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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az

államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló, T/17290 . számon

benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatokat

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 31 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„31 . § Ez a törvény - a 34.&-banmeghatározott kivétellel- a kihirdetését követő 8. napon lép

hatályba."

2. A törvényjavaslat a következő új 33-35 . §-sal egészül ki, egyben a jelenlegi 33-34 . §-ok

számozása 36-37. §-ra változik :

„33. $ (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény (a továbbiakban : Mt.)

193N.~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„193N.(1) A munkavállaló tizenharmadik havi munkabérre iogosult, ha a tárgyévben tizenkét

hónap közigazgatási szervnél fennálló munkaviszonnyal rendelkezik . A tizenharmadik havi

munkabér a munkavállalót időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi

munkaviszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál-a (3) bekezdésben foglaltak kivételével-

nem vehető figyelembe a munkaviszony szünetelésének időtartama .

Bizottsági módosító javaslat
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(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési

szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg -,

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a munkavállaló átlagkereset, illetve

távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi munkabér mértéke a tárgyév december havi személyi alapbérének

összegével egyezik meg .

f5) A tizenharmadik havi munkabér kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án,illetve

ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha a munkaviszony évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi munkabért az utolsó munkában

töltött napon a munkavállaló részére ki kell fizetni. Ebben az esetben -a (4) bekezdéstől eltérően-

atizenharmadik havi munkabér mértékét a kifizetés időpontjában megállapított személyi alapbér

összege alapién kell meghatározni ."

(2) A köztisztviselők fogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény (a továbbiakban : Ktv.) 49. &-a

helyébe a következő rendelkezés lép :

„49. & (1) A köztisztviselő tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap

közszolgálati fogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a köztisztviselőt időarányosan

illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi közszolgálati fogviszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -

nem vehető figyelembe a közszolgálati jogviszony szünetelésének időtartama .

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési

szabadsá időtartamát valamint - ha ezek e "ttes időtartama a hat hóna ot nem halad a me -

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve

távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a köztisztviselő tárgyév december havi illetményének

összegével egyezik meg .
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(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án,illetve ha

az szombatra vag vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha a közszolgálati ionviszony évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó

munkában töltött napon a köztisztviselő részére ki kell fizetni . Ebben az esetben- a (4) bekezdéstől

eltérően-a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjábanmegállapítottilletmény

összene alapján kell meghatározni."

f3)A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban : Kit .) 68 . $-a

helyébe a következő rendelkezés lép :

„68. $ (1) A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jonosult, ha a tárgyévben tizenkét

hónap közalkalmazotti ionviszonnyal rendelkezik . A tizenharmadik havi illetmény a

közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárnyévben legalább három havi közalkalmazotti

jogiszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -

nem vehető finvelembe a közalkalmazotti ionviszony szünetelésének időtartama .

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok : számításánál a rendes szabadsár és a szülési

szabadság időtartamát, valamint -ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja mer -~

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot mer nem haladó fizetés nélküli szabadság ~

c) a tartalékos katonai szolnálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve

távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárKyév december havi illetményének

ősszenével egezik meg.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap16-án,illetve ha

az szombatra vart/ vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha a közalkalmazotti ionviszony évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó

munkában töltött napon a közalkalmazott részére ki kell fizetni . Ebben az esetben-a (4) bekezdéstől

eltérően- a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény

összege alapján kell meghatározni."

(4) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994 . évi LXXX .

törvény (a továbbiakban: Oszt.) 48. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„48. ~ (1) Az ügyész tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap

ünvészségi szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a ügyvészt
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időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi ügyészségi szolgálati viszonnyal

rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -

nem vehető figyelembe az ügyészségi szolgálati viszony szünetelésének időtartama .

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési

szabadság időtartamát, valamint -ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladig meg -~

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az ügyész átlagkereset, illetve távolléti díi

fizetésben részesült

figyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a kifizetés időpontfában megállapított illetmény

összege .

