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A BDDSZ XI. Kongresszusának Zárónyilatkozata
A BDDSZ XI. Kongresszusának küldöttei úgy vélik, hogy a 2017-től bevezetésre kerülő új
bölcsőde-féle, bölcsőde-szerű ellátástípusok megjelenésével, szélesebb spektrumú,
változatos szolgáltatásokkal lehet majd a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását
nyújtani, de ezen új ellátástípusokban a minőségi koragyermekkori nevelés-gondozás csak
akkor lesz biztosítható, ha további személyi-, és tárgyi feltételeket rögzít a jogszabály.
Mindemellett szükségesnek tartjuk a további célzott férőhely-fejlesztéseket, amelyek a
jobb bölcsődei hozzáférésen túl, közvetlenül is kihatnak a nők foglalkoztatására, és az új
bölcsődei munkahelyek létrehozására.
A magasabb férőhelyszámhoz megfelelő személyi feltételek szükségesek, ezért
aggodalommal figyeljük a bölcsődei dolgozókat érintő jogszabály-változásokat, bér- és
keresetintézkedéseket. 2008 óta nem volt átfogó alapbéremelés, a dolgozóink 90%-ának
alapilletménye megegyezik a minimálbérrel és a garantált bérminimummal. Az
egykulcsos adórendszer bevezetése pedig tovább rontott az ágazat bérhelyzetén. A legtöbb
helyen az ún. cafetéria juttatás csökkent, vagy eltörlésre került. A KSH béradataiból
egyértelműen megállapítható, hogy valamennyi nemzetgazdasági ágazat közül - a két
szociális ágazati pótlék bevezetése után is - a szociális ágazat sereghajtóként jelenik meg. A
havi nettó bérek nem érik el átlagosan a százezer forintot, dolgozóink többségénél a
létminimum szintjén (2015-ben 88.016 Ft), vagy alig felette vannak a keresetek. Ennek
köszönhetően sajnos nem ritka körükben a nélkülözés, a dolgozói szegénység, a máról
holnapra élés és a pályaelhagyás!
A pedagógus-életpályamodell felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre való 2016.
januári kiterjesztése pozitív bérintézkedést hozott az érintettek részére, de tekintettel arra,
hogy mindösszesen a dolgozók 10 százalékát érinti (elsősorban a vezetőket), rendkívül
megosztja a bölcsődében foglalkoztatottakat. A nemcsak szakirányú diplomák befogadása
miatt, a bölcsődei terület vonzóvá vált a szociális-, egyes egészségügyi-, és különféle
pedagógus diplomával rendelkezők számára, akik gyorstalpalón szakképesítést szerezve,
előnyösebb helyzetbe kerülnek, mint a kiterjesztésből kimaradó, hosszú évtizede bölcsődében
dolgozó középfokú végzettségű kisgyermeknevelők.
Az összehangolatlan intézkedések következményeként 2017 januárjától egy bölcsődei
intézményen belül három féle bérrendszert kell majd alkalmazni:
- a technikai-, élelmezési-, és gazdasági dolgozóknál a Kjt. szerinti bértáblát és az eddigi
két szociális ágazati pótlékból összeadásából származó összevont szociális pótlékot,
- a középfokú végzettségű kisgyermeknevelőknél (C-D- E kategória) a jelenlegi két
szociális ágazati pótlék összevonásával és megemelésével bevezetésre kerülő új bölcsődei
pótlékot,
- diplomával rendelkező kisgyermeknevelőknél a pedagógus életpálya szerinti illetményt.
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Úgy véljük, hogy a nem diplomás kisgyermeknevelők pályán tartására egy újabb, ún.
bölcsődei pótlék (jogcímében és mértékében) nem megoldás. Fenntartjuk igényünket amely sztrájkkövetelésünkben is megjelent -, a kb. 6000 fő középfokú végzetséggel, illetve
felsőfokú szakképesítéssel is rendelkező kisgyermeknevelő számára a középfokú
pedagógus életpálya kiterjesztése valósuljon meg. Ezzel, az egyenlő munkáért egyenlő bér
elve érvényre jutna és elkerülhetővé válna a belső feszültség további elharapózása, amely akár
a gyermekellátás rovásával járhat.
Továbbá követeljük a Kormánytól, hogy rendezze a bölcsődékben a gyermekélelmezési, az
ügyviteli, a technikai munkakörökben a létminimum körüli béreket, részükre, illetve a
szociális/gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottaknak, legalább bruttó 20 %-os
keresetnövekedést biztosítson! Úgy véljük, hogy a zökkenőmentes feladatellátás és a hosszú
távú munkabéke megteremtése mindannyiunk számára alapvető cél, melyben felelősségünk
közös!
Mi tudjuk és hisszük, hogy a gyermeknevelés a legszebb hivatás. Csodálatos érzés a
gyermekek fejlődését látva naponta tevékenykedni. Mindemellett elfogadhatatlan számunkra,
hogy megosztó, és megalázóan alacsony bér- és kereseti viszonyok között kell a jövő
nemzedékeit (szakembereit, sportolóit, tanárait, orvosait és politikusait, stb.)
felelősségteljesen, vidáman, kiegyensúlyozott személyiséget mutatva nevelni-gondozni.
A bölcsődék több mint 160 éves történelme alatt mára kiforrott az a szakmai munka, amely a
három év alatti korosztály jó minőségű nevelését-gondozását jelenti. Mindezért a mindenféle
társdiplomák befogadása - a gyorstalpalókon szerzett OKJ szakképesítések megszerzése mellett komoly veszélyt rejt a bölcsődei szakmai értékek megtartásában. Ezért javasoljuk, hogy
egyeztetés útján tekintsük át az elfogadható diplomák körét.
A profiltisztaság biztosítása érdekében a legmesszebbmenőkig támogatjuk, hogy a bölcsődében
néhány éven belül, az új dolgozók esetében, már csak a csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
szak legyen a kizárólagos képzettségi forma és mindemellett javasoljuk, hogy a
kisgyermeknevelő munkakör elnevezése később váljon bölcsődepedagógussá.
A fentieket összefoglalva mi, a BDDSZ XI. Kongresszusának küldöttei:
NEM-et mondunk:
- a bölcsőde-féle, bölcsőde-szerű ellátások kialakítására és konzerválására!
- a bérrendszerekben történő megosztásra és szalámi politikára!
- az alapbérrendezés helyettesítését célzó különböző elnevezésű pótlékok
osztogatására!
Mindemellett IGEN-t mondunk:
- a jó minőségű bölcsőde biztosítására az új férőhely-fejlesztésekre!
- az átfogó, valódi, érzékelhető, azonos elveken alapuló bérrendezésre!
- a tisztességes munkáért, tisztességes bér elvének megvalósítására!
- a mindenkori költségvetési törvényben látható módon előre betervezett
megnyugtató és kiszámítható bérrendszerre!
- a bölcsődepedagógus munkakörre és a profiltisztaság biztosítására!
Jelen zárónyilatkozatot elfogadta 2016. november 17. napján a BDDSZ XI. Kongresszusa.
A zárónyilatkozat tartalmának hitelességét igazolja:
Szűcs Viktória, elnök
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