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a " Gticseii Mrizeum ktizalkalmazotti jogviszony italakul isa, a2020.6vi XXXII.
ttirv6ny 1. S (Z) bekezd6s6ben foglaltak v6grehaitAsa" tArgy6ban

Az ellen6rz6.s c6lja

Annak vrzsgAlata, hogy a Gocseji Mrizeum (a tov6bbiakban: mrizeum)
kozalkalmazotti jogiszony 6ta1akul6sa, annak vizsgllata, hogy a 2020. 6vi XXXII.
torvdny 1. S (2) bekezd6s6ben foglaltak v6grehajt6sa megfelel6en tort6nt-e.

Az ellen6rz6s m6dja

- dokumentum alapon adatbek6r6s

A tervezett ellen6rz6s ttirv6nyi hiittere (io gszab 6lyok)

Torv6nyek:

- 1,992.6vi XXXil. torv6ny a kozalkalmazottak jogdll6s6r6l (a tov6bbiakban. Kjt.)
- 201,2.6vi I. torv6ny a munkatorv6nykonyv6rdl (a tov6bbiakban: Mt.)
- 2020. 6vi XXX[. torvdny a kultur6lis int6zm6nyekben foglalkoztatottak

kozalkalmazotti jogviszony6nak 6talakul6s6r6l, valamint egyes kultur6lis tArgyi
torvenyek m6 do sit6s6r6l (a tov6bbiakb an: Torv6ny)

Bels6 szab Aly oz6k, dokumentumok:
- Kollektiv Szerz6d6s
- Munkaszerz6d6.s
- Egydb, a Torv6nyben meghatArozott tAjekoztat6 dokumentumok

6ssze gz6s, v ezetli tisszefo glal6

A megyei hat6korii v6rosi mrizeumk6nt miikod6 mrizeum alaptev6kenys6ge a

mrizeumi gyiijtem6nyi tev6kenyseg, amely magAban foglalja ar6g6szeti tev6kenyseget
r6gdszeti megfigyel6st6l, a pr6bafeltdrAsokoru felt6rdsokon 6t a leletek feldolgozAs6ig
Zala rnegy e ko zigaz gat6 si hat6rdi g.

A Torv6ny 2020. m6jus 19-6n kertilt elfogaddsra 6s 2020. mdjus 28-5n kerilt
kihirdetesre, amely rdszletesen leirta a munkaviszonrryA alakulAs l6p6seit.
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Az ellen6rz6.s l megAllapit6st tett. Szriks6ges V.A. kozalkalmazotti jogviszony6nak
munkaviszorvryA tort6nd 6talakul6s6nak fehilvizsgAlata, valamint a tArgyban
munkaj o g lsszal torten6 e gyeztet6s.

A meg6llapitAs ftszlete a jelentes tovdbbi r6sz6ben tal6lhato

Ktizalkalmazottt iogviszony munkaviszonnyi ttirt6n6 italakuldsinak,
j o gszab iiyb an f o glalt el6iris ok v6 grehaj tis iinak viz s gil ata

Az 6talakul6st szabAlyoz6 Torveny 2020. jrilius 1-t61 lepett hatdlyba. Az 6talakul6s

menete teljes m6rtdkbe szabAlyozott a Torv6ny 6lta1.

A Torv6ny az Stalakul6ssal kapcsolatosan 5 hat6rid6t hatAroz meg.

2020. augusztus 1. napjiig: irAsbeli tfij{koztatS k6sztil a jogviszony Ata1akul6sr6l,

koruult6ci6 kezdem6nyez6se a szakszervezettel 6s a kozalkalmazotti tan6ccsal

Az int5.zmeny v ezetlje do kume nt6lt m6 don ir 6 sb an tiljeko ztatta a koz alkalmazo ttaka t
a kozalkalmazotti jogviszony munkaviszonrryA a1akul6s6r6l. A ti\ekoztat6 46 f6
r6sz6re kertilt |tadAsra, amelyb6l 44 f6 vette At. 2 f6 nem vette 6t a t6j6koztatot, 2020.

szeptember6ben nyugdijba vonultak, 6ket az 6talakul6s nem drintette. A 44f6b615 f6

vezet1 beosztAsf kozalkalmazott. A vezet6k a,,TAj6koztat6 kultur6lis int6zm6nyekben
vezet6i munkakorben foglalkoztatottjogviszony 6talakulAs|r6l" nyomtatv6ny kapt6k

a keztikbe . Az igazgat6t ir6sban a fenntafto titjekoztatta az 6talakul6sr6l.

