Korózs Lajos napirend előtti felszólalása a fizetésemelésről
Tisztelt Országgyűlés!
Hat éve nem volt fizetésemelés a szociális ágazatban!
Emlékezetem szerint akkor, amikor utoljára fizetést emeltek még
a szocialisták voltak kormányon!
A bérből élők helyzete az utóbbi években folyamatosan romlott. Egyre
erősödik a bizonytalanság a munka világában, és alig nő a
munkavállalók jövedelme. A bizonytalanságon túl feszültséget
okoznak az egyre kevésbé leplezett igazságtalanságok is.
Ma már ötvenszeres különbség is lehet egy intézmény vezetőjének és
a beosztottjának fizetése között s ez elfogadhatatlan jövedelmi
egyenlőtlenség. A kormány áldásos politikájának következtében akár
ötmillió forintos havi fizetése is lehet egy-egy állami cég vezetőjének!
Nem kell matematikusnak lenni ahhoz, hogy kiszámítsuk: a szociális
ágazatban dolgozó gondozó havi fizetését összevetjük pl. a Magyar
Posta vezérigazgatójának jövőbeni fizetésével azt látjuk, hogy a
szociális területen dolgozó ember 5 évi fizetését kapja a vezér
havonta!
A mostani kormányhatározat azonban már határozottan arra buzdít,
hogy emeljék a fizetéseket, és az eddigi hatalmas prémiumokat is
építsék inkább az alapbérbe. Az a vezérigazgató, - pl. Exim Bank vagy
a már említett Magyar Posta vezetője - aki eddig 80 százalékos
prémiummal például havi kétmillió forint bruttót keresett a pénzügyi
szektorban, és a legfelső kategóriába esik, az az éves 43,2 millió
helyett majd 72 millió forintot vihet haza. Értik ugye? Évente 72
millió forint!
Na ennyit keres a szociális gondozó is, csak ő 70 év alatt!
Ma már világosan látszik, hogy Magyarország nem egy szegény ország. Európa
közepén, az Európai Unió tagjaként lenne lehetőség arra, hogy a dolgozók jó
anyagi körülmények között, biztonságban, jobb életet éljenek. A miniszterek és

államtitkárok, cégvezetők és igazgatók kaotikus döntései, nyers politikai
érdekei, és kapzsi életmódja miatt nem jut pénz a tisztességesen dolgozóknak.
Tisztelt Ház!
A helyzet azok körében, akik Magyarországért dolgoznak, az országot
szolgálják a legtragikusabb. A közalkalmazottak, azaz tanárok és tanítók,
orvosok és ápolók, szociális dolgozók, rendőrök, tűzoltók és katonák nap mint
nap a mi jobb életünk érdekében tevékenykednek, mégsem hálás nekik a
kormány.

A nagyzási hóbort nem engedi láttatni, hogy milyen gyalázatosan
keveset keresnek a szociális terület dolgozói, hiszen a híradások nem
róluk, az ő gyalázatos helyzetükről szólnak, hanem a nemzeti Bank
újabb és újabb hangszer, festmény és kastély vásárlásairól. Na meg
arról, hogy ez milyen jó a magyar népnek!
És volt még egy önök szerint jó hír az ágazatban: ez a bérkiegészítés!
Ezt kapták a szociális ágazatban dolgozók: néhány ezer forintot!
És csak öt hónapra, mert azt nem alapbéresítették. Ezt azért adták,
hogy ideig-óráig befogják a területen dolgozók száját.
Kérem államtitkár urat, ne hivatkozzon arra, hogy közel bruttó 60 ezer
forintot is kaptak, mert azt csak két vezető beosztású magasan
kvalifikált szakember kapta, akiket én is személy szerint ismerek! A
többiek kb. az ágazat kétharmada csak néhány ezer forintot! Az
ágazatban dolgozók egyharmada pedig semmit! Ez gyalázat!!!

