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emberi erőforrások miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2020. évi XXXII. törvény elfogadásával párhuzamosan a Magyar Közlöny mellékletében, az
Indoklások tárában megjelent, hogy a Kormány a művészeti szervezeteknél, a közművelődési
intézményeknél és a közgyűjteményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyváltásával párhuzamosan 6%-os béremelést biztosít a közalkalmazotti státuszból
kilépő dolgozóknak 2020. január 1-jéig visszamenőleg.
Ezt követően több alkalommal levélben fordultunk az EMMI-hez az említett 6 %-os
béremelés részleteit illetően és kértünk egyeztetést. Krucsainé Herter Anikó kulturális
fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkár asszony 2020. szeptember 21i válasz levelében a 6%-os emelés megvalósulásáról a következőt írta a KKDSZ-nek: "Ami a 6
%-os bértömegemelést illeti, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam arról, hogy a
kormánydöntés végrehajtása a Pénzügyminisztérium felelősségi körébe tartozik, amely
intézkedést várhatóan 2020. szeptember végéig a tárca meg is fog tenni.”
Ezzel szemben a kulturális intézmények vezetőinek 2020. november 18-i értekezletén
helyettes államtitkár asszony arról informálta a vezetőket, hogy a 6%-os bértömegemelés
már megérkezett az önkormányzatokhoz és a 305/2020 (VI. 30) számú kormányrendelet 2.
számú melléklete alapján az önkormányzatoknak már 2020. július 1-jétől rendelkezésre is áll.

Ezzel kapcsolatban a kérdéseink:
1. Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár miért tájékoztatta félre a reprezentatív
ágazati szakszervezetet, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetét (KKDSZ-t), ha már a válaszlevele megírásakor (szeptember 21.) a
pénz is több mint két és fél hónappal korábban (július 1) rendelkezésre állt, vagy
előfordulhat, hogy helyettes államtitkár asszony nem is tudott róla?
2. Hogyan lehet a 305/2020-as számú Kormányrendeletben szereplő megemelt
normatíva a „hivatalos” fedezete a 6 %-os bértömegemelésnek, ha a rendelet
szövege egyértelműen kimondja, hogy nem erre szolgál fedezetül, hanem a
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minimálbér és a garantált bérminimum kifizetésére, illetve más ágazatok
bérfejlesztésére?

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete ezért felhívja a kormány
figyelmét arra, hogy továbbra sincs meg a közgyűjteményi és közművelődési
dolgozóknak járó 6 %-os bértömeg fedezete 2020-ra.
Követeljük, hogy a kormány teremtse meg és különítse el, egyértelműen, megnevezve
a közgyűjteményi és közművelődési dolgozóknak járó 6 %-os bértömeg forrását!
A közgyűjteményekben és közművelődésben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát
megszüntető törvény indoklásában a kormány arra hivatkozott, hogy a törvény
elfogadása kedvezőbb bérhelyzetbe fogja hozni az ágazat dolgozóit, és a kormányzati
elkötelezettség bizonyságaként hangzott el a 6%-os bérfejlesztés ígérete 2020. január
elsejéig visszamenőleg.
Az ígéret teljesítésével kapcsolatos alternatív kormányzati kommunikáció alapján most
úgy tűnik, a kormány egyáltalán nem teremtette meg a 2020. évi béremelés fedezetét. A
szakminisztérium ötletgazdag válaszai olyan érzetet keltenek mintha üres ígéretekkel
szeretné teljesíteni a kormány az adott szavát, és az ágazatban dolgozóknak ezzel azt is
üzeni, hogy munkájukat és személyüket semmire sem tarja.
Kormányunk gyakran hivatkozik a munkavállalók egzisztenciális helyzetét jobbító
intézkedéseire, adott szavának betartására. Jelenleg van egy végre nem hajtott ígéret.
Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy nem csak több ezer ember egzisztenciájával, hanem
saját becsületével is játszik!

Felkérjük Miniszter Urat védje meg saját és a többi kormánytag becsületét, biztosítsa a
Kormány a 6%-os béremelés 2020. évre járó anyagi forrását. Állják szavukat!
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