A mtizeum konzult6ci6t kezdem6nyezett a Kozgyiijtem6nyi 6s Kozmiivel6desi
Dolgoz6k Szakszervezetdvel, valamint a Kozalkalmazotti Tan6ccsal, amely napj6t

2020. jtrlius 29. napra tiizt6k ki.

A konzult6ci6r6l eml6keztet6 keszirlt ,,a kultur6lis int6zm6nyekben foglalkoztatottak
kozalkalmazotti jogviszony6nak Atalakul6s6val kapcsolatban a Kozgyiijtem6nyi 6s

Kozmiivel6d6si GazdasAgi Ell6t6 Szervezet (a tov6bbiakban: KKGESZ) titk6r6val6s a

Kozalkalm azotti Tan6cs vezet6j6vel tartott egy eztetl me gbeszdl6sr6l.

Jelen voltak: Mrjzeumi gazgat6, KKDSZ helyi szervezetenek titk6ra, Kozalkalmazotti
Tan6cs elnoke, jegyzlkonyvvezet6. A jelenl6v6k meg6llapitott6k a konzult6ci6
hasznoss6gAt, az elhangzottakat tudomAsul vettek, a jogszab6lyban el6irtak
v6grehajt6sa ellen 6remi kifogAs nem mertilt fel. A felek a tovAbbiakban sziiks6g

szerint f o lytatj 6k e gytittmfi ko d6srike t, az e gy eztet6 st.
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2020. augusztus 15. napj6ig: ir6sban kozli a munk6ltat6 a kozalkalmazottal a

munkaszeru6d6s tartalmi elemeire vonatkoz6 aj6nlatot.

A munkaszeruldds tartalmi elemeire vonatkoz6 ajAnlat AtadAsa, Atvetele 2020.

augusztus 15. napj6ig megtort6nt. ,,Munk6ltat6 ajAnlat Tov6bbi foglalkoztat6st
biztosit6 munkaszeruld{s tartalm6ra" 44 f6 rdszdre.

Zalaegerszeg Megyei Jogfi V6ros polg6rmestere (a tov6bbiakban: ZI|i4IV

polgdrmestere) is aj6nlatot tett a Dr. KostyAlLAszlo Zsoltigazgat6 rir r6sz6re.

A tljekoztat6 tartalma a jogszabllynak megfelelt, az aj6nlatban szerepl6 munkab6r

osszege egy esetben sem volt alacsonyabb annAl, mint amekkora osszegre a

kozalkalm azott illetmenyk6 nt 2020 . oktober 3 1 . napj 6ig j o gosult lenne.

2020. szeptember'I..4. napjiig: kozalkalmazottnak fu|.sban kelI nyilatkoznia az ajAnlat

elfogad6s5r6l, meg kell6llapodni a feleknek a munkaszerz6d6s tartalm6r6l.

A munkAltat6i aj6nlat elfogad6s/nem elfogad6sr6l 44 f6 tett + igazgato tett

nyilatkozatot. 42 f$ + igazgat6 elfoga dta az aj6nlatot 2 16 (D .M.-ne, V.A.) nem.

Az ajAd,at elfogad6s6r6l a nyilatkozat: ,,HozzAj6rulok, az aj[n-i,atot elfogadom 6s

v611alom, hogy az ajAd,atban foglaltak alapj6n a munkaszerz6d6st a munk6ltat6val
legk6s6bb 2020. okt6ber 31. napjdig megkotom."

D. M.-n6 nem fogadta el az ajAnlatot : ,,nem j6rulok hozz| 6s tudom6sul veszem, hogy
kozalkalmazotti jogviszonyom a torvdny erej6nel fogva 2020. november 1. nappal
me gsziinik. A nyilatkozat d6tuma : 2020 .08.17 .

V.A. nem fogadta el az ajilnlatot : ,,nem j6rulok hozzA 6s tudom6sul veszem, hogy
kozalkalmazotti jogviszonyom a torvdny erejen6l fogva 2020. november 1. nappal
me gsziinik. A nyilatkozat d6tuma : 2020 .09 .74.

V. A. 2027. szeptember 24. hatAridd letelte ut6n ir6sban k6relemmel fordult a

korAbban nemleges munk6ltat6i aj6nlat elfogad6s6ra tett nyilatkozat6nak
m6dositAs Ara. Az igazgato a k6relemben foglaltakat elfoga dta 2021,. szeptembe r 24-,6n.

