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2017. november 7.
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A szegénység mérése az EUEU-ban
Azon személyek vannak kitéve a szegénység vagy a
társadalmi kirekesztettség kockázatának, akik esetében
az alábbi három tényező közül legalább az egyik fennáll:
1. Relatív szegénység: akik olyan háztartásban élnek, ahol a háztartás
jövedelme nem éri el a medián ekvivalens jövedelem 60%-át (relatív
szegénységi küszöb).
2. Súlyos anyagi depriváció: akik meghatározott kilenc fogyasztási tétel
közül, legalább négyről, anyagi okból lemondani kényszerülnek.
3. Nagyon alacsony munkaintenzitás: akik olyan háztartásban élnek,
ahol a munkaképes korú (18 és 59 év közötti) személyek az előző
évben a lehetséges munkaidejük kevesebb, mint 20%-át töltötték
munkával.
Forrás: Andor László
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DEPRIVÁCIÓ
Magyarországon több mint egymillió dolgozó él a munkaerőpiac peremén
van állásuk, de bizonytalan és rosszul fizetett, formális, vagy informális módon
idénymunkából élnek, esetleg éppen közfoglalkoztatottak
3.5- 4 millió fő azok száma, akiknek háztartásában a munkaerőpiac peremén élő
személy él
Ezen érintettek 35-40 %-a nem tudja rendesen fűteni a lakását. 70 %- uk
kétnaponta nem jut húshoz, főételhez, nincsenek tartalékaik, de felük lakhatással
kapcsolatos tartozásokat halmozott fel
Negyedük nem tudja kiváltani a gyógyszereit, fogyasztásuk terjedelme és
szerkezete nem teszi lehetővé a munkavégző képesség újratermelését és a
gyermekek eredményes felnevelését
Ezek az adatok a 2011.évi Háztartási Költségvetési és Életszínvonal
Felvételen (HKÉF) alapuló számításokból származnak.
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Következmények
Mindez oda vezethet, hogy
kialakul a családtagjaival együtt közel 1 milliós
népesség, amely
végletesen szegmentált,
zárt (köz)munkapiacot alkot, amellyel
véglegesen elzáródik az elsődleges munkaerőpiactól.
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FELISMERÉSEK ÉS JAVASLATOK

A KÖZJÓRÓL
AZAZ A
JOGÁLLAM * KÖZSZOLGÁLATOK * EGÉSZSÉGÜGY *
OKTATÁS,
NYUGDÍJRENDSZER * SZOCIÁLIS RENDSZER *
NYILVÁNOSSÁG,
KÖZGYŰJTEMÉNYEK * MAGYAR SZAKSZERVEZETI
MOZGALOM
MAI HELYZETÉRŐL ÉS KÍVÁNATOS ÁLLAPOTAIRÓL

www.mkksz.org.hu
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SZEGÉNYPOLITIKA
EGYKOR ÉS MOST
A középkor idején az állami intézkedések a szegénység és a
szegények helyben tartására,
- izolálására,
- munkára kényszerítésére, büntetésére és – töredékében –
érdemességi és hűségalapú nevelésére, támogatására
irányultak,
Különösen fontos volt a saját és a bevándorlószegények
megkülönböztetése (!).
Nem nehéz felismernünk, mi és miért folyik ma a komplex
társadalomilletve
szociálpolitikai
kormányzás
helyett
Magyarországon.
Megállapításaink szerint a társadalom egésze elé tartozó
kérdésekről van szó.
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RÉSZLET a SZOCIÁLIS VALÓSÁG –
című fejezetből
„Az ellátórendszerek tartós alulfinanszírozása egyaránt hatott a

működési feltételekre, a felszerelésekre, a folyó költségekre és az adott
ágazatban dolgozók bérére.
A szociális szféra rosszul járt. Az itt dolgozók korfája, a szakember-

ellátottság leromlása, az alacsonyabb keresetek miatt
a
működőképesség határára sodorta a teljes szociális ellátórendszert.
(Óriási munkaerőhiány!)
A szociális munkások jövedelme ma, az életpályák és a számukra

