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Kedves Miniszteri Biztos Asszony!  
Kedves Elnök Asszony!  
Kedves Bölcsődei Dolgozók! 
Kedves Kollégáim! 

 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy mai Jubileumi Piknikünken a 30 évvel ezelőtt megalakult 
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnökeként állhatok most Önök előtt, 
állhatok előttetek. 
Nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség. 

Megtiszteltetés, hiszen egy olyan szakma munkavállalói érdekvédelmi szervezete vagyunk, 
amelyet sokáig „szükséges rossznak” tekintettek Magyarországon, ma pedig - elmondhatjuk - , 
hogy a reneszánszunkat éljük! 
Sok szeretettel köszöntöm a Jubileumunk alkalmából valamennyi régi és jelenlegi 
tisztségviselőinket, tagunkat! A mai nap itt Isaszegen, értetek a bölcsődékben és a 
gyermekvédelemben dolgozó tagjainkért szól! Köszönöm az együtt töltött éveket, köszönöm a 
munkátokat támogatásotokat!  
Idén 167 éves a magyar bölcsődei hálózat, 30 éves a bölcsődei szakszervezet, 10 éve van 
főiskolai képzésünk, 10. éve ünnepelhetjük Magyarországon a Bölcsődék Napját (25 éves 
a Magyar Bölcsődék Egyesülete)!  

Szervezetünk 30 év alatt elért eredményeit Ti élvezitek a mindennapokban. Ezúton innen a 
színpadról köszöntelek benneteket, és kérem, hogy köszöntsétek egymást egy nagynagy 
tapssal! 
Már az 1989-es megalakulás egyik motivációja is a bölcsődei reformnak nevezett, az 1990-es 
években indult bölcsőde-bezárási hullám volt. Sokszor és sokat mesélt erről nekünk dr. Koncz 
József főorvos úr, aki nélkül nem, vagy nem úgy alakult volna meg a BDDSZ, ahogy 1989. 
november 4-én az egykori Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének csopaki 
üdülőjében létrejött. Főorvos Úr egészségi állapota miatt nem tudott ma eljönni.  
„Sok szeretettel köszönt mindenkit, szép emlékei vannak a szervezetről. Egyetlen szervezet, aki 
vissza emlékezik a múltra, úgy ahogyan illik.” 

Mester Jánosné, a BDDSZ első elnöke, akitől a szervezet vezetését 18 év után átvehettem, 
maga is bölcsődevezető volt a 13. kerületben, pontosan látta és tudta, hogy a BDDSZ szerepe 
nem kizárólag a munkavállalók védelme, hanem a szakmai feladatellátás társadalmi 
elfogadottságának erősítése is. Erről az útról azóta sem tértünk le. 

Judit ezt írta: mindenkire a régi barátsággal és szeretettel gondolok! Kívánok az elkövetkező 
időre sok sikert, eredményes munkát a szakszervezetben, a magánéletben pedig jó egészséget 
és boldogságot Mindenkinek! 
A BDDSZ, az elmúlt 30 év során egyszerre állt ki a családok gyermeknevelési ügyének 
támogatása mellett, a bölcsődék 90-es években kezdődő átgondolatlan bezárása ellen, a 2004-
től - EU-s csatlakozástól - induló férőhelyfejlesztések szükségessége mellett, a jó minőségű, 
magas szintű szakmai képzés fontossága mellett továbbá alapfeladataként harcolt a dolgozók 
megfelelő anyagi- és erkölcsi megbecsülése érdekében! Számunkra minden munkavállaló 
fontos! Hiszen a kisgyermeknevelők mellett, velük együtt a bölcsődében bölcsődei dajkák, 
élelmezési és konyhai dolgozók, varrónők, mosónők, műszaki és gazdasági adminisztratív 
munkavállalók dolgoznak.  
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A női emancipáció, a családi szerepek átértékelődése, nem utolsó sorban pedig az Európai 
Unióban egyre erőteljesebben megfogalmazott törekvés a munka és a magánélet 
összehangolására, az állami szerepvállalásra a gyermekek ellátásában, vezetett el oda, hogy 
nem is olyan régen Európai Tanácsi ajánlás fogalmazta meg a kora gyermekkori nevelés 
fontosságát. 

A magyar bölcsődék dolgozói számára ma nem lenne szakirányú diplomás képzés, nem a 
kisgyermeknevelő munkaköri elnevezést használnánk, nem lenne szociális ágazati és 
bölcsődei pótlék, nem lenne a Bölcsődék Napja, nem lenne gyógypedagógiai pótlék és 
délutáni munkavégzés után bérpótlék, és vélhetően nem lenne a bölcsődében dolgozóknak 
megbecsülése, rangja társadalmunkban a BDDSZ nélkül. 
A BDDSZ jelmondata: 

„Te gondoskodsz a jövőről, a Mi dolgunk jobbítani az életed! Érted, Veled de nem helyetted!” 
Nagyon kifejező ez a jelmondat.  

Amikor 30 évvel ezelőtt megalakult a szakszervezetünk, a bölcsődei munkavállalók 
összességének 80%-a kérte felvételét az új szakszervezetbe! Elődeink tudták és értették, hogy 
mit jelent az „érted, de nem helyetted”. Ők tudták és értették, hogy egy szakszervezet akkor 
erős, ha sok, nagyon sok tagja van. 