Igazgato tJr a dontes6t ZMJV polgdrmester6vel, EMMI mfzeumi f6osztAlyAnak

vezet6j6vel, fenntart6 szakoszt6lydnak vezet6j6vel, szem6lyzeti rigyek6rt felel6s jogAsz

vdgzettseg'6, flelladoj|val tort6nt egyeztet6sre hivatkozva hozta meg. Az
egyeztet6sr6l irAsbeli dokument6ci6 nem kenilt bemutat6sra. Az igazgato elmondAsa

szerint a hatArid6ig az6rt nem szt-iletett megegyez6se V. A kozalkalmazottal, mivel
V.A. trilzott ig6nyeket fogalmazott meg a munkaszeruldes tartalmi elemeire
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vonatkoz6ary amelyet az int6zm6ny vezet6je nem fogadott el. Ez6rt dontott Y. A. az

aj6nlat elutasit6sdr6l, amelyr6l ir6sban nyilatkozott is hat6rid6ben. Azonban kesdbb

meggondolta magAt. Az int6zm6ny vezet6j6nek v6lem6nye szerint a koll6ga

szinvonalas szakmai munkdt vegez, miiszaki jfutass|ga azintlzrnlnynek fontos. V.A-
jogviszonya nem sziint meg, nem kdsztilt specidlis megsztirrtet5 nyilatkozat, a

,,torv6ny erejdn6l fogva" megjegyz6ssel. A torv6ny eltali v6gkiel6git6st sem vette fel.

Kozalkalmazotti Tan6cs nem j6rult hozzA V. A. 2020. szeptember 24-en kelt k6relme

alapj6n a nemleges nyilatkozat m6dositAshoz a jogszabSlyban foglaltakra hivatkozva:

,,hatArid6 anyagi es jogveszt5" . Az irat bemutat6sra kertilt.

2020. okt6ber 31. napjiiig: a tovAbbi foglalkoztatilsra ir6nyul6 munkaszerz6d6sek

megkot6se

Az intlzrn6nyben az ij mwtkaszerz6d6sek a torv6nyben meghat6rozott tartalommal
dtv6telre kertiltek hat6rid5ben dokument6lt m6don.

2020. november 1.

A kozalkalmazottak jogviszonya 2020. november 1-i hatdllyal munkaviszonnyd
alakult 6t. Az 6talakul6ssal l6trejov5 munkaviszonyra az Atalakul6st kovet6 5 6v6ben

a Kjt.-nek a v6gkiel6git6se 6s a jubileumi jutalomra vonatkoz6 szab6lyait kell
alkalmazni.

1 f6 munkaviszonya sziint meg (D.M.-nd) 2020. november 1. napjAval, nemleges

nyilatkozata alapj6n.

2020. november 16-An az int6zmdny igazgat6ja 6s azlJzemi Tan6cs (Kozalkalm azotti
Tan6cs helyett, az MT rendelkez6sei figyelembe v6tel6vel) kepvisel6j6vel egyeztet6s

tort6nt a munkaszerz6d6sek m6dositAsArol, a felmeriilt probl6m6k megvitat6sra. A
munkaszerzSd6sek m6dosit6sra keniltek, amelyek mindk6t f6l akarat6t ttikroztek.

A munkaszerz6dls kieg6szit6se, valamint a m6dosit6sok is elk6sztiltek torv6nyes

hat6rid6bery 6tv6tehik december 31-ig dokument6lt m6don megtort6nt.

A Torveny 3. S (1) bekezd6seben foglaltaknak megfelel6en 2020. julius 1-t6l nem

kertilt kozalkalm azotti jo gviszony 16tesit6sre.
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Megillapitisok

V. A. a Torv6ny 2. S (5) bekezd6s6ben foglaltak szerint hatArid6n beltil nem j6rult
hozzA a tov6bbfoglalkoztatds6hoz. A torveny e pontja szerint a kozalkalmazotti
jogviszonyt 6talakulds ndlktil, e torv6ny erej6n6l fogva meg kellett volna szrintetni.
V.A. K6relm6nek elfogad6sa utAn a munkaszerzldds megkot6se hatdrid6n beltil
megtort6nt.

]avaslatok

Szriks6ges V.A. kozalkalmazotti jogviszonyAnak munkaviszoruryA torten6
6talakul6sAnak feliilvizsgSlata, valamint a megAllapit6ssal kapcsolatosan
munkajo g ilsszal tortdn6 e gyeztet6s.

A jelent6sben megfogalmazott, fehilvizsgdland6 megAllapitdsr6l tov6bbi int6zked6s
szriks6ges.

Kelt: Szombathely, 2021,. okt6ber 20
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tJMr,--A
Tarr E16d Mikl6sne

Bels6 ellen6r
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