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő famór hónap 16-án,illetve ha

az szombatra v . I vasárra ra esik akkor az azt követő első munkana on kell intézkedni .

(6) Ha az ügyészségi szolgálati viszony évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az

utolsó munkában töltött napon az ügyész részére ki kell fizetni .

(7) Az (1)-(6)bekezdésben foglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos

része nem illeti meg az ügyészt, ha

a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntető eljárás folyik,

b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) ügyészségi szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette,

d) ügyészségi szolgálati viszonyát fogellenesen megszüntette .

(8) A tizenharmadik havi illetmény, illetve az időarányos része az ügyészt visszamenőleg illeti meg,

ha fegyelmi, illetőleg büntetőfogi felelősségét nem állapították meg ."

(5) Az Oszt . 815. &-ónak helyébe a következő rendelkezés lép :

-815.& (1) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó minden naptári évben egyhavi

illetményére jogosult (tizenharmadik havi illetmény) .

(2) A tizenharmadik havi illetményre egyebekben a 48 . & rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni"

(6) Az Oszt .90/K.~-ónak helyébe a következő rendelkezés lép :

„90/K.& (1) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott minden naptári évben egy havi

illetményére ioposult (tizenharmadik havi illetmény) .

(2) A tizenharmadik havi illetményre egyebekben a 48 . $ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni ."
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(7) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII .

törvény (a továbbiakban: Hszt.)109.&-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„109. $ (1) A hivatásos állomány tagja egy havi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény)

jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik . A tizenharmadik havi

illetmény a hivatásos állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi

szolgálati viszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál-a (3) bekezdésben foglaltak kivételével-

nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési

szabadság időtartamát, valamint -ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg -,

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,.

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a hivatásos állomány tagja átlagkereset,

illetve távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díj

összegével egyezik meg .

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án,illetve ha

azszombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi

illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagja részére ki kell fizetni . Ebben az
esetben-a (4) bekezdéstől eltérően-a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában

megállapított távolléti díj alapján kellmeghatározni."

(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a

továbbiakban: Iasz.) 116-117. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„116. & (1) Az igazságügyi alkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét

hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az igazságügyi alkalmazottat

időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább három havi szolgálati viszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál -a (3) bekezdésben foglaltak kivételével-

nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama .

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési

szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg -,

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
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c a tartalékos katonai szol - álat időtartamát valamint

d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az igazságügyi alkalmazott átlagkereset,

illetve távolléti díi fizetésben részesült

fgyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a kifizetés időpontjában megállapított illetmény

összege .

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án,illetve ha

az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha a szolgálati viszony évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó

munkában töltött napon az igazságügyi alkalmazott részére ki kell fizetni .

117. ~ (1) A 116.§-banfoglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos

része nem illeti meR az igazságügyi alkalmazottat, ha

a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntető eljárás folyik,

b) fegyelmi büntetés hatálya alatt á11,

c) szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette,

d) szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette,

(2) A tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része az igazságügyi alkalmazottat

visszamenőleg illeti meg ha fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg."

(9) A Magvar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinakionállásáról szőlő 2001 . évi

XCV. törvény (a továbbiakban: Hit.) 119. &-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„119. & (1) Az állomány tagig egy havi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a

tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az állomány

tagját időarányosan illeti meg, haa-tárgyévben legalább három havi szolgálati viszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál-a (3) bekezdésben foglaltak kivételével-

nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési

szabadság időtartamát, valamint-ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladig meg -,

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint

c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az állomány tagig átlagkereset, illetve

távolléti díj fizetésben részesült

figyelembe kell venni .

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díi

összegével egyezik meg.
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(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án,illetve ha

az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya évközben szűnik meg, a tizenharmadik havi

illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagig részére ki kell fizetni . Ebben

az esetben-a (4) bekezdéstől eltérően- a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés

időpontjában megállapított távolléti díj alapján kell meghatározni."

34. & (1) E törvény 33 . &-a 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Mt.193N.&-ának, a Ktv .

