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Tisztelt Kultúráért Felelős Államtitkár Úr! 

 

 

Az április 16-án kézhez vett köszönő levele után fordulunk Önhöz remélve, hogy új alapokon 

folytatódik a kulturális szakma jelentős részét tömörítő szakszervezet, a KKDSZ – mely 

reprezentatív szakszervezetként a Kormány állandó egyeztetési tárgyalópartnetre kellene 

legyen – és a kulturális tárca közötti egyeztetés 

  

Mint írja” hosszú egyeztetési folyamat előtt állunk”, amelyhez várja észrevételeinket. 

 

Nem szívesen teszem, de elöljáróban szeretném emlékeztetni arra, hogy az Ön hivatalba 

lépésétől kezdődően – mint ahogyan az Ön elődjei esetében is – folyamatosan kértük, hogy 

folytassunk egyeztetést a kjt. olyan modernizálása érdekében, amely a pozitívumait megtartva 

választ adhat a kor kihívásaira, nem utolsó sorban a munkatársaink tarthatatlan bérhelyzetére. 
 
Amint azt az Ön helyettes államtitkárának ez év január 8-án írt levelemben kértem, „2020 
januárban, az EMMI érintett vezetése hívja össze a Kulturális Érdekegyeztető Tanácsot. 
A KÁÉT, a jogszabály erejénél fogva, nem informális testület, hanem a döntés előkészítés 
során érdemi tárgyalási és egyeztetési munka terepe, a bérért folytatott alkufolyamat fontos 
pontja – lenne. 

A KÁÉT ülése alkalmat adhat pl. a következők megtárgyalására is: 

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével járó bérfeszültség tényleges 
mértékének elemzésére, 

- a közalkalmazotti bértáblával kapcsolatos 2020. évi kormányzati szándék tisztázására; 
- a korábban meghirdetett életpálya-alapú bérezési rendszerrel kapcsolatos 

szakminisztériumi szándékok informálására; 
- a bérpótlék-koncepció a bérfeszültség enyhítését is szolgáló feladatát a garantált 

bérminimum - egyébként üdvözlendő - megemelése miatt jelenleg már nem tudja 
ellátni: annak emelése szintén elengedhetetlen; 

Az egyeztetés elmaradása, a folyamatos és érdemi tárgyalások mellőzése az 
érdekképviseletekkel a munkavállalókat károsítja meg akkor, amikor a béremelés racionális 
megoldását félretéve kiszámíthatatlan, átláthatatlan és a munkavállaló nettó 
keresetnövekedéséről érdemi információval nem szolgáló megoldásokat keres.” 
 

Emlékeztetjük továbbá, hogy a Kulturális Érdekegyeztető Tanácsot (KÁÉT) utoljára dr. Hoppál 

Péter, 2016. június 2.-án hívta össze. Sajnálatos, hogy egy ilyen, a szakma egészét érintő 

jelentős változás egyeztetésére, éppen egy ilyen járvány közepén kerülhet sor. 

 

Jelen helyzetben, a fentiek miatt az Önök által benyújtott törvénytervezettel kapcsolatban csak 

annak  v i sz sz a v o n á s á t, mint a tárgyalási készség irányába tett gesztust tudjuk elfogadni–  

k é r j ü k, ezért mielőbb kezdjük meg a tárgyalásokat. 
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Véleményünk szerint a  k j t.  v o n a t k o z ó   sz a k a sz a i   az olyan típusú átalakításokat is 

sz a b á ly o z n a k,   amelyekre az Önök részéről jelenleg szándék mutatkozik a benyújtott 

törvénytervezetben. Ennek megfelelően nem gondoljuk, hogy a kjt.-ben megmaradt kevés 

kedvezmény elvonásával, a dolgozók munkavállalóvá történő átminősítésének köszönhetően, 

megoldható lehet a legnagyobb probléma, a   b é r k é r d é s. 

 

A szándékot, hogy a kulturális tárca fontosnak tartja a munkatársaink bérének   e m e l é s é t 

természetesen   ü d v ö z ö l j ü k.  Erről biztosította szakszervezetünket – már 2010-től – több 

elődje is. Igaz, 2016-ban egy több lépcsőben bevezetésre kerülő 50%-os béremelést ígértek. 

Az azóta eltelt években a magyar gazdaság szárnyalt, de az erre a célra zárolt összeg évről 

évre azért nem kerülhetett felhasználásra, mert nem volt egyeztetett javaslat előterjesztve (a 

PM OKÉT-on elhangzott információ szerint). 

 

Tisztelt Államtitkár Úr, Tisztelt Munkatársai! 

 

Kérjük, tegyenek meg mindent, harcolják ki, hogy a könyvtárak, levéltárak, múzeumok és 

közművelődési dolgozók, 2002 majd 2008 után, végre emberhez méltó fizetést kaphassanak. 

 

Az Önök által ígért 5-6% „emelés” nem korlátozza a szakterületen dolgozó munkatársak 

elvándorlását. Különösen nem, ha a kjt.-ben rögzített kevés „kedvezmények” is elvonásra 

kerülnek. Csak 2008-tól 2020 januárig a hivatalos KSH statisztika szerint 36 %-ot tett ki az 

infláció. Tudjuk, hogy most nehéz helyzetben van az ország, azonban a kulturális dolgozók 

évek óta várnak fizetésük rendezésére. Nem fogadható el, hogy egy nagyrészt magasan 

kvalifikált dolgozókat tömörítő szakma átlagfizetése jelentősen a magyar átlagfizetés alatt van. 

 

A részletek kidolgozásában felajánljuk segítségünket és együttműködésünket, mint ahogyan ezt 

fennállásunk óta folyamatosan megtettük, sokszor eredménnyel. 

 

Várjuk megkeresését. 

 

Budapest, 2020. 04. 23. 

 

Üdvözlettel, 

 

 

 

Papp Katalin 

mb. elnök 

 


