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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Semjén Zsolt, tárca nélküli miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Bajba kerülhetnek valóban a kulturális szféra 
közalkalmazottai vagy milyen új lehetőségek nyílnak számukra?" 

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

A  négynapos  húsvéti  ünnep  előtti  csütörtökön  küldte  ki  a  szakmának  a  kormány  azt  a
törvényjavaslatot, amely a kulturális területen kiiktatná a közalkalmazotti törvény hatályát.

Az érintetteket tömörítő szakszervezetek kifejezték megdöbbenésüket és jelezték a kormánynak,
hogy rengeteg veszélyt hordozó döntést hoztak, mely közel húszezer magyar munkavállalót sodor
bajba,  de válaszul  azt  kapták,  hogy az intézkedéssel  a  kulturális  szféra jár  jól,  ráadásul  még 6
százalékos béremelést is kapnak majd.

L. Simon László képviselőtársam pedig hangsúlyozta, hogy régi elképzelések valósulnak most meg,
amelyek  például  a  múzeumok  jobb  működését  is  elősegíthetik.  Ezenkívül  kiemelte,  ha  valaki
kétszer olyan jól teljesít, mint a kollégája, az a bérében is megjelenhet.

Kérem Miniszterelnök-helyettes Urat, hogy szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1.  Bajba  kerülhetnek  valóban  a  kulturális  szféra  közalkalmazottai  a  törvénymódosítással,  vagy
milyen új lehetőségek nyílnak számukra ezáltal?

2. Mi az üzenete annak, hogy a járvány és az ünnepek alatt nyújtották be a törvénytervezetet?

3. Milyen hatástanulmányok készültek a törvénymódosítás megalapozottsága céljából?

4.Milyen konkrét egyeztetések történtek a szakszervezetekkel és egyéb szakmai szervezetekkel a
módosítás  benyújtása  előtt?  Mely  szervezetekkel  és  milyen  eredményekkel  zárultak  az
egyeztetések?



5. Hogyan tervezi a szférában dolgozók biztos megélhetését biztosítani a kormány? Ki dönti el,
milyen mérce határozza meg valamely kulturális dolgozó pozitív tevékenységének a mértékét?

6.Tervezik-e kiterjeszteni a törvénymódosítást az orvosokra, ápolókra, illetve a pedagógusokra?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. 04. 16.
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