49. §-ának, a Kjt . 68. &-ának, az Üszt. 48. &-ának, 81/J . &-ának, valamint90/K.&-ának, a Hszt.

109. &-árvak, az Iasz . 116-117. &-árvak és a Hjt. 119. §-árvak e törvénnyel meizállapított

rendelkezéseit a 2005 . év tekintetében is alkalmazni kell, azon személyek esetében, akiknek a

jogviszonya 2005 . évben tizenkét hónapon keresztül fennállt.

(2) 2005 . január 1-ifire visszamenőleges hatállyal hatályát veszti az Üszt. 48. & (1) bekezdésének,

81/J. & (1) bekezdésének és90/K.& (1) bekezdésének„ ,amennyiben január l-jén ügyészségi

szolgálati viszonyban áll" szövegrészei, valamint 48 . & (2) bekezdéséneke)-g)pontjai, továbbá az

Iasz. 116. &-árvak„ ,amennyiben január1-jénigazságüpvi szolgálati viszonyban áll" szövegrésze,

117. &e)-g)pontisi és a Hit. 119. &-árvak„ amennyiben január1-jénszolgálati viszonyban áll,

kivéve, ha-30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,-gyermekgondozási segélyben,

illetve -gyermekgondozási díjban részesül" szövegrésze .

35. & (1) Azon személyek részére, akiknek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, a Hszt. és a

Hit. szerinti szolgálati viszonya, igazságügyi szolgálati, az Üszt . szerinti ügyészségi szolgálati

viszonya, illetve az Mt.193N.& szerinti munkaviszonya (a továbbiakban együtt : jogviszonya) 2005 .

januárI-iétkövetően keletkezett, és egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszony 2005 . január 1-iei

fennállásának hiányában 2005 . január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi

külön juttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006 . január16-ánköteles intézkedni az Mt .
193N.&-árvak, a Ktv . 49. &-árvak, a Kit . 68. &-árvak, a Hszt. 109. &-árvak e törvény kihirdetésekor
hatályos, illetve az Oszt. 48. & (1) bekezdésének,81/14 (1) bekezdésének és90/K.4 (1)
bekezdésének, a Iasz . 116-117. &-árvak és a Hit. 119. &-árvak e törvény 34 . & (2) bekezdésével

módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt . E munkavállalók 2005 . évre

vonatkozóan időarányos juttatásban nem részesíthetők .

(2) Azon személvek részére, akiknek egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonya 2005 . január 1-jén
fennállt, azonban az egyhavi külön juttatás kifizetésére 2005 . január 17-én nem került sor, mert a

jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetési nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett
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személy gyesben, gyedben részesült, a munkáltató -a 34.&-banmeghatározott kifizetéstől függetlenül-

2006.január16-ánköteles intézkedni az Mt .193N.&-árvak, a Ktv . 49. &-árvak, a Kit. 68. &-árvak, a Hszt .

109. &-árvak e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Oszt . 48. & (1) bekezdésének,815.&(1),

bekezdésének és90/K.& (1) bekezdésének, az lasz . 116-117 . &-árvak és a Hjt. 119. &-árvak e törvény

34. & (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt .

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában

irányadó munkabérrel, illetve illetménnyel . A (2) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a

gyes, illetve a gyed folyósításának megkezdését, illetve a fizetés nélküli szabadságot megelőző

utolsó munkában töltött telien naptári hónapra kifizetett illetménnyel. Ha az érintett a 2005 . év

folyamán a fizetés nélküli szabadságról, gyesről, illetve gyedről visszatért, a (2) bekezdés szerinti

juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik.

(4) Azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004 . február 1-ie és 2004. december 31-e között szűnt

meg, a 33 . & által megállapított törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával - e törvényi

rendelkezés alapján-egyhavi illetmény, illetve annak időarányos része illeti meg, amelynek

kifizetése iránt a munkáltató-az érintett személynek legkésőbb 2006 . március 31 . napjáig a

munkáltatóhoz írásban benyújtott kérelme alapján a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb

harminc napon belül, de legkorábban 2006 . január16-ánköteles intézkedni. A kifizetés alapja az

illetménynek a jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó összege .

