2464 

E-mail: szmdsz.info@gmail.com  

Adószám: 18102987-1-41  

Számlaszám: 10100716-46591900-01000009 

 

  
1132 Budapest, Csanády u. 6/b.  

Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. 

Telefon: 06-1- 461 2464 

E-mail: szmdsz.info@gmail.com  

 
 

HÍRLEVÉL 

 

Demonstrál és sztrájkra készül a szociális ágazat 

 
2013. július 23-án megalakult a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság (SZÁDEMBIZ) 

az ágazatban működő érdekvédelmi, szakmai és civilszervezetek részvételével. A bizottság 

nyolc alapító tagjához (Baranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége, Bölcsődei Dolgozók 

Demokratikus Szakszervezete, Független Egészségügyi Szakszervezet, Magyar Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, Nyugdíjasok Országos Képviselete, 

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete, Szociális Szakmai Szövetség és a 

Szociális Területen Dolgozók Demokratikus Szakszervezete) azóta csatlakozott az Autonóm 

Területi Szakszervezet, a Szociális Dolgozók Munkástanácsa és a Módszertani Gyermekjóléti 

Szolgáltatók Országos Egyesülete.  

 

A SZÁDEMBIZ a megalakulásával egy időben nyílt levelet küldött Balog Zoltán emberi 

erőforrás miniszternek, amelyben három követelést fogalmazott meg: az egészségügyi 

bérfejlesztés kiterjesztését a szociális ágazatra, az ágazati párbeszéd és érdekegyeztetés 

azonnali megkezdését, valamint a szociális ellátásokat érintő átszervezésekről való 

konzultáció lefolytatását. Az SZTDSZ és a FESZ még a SZÁDEMBIZ megalakulása előtt 

egy-egy petíciót indított útjára, a szociális ágazat bérrendezését, a munkakörülmények 

javítását és érdemi érdekegyeztetést követelve. A SZÁDEMBIZ a petíciókban 

megfogalmazott követeléseket felvállalva szervezett aláírásgyűjtésbe fogott. 

 

A minisztérium, illetve a kormány levelünket nem hagyta szó nélkül: A kormány augusztus 7-

én közleményt adott ki, amiben kiemelte, hogy mindenkinek, így a szociális területen 

dolgozóknak is segít, például az évente emelt minimálbérrel és a családi adókedvezmény 

kibővítésével. Ezen kívül folyamatosan javítja munkakörülményeinket, több mint 2200 

bölcsődei férőhelyet újított fel az elmúlt három évben és 2014. december 31-ig várhatóan még 

ugyanennyit korszerűsít. 

 

Szeptember 4-én mindezt élőszóban is megismételték, az MKKSZ (a SZÁDEMBIZ-től távol 

maradó Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 

Szakszervezete) és a SZÁDEMBIZ három szervezete (BDDSZ, FESZ, SZTDSZ) ugyanis 

meghívást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős 

Államtitkársága részéről tartandó szakmai, ágazati egyeztetésre. Az egyeztetésen szó esett a 

bérrendezés, a 2013. évre nyújtandó egyszeri keresetpótló juttatás, valamint az ágazati 

kollektív szerződés megkötésének lehetőségéről. Érdemi előrelépés azonban sem ezen, sem a 

következő (és azóta utolsó), szeptember 11-i egyeztetésen nem történt. 
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A bizottság ezzel egy időben megkezdte az ágazati megmozdulások szervezését. Az első 

demonstrációnkra október 7-én, a Tisztes Munka Világnapján került sor. Eddig kb. 32.000 

aláírás gyűlt össze a két petícióhoz, az aláírásokat a SZÁDEMBIZ tagjai az SZTDSZ 

petíciójával együtt bemutatták az EMMI képviselőjének. A figyelemfelkeltésnek szánt 

rendezvényen a terveknek megfelelően 150-200 fő vett részt, a tömeg egy kifeszített focihálót 

vitt magával, így szimbolizálva a foltozásra szoruló szociális hálót. A minisztérium gyorsan 

reagált: Közleményük szerint a súlyos gazdasági helyzet elkerülése után a pedagógusok, az 

egészségügyi dolgozók béremelése jó irányba halad, és más ágazatban dolgozók fizetését is 

növelni szeretné a kormány, "ezt azonban nem lehet külföldről felvett hitelekből megtenni". 

