
 
 

A BDDSZ „Petíció az önálló bölcsődei bértábla bevezetéséért” segédanyaga 

 

Miről szól ez a Petíció? 

A BDDSZ „Bölcsődei felmérés 2022” alapján a szakmát leginkább foglalkoztató kérdés az 

önálló ágazati bértábla kialakítása és bevezetése. 

A BDDSZ Alapszervezeti Titkári Tanácsának (BDDSZ ATT) döntése értelmében 2022. 

szeptember 26. és 2022. november 6. között országos aláírásgyűjtést szervezünk a 

bölcsődei alkalmazottak körében. 

 

Mi a cél? 

Szeretnénk megtudni, hogy mekkora támogatottsága van a szakmán belül az eddigi 

kezdeményezésnek és ezt felhasználni a minisztériumi tárgyalások során. Szeretnénk, ha 

minél szélesebb körben témává válna az önálló bértábla ügye és mint megoldás a jelenlegi 

igazságtalan szakmán belüli bérezésre. 

 

Mi a feladat? 

• minden munkahelyen legyen legalább egy ember, aki összefogja a petíció 

körbevitelét, majd annak postára adását; 

• lehetőleg minden, a bölcsődében dolgozó kolléga megismerkedhessen a petícióval, 

akár BDDSZ tag, akár nem (ez nem kritérium); 

• az aláírt íveket a következő címre postázzátok: BDDSZ, 1244 Bp., Pf. 766. 

 

A petíció kitöltése: 

• A petíció kétoldalas és a jogszabályi követelményeknek eleget téve két aláírásra van 

szükségünk. 

• Az első aláírás a kampányban történő részvételt jelenti. 

• A második lapon történő aláírással a résztvevő elfogadja az aláírása felhasználással 

kapcsolatos BDDSZ adatvédelmi tájékoztatót. 

• Figyelem! Amennyiben bármelyik aláírás hiányzik, abban az esetben a petícióhoz 

történő csatlakozás érvényét veszti, nem használhatjuk fel a kampányban. 

  



 
Mi fog történni az aláírásokkal? 

Az eredeti aláírásgyűjtő íveket nem adjuk át a petíció címzettjének, kizárólag a támogató 

aláírások összesített számát továbbítjuk. (Az adatkezelés kizárólag a BDDSZ-nél marad!) 

Amennyiben elérjük a 6000 fős támogatást, egy nyilvános akció keretén belül bemutatjuk az 

aláírásokat egy molinóra nyomtatva (csak és kizárólag az aláírásokat, nem a neveket). 

Erre példa kicsiben (kb. 400 aláírással) 

 

Kérdésed lenne? 

Ha bármi kérdésed van, akkor kérjük, hogy keresd Dvorácskó Balázst a +36-70/521-1820-as 

telefonszámon, vagy a dvoracsko.balazs@bddsz.hu e-mail címen, aki fel fogja venni veled a 

kapcsolatot. 

 

Mi történik a feldolgozás után? 

Nyilvános visszajelzést fogunk adni az aláírások számáról. 

Ha sikeres lesz az akciónk, még többet fogtok hallani róla és reméljük ez elősegíti az önálló 

bölcsődei bértábla ügyét. 

Ha sikertelen lesz, akkor jelezni fogjuk, hogy még sincs akkora támogatottsága az ügynek, 

amit a tárgyalópartner minisztérium is ennek megfelelően fog értékelni. 

Örülünk, hogy részt vesztek a jövőtök alakításában! 

Budapest, 2022. szeptember 26. 

„Te gondoskodsz a jövőről, 
a mi dolgunk jobbítani az életed! 
Érted, veled, de nem helyetted! 

 
Szűcs Viktória BDDSZ elnök     Dvorácskó Balázs szervezés 

mailto:dvoracsko.balazs@bddsz.hu