(5) A (4) bekezdés alapján nem illeti meg az érintett személyt a külön juttatás, ha 2005 . január 1-ién

egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban állt, vagy részére a 2004 . évben jogviszonyban töltött

időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegű külön juttatást kifizettek

vagy kifizetnek. Az érintett személy a munkáltatóhoz címzett, a (4) bekezdésben meghatározott

kérelmében nyilatkozik arról, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a(4)-(5) bekezdés a

juttatásra való jogosultsággal kapcsolatban meghatároz ."

INDOKOLÁS

1 . A Magyar Köztársaság 2001 . év 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2003. évi

XCV. törvény (a továbbiakban : zárszámadási törvény) megváltoztatta a közszférában

foglalkoztatottak 13 . havi illetményére vonatkozó szabályokat . Az érintett törvények (Mt., Ktv.,

Kjt., Üszt., Hszt., lasz., Hjt ) - lényegében azonos tartalmú - módosítása szerint e személyek

minden naptári évben, külön juttatásként, egyhavi illetményére jogosultak, amennyiben január 1 jén

közszolgálati (közalkalmazotti stb .) jogviszonyban állnak. A juttatás kifizetéséről január 16-án kell

rendelkezni ; a juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény.
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A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV. törvény e

rendelkezésekbe korlátozó szabályokat (a 30 napot meghaladó fizetés nélküliszabadságon lévők,

gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülők kizárása a juttatásból) iktatott

be. A zárszámadási törvénnyel beiktatott szabályrendszer megváltoztatta a 13 . havi illetmény

eredeti funkcióját . E juttatás - a módosítást megelőzően - a megelőző évben a „köz szolgálatában

eltöltött idő" utólagos elismerésére szolgált („13 ." havi illetmény) ; a módosítás követően azonban a

juttatás a január 1-jén jogviszonyban állók részére az adott évben majdan végzett munkára

tekintettel, előre jár („0 ." havi illetmény) . A juttatás jogcíme az adott napon jogviszonyban állás .

Az Alkotmánybíróság 32/2005 . (IX. 15 .) AB határozata a Ktv ., a Kjt., a Hszt ., valamint az Mt .

szövegéből a január l-jei jogviszonyban állásra, valamint a kizáró feltételekre vonatkozó

szövegrészeket 2005 . január l-jei visszamenőleges hatállyal megsemmisítette . A juttatás

megváltozott funkcióján az AB döntés sem változtatott. A január 1-jén jogviszonyban állásra"

vonatkozó szövegrész megsemmisítésével (nemcsak a január 1 -j én jogviszonyban állók, hanem) az

év bármely napján jogviszony létesítők alanyai jogosultságot szereztek egyhavi külön juttatásra . A

kifizetésre „előre", január 16-án a januári illetménynek megfelelő összegben kerül sor. Ugyanakkor

az év folyamán jogviszonyt létesítők esetében a kifizetés időpontja és összege tekintetében

jogszabályi rendelkezés nincs (e körben a január 16-án történő, a január havi illetménynek

megfelelő kifizetésre vonatkozó szabály - érteíemszerüen - nem megfelelő) . Ehhez képest további

szabályzás beiktatása nem lenne megkerülhető, ez azonban szintén csak „előre", a jogviszony

létesítésének időpontjában történő, az ekkori illetménynek megfelelő kifizetésről rendelkezhetne .

2. A Ktv ., Kit ., Hszt., valamint Mt . így kialakul szabálya - bár ajanuár 1-jén jogviszonyban állók és

az év közben jogviszonyt létesítők közötti különbségtételt megszünteti - nem tartható fenn . A

jelenlegi szabályból a fentiek szerint az következik, hogy, aki egyetlen napot a közszférán belül

jogviszonyban tölt, egyhavi külön juttatásra jogosult, azaz e szabály a jogintézmény funkciója

teljesen tisztázatlan. A munkajog szabályrendszerével bármely juttatás „előre" való kifizetése nincs
összhangban. Visszafizetési szabály hiányában minden személy egyhavi külön juttatásban részesül,

függetlenül a jogviszony év közbeni megszűnésétől, a közszférában adott évben eltöltött időtől . A

kifizetés időpontjára és összegére vonatkozó szabály alkalmazási problémákat vet fel .