Amíg ezt nem teszi lehetővé a gazdasági növekedés, addig lakástámogatást adnak a 

közszolgáknak, így a szociális dolgozóknak is. A minimálbéremelés és a családi 

adókedvezmény mellett most már a rezsicsökkentést is felhozták, és emlékeztettek arra is, 

hogy az Erzsébet-program keretében csaknem 500 millió forinttal támogatták a szociális 

intézményekben dolgozók üdültetését. 

 

A SZÁDEMBIZ a választ elfogadhatatlannak tartva megkezdte a következő demonstráció 

szervezését. Második tüntetésünkre a Szociális Munka Napján, november 12-én került sor, a 

demonstrálók száma becsléseink szerint elérte az 1000-1500 főt. A SZÁDEMBIZ átadta a 

FESZ által kezdeményezett petíciót is az EMMI és az NGM képviselőinek (a két petíciót 

most már 40.000-en támogatják), majd a tömeg a VIII. kerületbe, a Mátyás térre vonult, ahol 

csatlakozott a 3SZ által szervezett SzocExpo rendezvényhez és nagygyűlést tartott. A 

nagygyűlésen Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke bejelentette: a szociális szféra szakszervezetei 

megkezdik a sztrájkkal kapcsolatos előkészületeket. 

 

A SZÁDEMBIZ tagszervezetei közül hat szervezet, az Autonóm Területi Szakszervezet, a 

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Független Egészségügyi Szakszervezet, 

a Szociális Dolgozók Munkástanácsa, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete és a 

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete november 21-én megalakította a Szociális 

Ágazati Sztrájkbizottságot.  

 

Követeléseink: 

1. Az egészségügyi dolgozói illetmény-, illetve bértábla kiterjesztése a szociális 

ágazatban foglalkoztatottakra (mind a szakdolgozókra, mind a kisegítő dolgozókra), 

jogállástól függetlenül, 2014. január 1-től. 

2. A szociális ágazatot érintően rendszeres érdekegyeztető tárgyalások megkezdése és 

folytatása a kormányzat és az ágazatban érintett érdekképviseleti szervezetek közt. 

3. A Kjt. 59. § (1) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális ágazat 

egészére kiterjedően jogszabály írja elő, hogy a munkaközi szünet a munkaidő része. 
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A SZÁDEMBIZ és a Sztrájkbizottság eddigi és jövőbeni tevékenységét, a bizottságok akcióit 

az SzMDSz facebook-oldalán, az alábbi linken is követhetitek (az oldal a facebook-on nem 

regisztrált felhasználók számára is elérhető): 

 

https://www.facebook.com/pages/Szoci%C3%A1lis-Munk%C3%A1sok-Demokratikus-

Szakszervezete/147703168610524 

 

 

A bíróság is rábólintott a küldöttgyűlés döntéseire 

 
Az SzMDSz Küldöttgyűlése 2013. június 28-án ülésezett; elfogadta az elnök, az érdekvédelmi 

ügyvivő és a gazdasági ügyvivő beszámolóját, módosította az alapszabályt és tisztújítást 

tartott. Az alapszabály-módosítást a törvényszék példátlan gyorsasággal tudomásul vette, és 

elrendelte a nyilvántartáson való átvezetését. A módosítás értelmében az SzMDSz Ügyvivő 

Testületének helyét átvette az Elnökség (a testület feladata nem változott).  

 

A küldöttgyűlés más fontos döntést is hozott. A testület úgy határozott, hogy az SzMDSz 

kilép a LIGA Szakszervezetekből, és felvételét kéri az Autonóm Szakszervezetek 

Szövetségébe. A konföderáció tagszervezeti tanácsa a felvételi kérelmünket egyhangúlag 

támogatta, így szervezetünk már az Autonómok teljes jogú tagja. 

 

2013. november 22. 
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