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Tájékoztató
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
felmérése a 6%-os bérfejlesztésről

A 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
jogszabály végrehajtásra került 2021. november l-vel. A közalkalmazotti jogviszonyváltáshoz
kapcsolódott a dolgozók differenciált 6%-os bérfejlesztése 2020-banvisszamenőlegesenjanuár
l-től, illetve 2021-től folyamatosan.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség - tagságának kezdeményezésére - felmérést
készített, mivel nem mindenhol tudtak helyben továbblépni a könyvtárak a bérfejlesztés
ügyében.

A felmérés célja: a közalkalmazotti jogviszonyváltás 6%-os differenciált bérfejlesztése
2020.és2021. évben

A felmérés időpont ja: 2021. február 10-25. között

A felmérésben részt vett könyvtárak száma: 180*

Az érintett közkönyvtárak 56%-a vett részt a felmérésben

A felmérésben érintett dolgozók száma: 2441,5 fő

Az online kérdőíven különválasztottuk a 2020. és 2021. évi állapotfelmérést, mivel voltak
olyan könyvtárak, ahol a 2020. évit már rendezték az önkormányzatok. Többféle
válaszlehetőséget kínáltunk, hogy lehetőleg minél pontosabban felmérjük a helyzetet.

A megyei hatókörű városi könyvtárak folyamatosan konzultálnak egymással arról, hogy hol
tart a bérfejlesztés, illetve mindenki tartja a kapcsolatot a megyéjében a települési
könyvtárakkal.

*(Egy könyvtári szolgáltatóhely kitöltötte a kérdőívet, de rá nem vonatkozik
jogviszonyváltás )



2020. évre megkapták-e a dolgozók differenciáltan a
Előfordulás %-ban

6% bérkiegészítés kifIzetését egy összegben?

Igen, még 2020-ban 35 19%

Igen,2021-ben 22 12%

Igen, 2021-ben, de csak egy részét 9 5%

Nem még, de benne lesz a 2021. évi költségvetésben 19 11%

Nem, még ígéretet sem kaptunk 76 42%

Egyértelmű jogszabályi háttérre várnak 7 4%

EGYÉB 12 7%
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Látható, hogy 2020-ban a válaszadó könyvtárak mindössze 19%-ában történt meg az ígért

bérfejlesztés, 81%-ában viszont nem. Az EMMI és az önkormányzatok közötti év végi

egyeztetés mindenképpen sokat javított a helyzeten, így legalább 2021-ben

visszamenőlegesen is megkezdődtek a bérkiegészítések.
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2021-ben megkapták-e a dolgozók a 6%-os
differenciált bérfejlesztést személyi alapbérük Előfordulás %-ban

módosításával?
Igen, már megtörtént a munkaszerződés módosítás 73 40%
Részben történt bérfejlesztés 6 3%
Nem, de benne lesz a költségvetésben 27 15%
Nem történt bérfejlesztés 29 16%
Nem, még ígéretet sem kaptunk 30 17%
Jogszabályra várnak 3 2%
EGYÉB 12 7%

2021-ben megkapták-e a dolgozók a 6%-os differenciált bérfejlesztést
személyi alapbérük módosításával?
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A válaszok alapján megállapítható, hogy az érintett dolgozók 57,50/0-a kapta meg eddig
teljes egészében vagy részben a magasabb bért.
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A nemleges, illetve egyéb válaszok között leggyakoribbak:

Nem történt, a törvényi szabályozást várják.

Ha megkapja az önkormányzat aforrást, akkor mi is megkapjuk a béremelést.

Csak részben történhet meg a béremelés, mert nem volt világos a szabályozás.

Hiányzott az egyértelmű szabályozás a kulturális feladatellátás emeléséhez, nem szerepelt
benne a bérfejlesztés.

Megkaptuk, de csak 202J-re, ugyanakkor csökkent mindenkinek a munkaideje.

A felmérés egyértelműen mutatja, hogy nem fejeződött be a 6%-os bérfejlesztés elsősorban
a vidéki kisvárosokban, de van több megyeszékhelyi példa is, illetve nagyon nehéz a helyzet
sok helyen, ahol az intézmény nem önálló gazdálkodó, így az információkhoz is nehezen
fér hozzá.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség mindenképpen fontosnak tartja, hogy részben
folytatódjon a helyzet tisztázása, ahol erre még mindig nem került sor, másrészt a 2022. évi
költségvetés tervezésénél világos és egyértelmű szabályozás szülessen a bérfejlesztés
végrehajtásához. Amennyiben a települési önkormányzatok az állami támogatáshoz a
kulturális feladatellátás összegének emelésével jutnak hozzá, mindenképpen szükséges,
hogy a szabályozás tartalmazza, hány %-ot kell ebből differenciáltan bérre fordítani. Jó
példa erre már a könyvtárak esetében, amikor meghatározásra kerül, hogy az állami
támogatás 10%-át dokumentumbeszerzésre kell felhasználni.

A megyei hatókörű városi könyvtárak egyedi állami támogatásban részesülnek, ezért itt a
támogatási összeg megemelésével célszerű a béremelés fedezetét is biztosítani. Szükséges,
hogy az állami támogatási szempontrendszer - a szakmai szervezetek bevonásával -
kidolgozásra kerüljön, amelynek részeként az intézmény előző évi bértömegének
százalékos emelését is rögzíteni kell.

Bízom benne, hogy az IKSZ felmérése, annak összegzése segítségül szolgál részben a
jelenlegi helyzet áttekintésében, részben a jövőbeni megoldások kidolgozásában.

Budapest, 2021. március 6.

4