Mindezek alapján a juttatás eredeti funkciójának viss7aálHta' I a korában hatályos szabályokkal azonos

szabályrendszer kialakítása indokolt. A korábban hatályos szabályrendszer ismételt megteremtése mellett

ugyanakkor nem kerülhető meg az egyes jogviszonyokra vonatkozó szabályok egységesítése sem .

A zárszámadási törvénnyel beiktatott módosítást megelőzően ugyanis a vonatkozó törvények - a

jogintézmény funkciójának azonossága mellett - a juttatás egyes részletszabályai tekintetében

indokolatlan eltéréseket mutattak . Ezen eltérések a kifizetés időpontja (tárgyévet követő január vagy a
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tárgyév december hónapja), a munkából távoltöltött idő jogszerző időként való figyelembevétele, a juttatás

összege (illetmény vagy alapilletmény), kizáró feltételek megléte tekintetében egyaránt érvényesültek .

3 . A jelen módosító indítvány az érintett törvények (Mt., Ktv., Kjt., Üszt., Hszt., lasz., Hjt.)

módosításával visszaállítja a 13. havi illetmény eredeti funkcióját (a köz szolgálatában végzett

tevékenység elismeréseként, a tárgyévben jogviszonyban töltött idő arányában, a tárgyévet követő

évben történő utólagos kifizetés) . E mellett valamennyi jogviszony tekintetében egységesíti a

juttatás szabályrendszerét . Az egységesítést a közszférán belül legnagyobb létszámot jelentő

közalkalmazottakra vonatkozó korábban hatályos szabályokra tekintettel végzi el .

A fentiek szerint tehát az indítvány - függetlenül attól, hogy az AB (kérelemhez kötötten)

értelemszerűen csak az Mt ., a Ktv., a Kjt ., és a Hszt. szabályainak alkotmányosságát vizsgálta, ezért a

megsemmisítés is csak e törvények vonatkozó rendelkezéseit érintette - a Oszt., a lasz., és a Hit .

megfelelő módosítására~ is javaslatot tesz . Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szerinti diszlaimináciá

tilalomból következően ugyanis nem kezelheti eltérően az ügyészségi szolgálati viszonyt, az

igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyát és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses

állományú katonáinak szolgálati viszonyát sem, amelyek tekintetében - megsemmisítés hiányában -

teljes egészében a korábbi szabályozás maradt hatályban. A valamennyi törvényt érintő módosítás

mellett az indítvány által beiktatni javasolt 34 . § (2) bekezdésében szereplő, a lasz., az Üszt., és a Hjt .

adott rendelkezéseinek egyes szövegrészeit - visszamenőlegesen - hatályon kívül helyező

rendelkezések (e törvények tekintetében) az AB döntéssel azonos jogi helyezet keletkeztetnek .

A jelen indítvány által javasolt módosítás szerint a juttatás valamennyi jogviszonyban a tárgyévben

jogviszonyban töltött idő arányában jár, a kifizetés iránt a munkáltatónak a tárgyévet követő január

16-án kell intézkedni . (Amennyiben január 16 . szombatra vagy vasárnapra esik, az intézkedést az

ezt követő első munkanapon kell megtenni .)

A juttatás feltétele, hogy az érintett személy a tárgyévben legalább három havi közszolgálati

(közalkalmazotti stb) jogviszonnyal rendelkezzen . Teljes egyhavi juttatásra az egész évben jogviszonyban
állók szereznek jogosultságot. Azon személyeket, akik nem állnak teljes évben jogviszonyban, de több

mint három hónapjogviszonnyal rendelkeznek, aj~ időarányosan illeti meg .

