Dr. Főző Virág Zsuzsanna

Iktatószám: 3369-14/2020/JOG
Bárány Balázs Péter
elnök részére
Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete
1146 Budapest
Thököly út 172.
Tárgy: válaszadás megkeresésre (79/2020)
Kedves Balázs!
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 2. § (2) bekezdés úgy
rendelkezik, hogy a jogviszonyváltással kapcsolatos ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az abban
szereplő munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a
közalkalmazott illetményként 2020. október 31-én jogosult lenne.
Az ajánlat teljességét a fent hivatkozott jogszabályhely figyelembevételével lehet megállapítani, így a
79/2020 iktatószámú leveledben feltett kérdésre adott válaszunk a következő:
- a készenléti jellegű munkakörről (hosszabb teljes napi és beosztás szerinti napi munkaidőről)
szóló megállapodás a munkaszerződés-ajánlat részét képezi, a különmegállapodás elfogadása
nélkül az ajánlat nem tekinthető elfogadottnak. A készenléti munkakörben foglalkoztatottak – a
fent hivatkozott jogszabályhely miatt – olyan tartalmú munkaszerződést kaptak, amelyben a
munkaidejük és munkabérük a készenléti jellegű közalkalmazotti kinevezésük szerint került
megállapodásra.
Röviden: aki 2020. október 31-én készenlétis közalkalmazott, az 2020. november 1-jén
készenlétis munkavállaló lehet csak, máskülönben csökkenne a munkabére. Ez természetesen
nem akadálya annak, hogy a készenlétis megállapodás elfogadását követően a munkavállaló
novemberben a megállapodást egyoldalúan felmondja, és általános teljes napi munkaidőre
váltson, a munkabér megfelelő csökkenése mellett.
- az emelt szolgálatszámról szóló megállapodás, a felhasználási engedélyről szóló
megállapodás és a többletfeladatról szóló megállapodás a munkaszerződés-ajánlat része, de
a közalkalmazottnak lehetősége van csak a munkaszerződést elfogadni.
Abban az esetben, ha a közalkalmazottak a különmegállapodásokat nem fogadják el, a korábban
közalkalmazottként kötött megállapodások, így az emelet szolgálatszámról és a felhasználási
engedélyről szóló megállapodások az átalakulási törvény 3. § (3) bekezdése alapján továbbra is
hatályban maradnak, és azokra a Kjt-nek a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Munkáltatóként bízunk abban, hogy az érintettek elfogadják az új, valamennyiük esetében egységes
megállapodásokat, amelyek semmilyen tekintetben nem jelentenek hátrányt a korábbi
megállapodásokhoz képest. Sőt, a felhasználási engedélyről szóló megállapodás további juttatást jelent
az érintetteknek a korábbi, ingyenes engedélyhez képest.
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Bízom benne, hogy kimerítő válasszal szolgálatunk, és hogy a szakszervezet a válaszomat
elfogadhatónak találja.
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