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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.  törvény (a  továbbiakban:  Kjt.)  szerinti  közalkalmazotti  jogviszonya e  törvény erejénél
fogva,  a  2.  §  (8)  bekezdésében  meghatározott  időpontban  a  [munka
törvénykönyvéről]közszolgálati  tisztviselőkről szóló  [2012]2011.  évi  [I]CXCIX.  törvény  (a
továbbiakban: Ktv.) szerinti [munkaviszonnyá ]közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

(3) A Ktv. 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal, valamint a da) ; db) és dc) alpontokkal egészül
ki:

„d) valamint
da) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény szerinti levéltárban,
db) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997.  évi  CXL.  törvény  szerinti  muzeális  intézményben,  nyilvános  könyvtárban  és
közművelődési intézményben,
dc)  az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti előadó-művészeti szervezetben

(a  továbbiakban  együtt:  kulturális  intézményben)  foglalkoztatottaknak  a  közszolgálati

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



jogviszonyára”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

2. A közalkalmazotti jogviszony [munkaviszonnyá ]közszolgálati jogviszonnyá alakulására
vonatkozó eljárási rendelkezések

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  A  munkáltató  2020.  július  1-jéig  írásban  tájékoztatja  a  közalkalmazottat  jogviszonyának
átalakulásáról,  annak  ütemezéséről,  határidőiről  és  határnapjairól,  az  átalakulással  kapcsolatos
jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő  [munkaviszony ]közszolgálati jogviszony  jogi,
gazdasági és szociális következményeiről.

(2)  A munkáltató 2020. július  15-éig írásban közli  a  közalkalmazottal  a  további  foglalkoztatást
biztosító  [munkaszerződés ]kinevezés, megállapodás  tartalmi elemeire vonatkozó  [ajánlatot. Az
ajánlatot ]tervezetet (ajánlatot). A tervezetet (ajánlatot) úgy kell [megtenni]közölni, hogy az abban
szereplő  [munkabér]illetmény összege  – ideértve a besorolási osztály és a besorolási és fizetési
fokozat szerint megállapított illetményt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot – nem lehet
alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként – ideértve a
fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, az illetménykiegészítést,  az
illetménypótlékot  és a rendszeres  keresetkiegészítést  – 2020.  [október]december 31-én jogosult
lenne.

(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti [ajánlathoz ]tervezethez (ajánlathoz) a [munkaszerződés
megkötése  ]közszolgálati  jogviszony létesítés  során  kötve  van[,  az  abban foglaltaktól  csak a
közalkalmazott kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehet eltérni].

(4) A közalkalmazott és a munkáltató a  [munkaviszony keretei között]közszolgálati jogviszony
keretében történő  további  foglalkoztatásra  irányuló  [munkaszerződést]megállapodást 2020.
október 31-éig köti meg. A határidő anyagi jogi és jogvesztő.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás
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(7) A közalkalmazotti jogviszony átalakulására abban az esetben sem kerül sor, ha a jogviszony a
[szerződéskötésre  ]kinevezés  elfogadására,  megállapodás  megkötésre  vonatkozó  határidőt
megelőzően bármely ok miatt egyébként megszűnik.

(8) A [munkaszerződés ]kinevezés elfogadása, megállapodás megkötése esetén a közalkalmazotti
jogviszony  –  ideértve  a  határozott  idejű  jogviszonyt  is  –  [2020.  november]2021.  január 1-jei
hatállyal alakul át [munkaviszonnyá]közszolgálati jogviszonnyá.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Ha
a)  a közalkalmazott  a  [szerződéskötésre ]kinevezés  elfogadására  vonatkozó határidőben nem
nyilatkozik,
b) a közalkalmazott az a) pont szerinti határidőben úgy nyilatkozik, hogy a  [munkaszerződés
keretei közötti ]közszolgálati jogviszony keretében történő  továbbfoglalkoztatásához nem járul
hozzá, vagy
c) a felek az a) pont szerinti határidőben nem állapodnak meg a [munkaszerződés ]közszolgálati
jogviszony keretében történő továbbfoglalkoztatás tartalmában,

a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, e törvény erejénél fogva megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

3. A közalkalmazotti jogviszony [munkaviszonnyá ]közszolgálati jogviszonnyá alakulásával
kapcsolatos egyéb rendelkezések

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A munkáltatónál működő közalkalmazotti tanács [üzemi tanácsként működik tovább]a 2. § (8)
bekezdése szerinti időpontban megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(8)  A  kulturális  intézmények  alapító  okirataiban  e  [rendelet]törvény alapján  bekövetkezett
változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. §
Módosítás jellege: módosítás