Az elmúlt évtizedben túl vagyunk több tucat demonstráción, egy sztrájkon, néhány bérrendezési 
lépésen, számos  munkajogi kérdés tanácsadásán, azok békés rendezésén, nyertes munkaügyi 
bírósági pereken. Munkánk eredményeként ma már megbecsültebbek az e területen dolgozók, 
mint korábban. 

Sokak megítélése szerint a BDDSZ erős szakszervezetnek számít, hiszen tagságunk a teljes 
szakma 28%-át lefedi. Abban az országban, ahol a teljes lakosságnak csak mintegy 7%-a 
szakszervezeti tag, ez eredmény. Eredmény és felelősség számomra és a BDDSZ minden 
vezetője, titkára munkatársa és tagja számára. De nem lehetünk igazán elégedettek a 
szervezettségünkkel, legfeljebb csak akkor, amikor az északi országokhoz hasonló 70-80%-os 
szervezettséggel fogunk rendelkezni. Ebben a szervező munkában továbbra is számítunk rátok! 

Néhány gondolatot szeretnék megosztani a jelenlegi munkánkról: az Országos Közszolgálati 
Sztrájkbizottság keretén belül küzdünk a béremelésért (Célunk: A mozgóbérszámításánál az 
ágazati pótlékok alapbérként való figyelembevételének követelése mellett, a pedagógus 
életpálya bértábla és a közalkalmazotti bértábla rendezését, a diplomás minimálbér bevezetését 
követeljük).  

Ágazati szakszervezetként jogszabálymódosító javaslatokat tettünk az EMMI 
illetékes államtitkársága felé a 2-3 csoportos bölcsődék és a mini bölcsődék minimum 
létszámelőírásainak emelésére, a bölcsődei teljes intézményfinanszírozás javítására. A 
Bölcsődék Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítására, a pedagógus életpálya bölcsődében 
alkalmazandó gyakornoki szabályainak pozitív módosítására. A bölcsődei korai fejlesztés 2013 
előtti szabályrendszerének visszaállítására, továbbá védőoltások, illetve a megfelelő minimum 
munka- és védőruházat biztosítására. 

Magyarország 15 éve tagja az Európai Uniónak. 2017 végén Göteborgban elfogadásra 
került a Szociális Jogok Európai Pillére, amely 20 alapelvet tartalmaz. 11 alapelv szól a 
gyermekgondozásról és a gyermekek támogatásáról. 

2019. május 22-én az Európai Tanács elfogadta a magas színvonalú koragyermekkori 
nevelést és gondozást biztosító rendszerekről szóló ajánlást. Az ajánlás célja a tagállamok 
támogatása a koragyermekkori nevelést és gondozást nyújtó rendszerek 
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hozzáférhetőségének és minőségének javításában, felismerve, hogy a területért elsősorban 
a tagállamok felelősek. 
Ha azt kérdezik, vagy azt kérdeznétek, hogy elégedett-e hát ezen a szép nyári napon a BDDSZ 
elnöke az elmúlt 30 év eredményeivel? 
Elégedett vagyok, ha azokat az eredményeinket nézem, amit még ma is élvezhetnek a dolgozók. 
Illetve elégedett vagyok, ha az itt megjelentek szemébe nézek, ha látom az örömöt, azt az 
örömöt, hogy jó itt ma összegyűlni. 

Persze egy kicsit elégedetlen is vagyok, ha arra gondolok, hogy azok, akik 30 évvel ezelőtt 
megalapították szakszervezetünket, mennyivel többen voltak tagjai a szervezetnek, mint 
ahányan ma alkotjuk a tagságot. Elégedetlen vagyok, ha visszanézek az eredménnyel nem járó 
hosszú éves küzdelmeinkre. 

De bizakodó vagyok – és remélem nem ok nélkül vagyok bizakodó. 
Egy ilyen jubileumi piknik sok mindenre jó. Jó arra is, hogy megerősítse mindazok 
meggyőződését, akik hittel és elkötelezettséggel állnak ki önmagukért és szakmai 
tisztességükért. 

Ez a nap az ő ünnepnapjuk, a mi ünnepnapunk, mindannyiunk ünnepnapja. 
Tudom, hogy a példa, amit a BDDSZ tagok társaiknak mutatnak, jó példa. Olyan példa, ami – 
ahogy eddig is, ez után is – sok kollégát hoz majd közénk. 
Mi akik itt vagyunk mind kiállunk önmagunkért, egymásért, szakmánkért. Tudjátok: „érted, 
veled de nem helyetted.” 
 
Remélem, hogy 30 év múlva úgy állhatunk majd itt, hogy mai; saját bőrünkön érzett problémák 
a történelemkönyvek memoárjaként emlékeztetnek csak a mostani helyzetre és a bölcsődei 
szakma és a bölcsődei dolgozók élete a nyugat-európai unióban tapasztalható jóléttel párosul. 
Végezetül ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Isaszegi Alapszervezetnek és közvetlen 
munkatársaimnak, mindenkinek, aki a mai rendezvényünk szervezésében előkészítésében részt 
vett!  

Kívánom a BDDSZ-nek és tagságának a jövőre nézve sok és aktív tagból álló erős 
érdekvédőket, szakmai sikereket, nélkülözésmentes hétköznapokat és a családi életetekhez sok 
boldogságot! Köszönöm, hogy meghallgattatok! 


