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Tisztelt Biztos Úr!

Mi, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete fordulunk Önhöz, miután
évek óta az általunk képviselt szakmákban dolgozók munkájának, hivatásának 
munkahelyének és személyének teljes lebecsülését tapasztaljuk a kormányzat részéről. 

A Közgyűjteményi  és  Közművelődési  Dolgozók  Szakszervezete  (KKDSZ)  megalakulása,
1989 óta képviseli a levéltári, könyvtári, múzeumi és közművelődési dolgozókat.
2009-től folyamatos küzdelmet folytat azért, hogy a területünkön dolgozók emberhez méltó
díjazásban, a kulturális intézmények feladataikhoz méltó finanszírozásban részesüljenek.

Az elmúlt nyolc évben minden magyarországi törvényes lehetőséget igénybe vettünk annak
érdekében, hogy változtassunk a 2008 óta változatlan bérezésén a kulturális intézmények és
más szervezetek munkavállalóinak. Ott voltunk a törvény erejénél fogva számunkra biztosított
minden tárgyalási helyszínen, sajtótájékoztatókon hívtuk fel a figyelmet a kulturális terület
munkatársainak  dolgozói  szegénységére.  Flash  mobot,  demonstrációkat,  petíciókat,
levélkampányt szerveztünk. Elmondtuk, hogy a bérek kollégáink 80% esetében a 2002.évi
szinten  „beragadtak”.  Miközben  mára  a  2002.  évi  fizetések  legalább  60%-al  kevesebbet
érnek!

2015-ben ígéretet kaptunk arra, hogy 2016 év végéig az életpálya alapú finanszírozás kerül
majd  a  kulturális  ágazatban  bevezetésre,  ami  plusz  források  bevonásával  béremelést
eredményez. Az életpálya-rendszerről történő egyeztetések azonban mind a mai napig el sem
kezdődtek!

2016. májustól kezdődően újabb ígéretet kaptunk, ez alkalommal egy úgynevezett kulturális
bérpótlék bevezetéséről. Ahogy az életpálya rendszer bevezetése, úgy ez sem valósult meg az
ígért határidőre! 

Nekünk úgy tűnik, hogy nemzeti elkötelezettségű kormányunk a nemzet alapvető értékeinek
védelmét, az azt megőrző, átörökítő, közkinccsé tevő és tovább fejlesztő munkavállalókat és
intézményeiket  egy  „kötelező”,  de  fölösleges  tényezőnek  tekinti  az  állami
intézményrendszerben.

Cím: KKDSZ 1054 Budapest, Akadámia u. 11.  Telfon: +36 1 201 14 80;  e-mail: kkdsz@kkdsz.hu,
weboldal: www.kkdsz.hu
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Az „új narratívától” és az „új reneszánsztól”, amit az Ön mint a kultúráért is felelős Európai
Uniós biztosként képvisel, Magyarország egyre távolabb kerül, nem utolsó sorban a kultúra
leértékelődése és a kulturális területen dolgozók lebecsülése miatt.

A  KKDSZ  évek  óta  hangoztatott  4  jelmondata  fogalmazza  meg,  hogy  mi  a  szerepe  a
közkultúrának a magyar és az európai kultúra megőrzése során:

Könyvtár nélkül nincs esélyegyenlőség. 
Múzeum nélkül nincs nemzeti emlékezet. 
Levéltár nélkül nincs hiteles nemzeti múlt. 
Közművelődés nélkül nincs nemzet. 

Meggyőződésünk szerint az Ön által is képviselt értékek alapján nincs akadálya annak, hogy
támogatásáról biztosítsa a KKDSZ-t, mint a közkultúra fejlesztésért és megőrzéséért  kiálló
demokratikus  szervezetet,  hogy  üdvözölje  követeléseinket,  esetleg  köszöntse
rendezvényeinket.  Ez  utóbbira  kiváló  alkalmat  nyújt  a  2017.  január  21-én  tartandó
megemlékezésünk Budapesten, a Batthyány téren, Kölcsey Ferenc szobránál, ahol a kulturális
intézményrendszer  intézményi  (és  nem  projektszempontú)  finanszírozása  és  a  kulturális
dolgozók bérfejlesztése mellett állunk ki.

Megtisztelő és remélt támogatását várva,

Budapest, 2017. január 17.

Csóti Csaba
elnök
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