adott két pótlék bevezetése után sem elégséges miközben az említett
rendszerek leromlásának és kudarcainak halmozott „eredményei” is náluk
jelentkeznek, jelentősen növelve munkaterheiket.
Álláspontunk szerint az egész szociális terület szakpolitikai céljait,

ellátási formáit újra kellene tárgyalni a társadalommal. Az ágazat
költségvetési részesedését 35 %-ra kell emelni.”
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Javaslataink
Minimálbér harmonizálás:
• ne lehessen alacsonyabb a létminimumnál
• európai regionális alapú létminimum számítás
egységes módszertan alapján
Új minimum jövedelem irányelv:
• közös elvek, definíciók és módszertan lefektetése
Munkanélküli segélyek harmonizálása:
• ne lehessen az átlag álláskeresési időnél
rövidebb
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Az MKKSZ a következőket
indítványozza
2018. január 11-től Magyarországon a minimális bértarifa 3 lépcsős legyen az alábbiak
szerint:
szerint
MINIMÁLBLÉR (alapvető funkciója az, hogy a minimális életfeltételekhez szükséges
jövedelmet biztosítsa.)
2018. január 1-től:145.000,-Ft
(A jelenleg hatályos megállapodás szerint ez 138.000 Ft lenne.)
SZAKMUNKÁS BÉRMINIMUM: (alapvető funkciója a legalább középfokú végzettséget,
szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozók legkisebb munkabérének garantálása)
2018. január 1-től :188.500,-Ft
(A jelenleg hatályos megállapodás szerint ez 180.500,- Ft lenne. Az általunk javasolt összeg
30%-kal magasabb, mint a minimálbér)
DIPLOMÁS BÉRMINIMUM: (jelenleg nincs szabályozva)
2018. január 1-től: 245.000,-Ft
Alapvető funkciója a felsőfokú végzettséghez kötött munkakörökben végzett
munkáért járó legkisebb munkabér garantálása. Összege 35 %-kal magasabb, mint a
szakmunkás bérminimum.
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Az ágazati kollektív szerződés keretében megvalósuló
tárgyalások területei a szociális ágazat munkavállalói
érdekében:
 bértábla, bérrendszer
 teljes pótlékrendszer felülvizsgálata
 adózási összefüggések (adó jogszabályok)
 fizetett ünnep(ek)
 szabadság, szabadnap rendszere
 munkaruha juttatás
 túlmunka elrendezésének ügye, lehetősége
 tárgyi és létszám előírások a szociális

ágazatban
 egyes munkakörök veszélyeztetettségének,

veszélyhelyzeteinek vizsgálata
 egyéb munkakörülmények, munkakörnyezet

 rekreáció, megújuló emberi tőke
 a fenntartói költségvetés(ek) korlátozása

(bér
előirányzat
átcsoportosítási
lehetőségei)
 ágazatban
dolgozók testi és
lelki
egészsége (benne: nem TB támogatott
beavatkozások, szupervízió)
 nyugdíjazási kérdések
 ágazati

képzések,

továbbképzések

rendszere
 vezetőképzés

(benne:

vezetői

alkalmasság)
 konzultációs
jogi
gyakorlása
(pl:
Szociálpolitikai Kerekasztal)
 ágazati kapacitás kérdések (egyházi
átvétel, egészségügyi ágyszám átvétel)
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A SZOCIÁLIS VALÓSÁG –
fejezet zárómondata
„Bárhogy alakul, nemzeti erőfeszítéseink
homlokterébe kell emeljük
a társadalom gyengébb, elesettebb, támogatásra
szoruló részének
ellátását, mert ennek elmaradása a társadalom
egészének
folyamatos felemelkedése helyett
mindannyiunk további elnyomorodásához vezet.”
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Köszönöm figyelmüket!
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
Levélcím: H-1146 Budapest XIV., Abonyi utca 31.
Telefon: (36-1) 338-4002
E-mail: mkksz@mkksz.org.hu

honlap címünk: www.mkksz.org.hu
Facebook: https://www.facebook.com/mkksz