52. §

[Hatályát veszti az ]Az Emtv.
a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy közalkalmazotti [jogviszonyban” ]jogviszonyban álló”
szövegrész[,] helyébe a „vagy közszolgálati jogviszonyban” szöveg;
b) 27.  [§-a,]§-ában az „illetve a közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe az „illetve a
közszolgálati jogviszony” szöveg;
c) 28. [§-a,]§ (2) bekezdésében a „[h]atározott idejű közalkalmazotti jogviszony – a Kjt. 21. § (2)
bekezdésében foglaltakon túlmenően –” szövegrész helyébe a „[h]atározott idejű közszolgálati
jogviszony” szöveg;
d)  34.  [§-a,]§-ában  a  „foglalkoztatott  közalkalmazott  kétévenként  eggyel  magasabb,  a  Kjt.
szerinti” szövegrész helyébe a „foglalkoztatott  köztisztviselő kétévenként eggyel  magasabb,  a
Ktv. szerinti” szöveg;
e)  35.  §  (2)  bekezdésében  az  [„A]„[a] közreműködési  díj  a  Kjt.  pótlékalap  5%-50%-ának
megfelelő  összeg  [lehet.”]lehet” szövegrész[,] helyébe  a  „[a]  közreműködési  díj  a  Ktv.
illetménypótlék-alap 5%-50%-ának megfelelő összeg lehet” szöveg;
f)  44.  §  36.  pontjában  a  [„  ,  közalkalmazotti  jogviszony,”  szövegrész]„közalkalmazotti
jogviszony” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszony” szöveg lép.

Indokolás 

A törvényjavaslat a kulturális területen foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát kívánja
végérvényesen  megszüntetni  akként,  hogy  továbbfoglalkoztatásuk  jogi  kereteit  a  munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény [a továbbiakban: Mt.] hatálya alá kívánja helyezni.

Az érintett személyi kör tagjai, a foglalkoztatási jogviszonyuk jogszabályi kereteinek esetleges
megváltozása ellenére, továbbra is közfeladatokat fognak ellátni, tehát munkavégzésre irányuló
tevékenységük  a  jövőben  is  közszolgálati  tevékenységnek  fog  minősülni,  az  általuk  ellátott
feladatok körét  az állami-  és önkormányzati  közfeladat-kataszter  is  ennek megfelelően fogja
változatlanul, a jövőben is tartalmazni.
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Ezen,  a  törvényjavaslat  által  érintett  igen  széles  személyi  kör  foglalkoztatási  jogviszonyban
kifejtett közszolgálati tevékenységére tekintettel, továbbra is indokolt e jogviszony speciális, az
Mt. rendelkezéseitől elkülönült és differenciált szabályozása.

E személyi kör közfeladatok ellátására irányuló munkavégzésének kereteit és feltételrendszerét
nem  lehet  az  alapvetően  piacgazdasági  szempontok  szerint  létrejövő  munkaviszonyok
szabályaival  azonos  tartalommal  rendezni,  hiszen  az  általuk  ellátott  közfeladatokat  és
közszolgáltatásokat  sem lehet  –  az  Alaptörvény rendelkezései  mellett  sem –  kizárólag  piaci
szempontok szerint megszervezni.

A közszolgálati  tevékenységet  kifejtő  személyek  foglalkoztatási  jogviszonyát  szabályozza  a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény [a továbbiakban: Ktv.].

Amennyiben a jogalkotó egyszerűsíteni akarja a közszolgálati jogviszonyok rendszerét, akkor a
törvényjavaslat  által  érintett  közalkalmazottak  jogviszonyát  nem  a  feladataik  jellegétől
egyébként teljesen idegen Mt., hanem a Ktv. hatálya alá indokolt helyezni.

Tekintettel  arra,  hogy a törvényjavaslat  igen széles személyi  kör foglalkoztatási  jogviszonyát
kívánja jelentős  mértékben megváltoztatni,  ezért  indokolt  a  javaslatban rögzítettekhez képest
hosszabb felkészülési időt biztosítani az érintettek számára.

Az érintettek ugyanis a foglalkoztatási jogviszonyukkal kapcsolatos döntést, egzisztenciális és
szociális biztonságukra is tekintettel, felelősen csak hosszabb felkészülési idő mellett hozhatják
meg. 

Jelen módosító javaslat a fenti szempontok szerinti szabályozás feltételeit teremti meg.
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