A zárszámadási törvénnyel beiktatott módosítást megelőzően hatályos szabályok a jogosultság

megszerzéséhez szükséges idő tekintetében eltérő szabályokat tartalmaztak . Több törvényben a

jogosultság feltétele hat hónap jogviszonyban eltöltött idő volt, más törvények esetében teljes
időarányosság érvényesült. A jogosultság megszerzéséhez szükséges időnek három hónapban való

meghatározására e két eltérő szabályrendszer „kiegyenlítéseként" kerül sor .

A jogviszony szünetelésének időtartamát a jogosultság megállapításánál - főszabály szerint -
figyelmen kívül kell hagyni . A szünetelés fogalmát az érintett törvények - függetlenül attól, hogy a
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fogalmat jelenleg is használják, vagy használták - nenr definiálják. A munkajogi joggyakorlatban

ugyanakkor e fogalom tartalma egyértelmű: a szünetelés azt jelenti, hogy a jogviszony fennáll,

azonban a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek átmenetileg nyugszanak . E fogalmat az

egységesítés alapját képező Kjt . korábbi - 13 havi illetményre vonatkozó - szabályai is

tartalmazták, annak alkalmazása, értelmezés a gyakorlatban problémát nem vetett fel .

A főszabálytól eltérően bizonyos szünetelési esetek, nevezetesen a rendes szabadság, valamint a

szülési szabadság időtartama teljes egészében jogszerző időnek minősül, más - a módosító

javaslatban tételesen felsorolt - szünetelési esetek pedig akkor, ha ezek együttes időtartama az adott

naptári évben nem haladja meg a hat hónapot. Bizonyos törvények kizáró szabályokat tartalmaznak

a tekintetben, ha az érintet személlyel szemben fegyelmi eljárás folyik, fegyelemi büntetés hatály

alatt áll, jogviszonyát jogellenesen megszüntette stb .. E szabályok az adott törvények korábban

hatályos rendelkezéseiben is szerepeltek, a jogviszony jellegére tekintettel azok további fenntartása

indokolt (Iasz. Ütv. szerinti igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi szolgalati jogviszonyban állók) .

A kifizetés összege a tárgyév december havi illetmény összegével azonos, mivel a juttatás a tárgyévi

munkavégzés elismerésére szolgál . A kifizetés összege tekintetében kizárólag a Iasz. és az Ütv.

hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazottak és ügyészségi szolgálati viszonyban állók esetében van

kivétel. E körben - az indítvány szeríni - a kifizetéskori (a tárgyévet követő januári) illetmény alapján

kerül sor. Ennek indoka, hogy az ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak juttatásainak és

kedvezményeinek szabályai a bírák juttatásaival és kedvezményeivel korábban is azonosak voltak . A

tág értelemben vett igazságügyi „szférán" belül az azonosság fenntartását továbbra is indokolt .

A jogviszony év közbeni megszűnése esetén - amennyiben az időarányos jogosultság feltételei

teljesülnek - az általános szabályoknak megfelelően az utolsó munkában töltött napon, az akkori

illetmény alapulvételével kiszámított időarányos juttatás kell kifizetni .

Az egyes törvény illetményfogalma eltérő, ebből következően az egyes törvények módosítására

vonatkozó szövegben szereplő „illetmény" eltérő mértékű kifizetés jelent, pl . a Ktv. esetében

illetményen az alapilletmény, illetménykiegészítést és illetménypótlékot is érteni kell, a Kjt .

esetében az illetmény az alapilletményt jelenti . Ezen eltérést azonban a zárszámadási törvénnyel

beiktatott módosítást megelőzően hatályos szövegek is hordozták .

4. Az Alkotmánybíróság döntéséből - illetve a Iasz., az Oszt. és a Hjt . hatálya alá tartozó

munkavállalók esetében jelen módosító javaslatból - következően alanyi jogi jogosultságot

szereztek a 2005 . év tekintetében egy teljes havi külön juttatásra, akiknek jogviszonya 2005 . január

1-jét követően keletkezett, illetve akik 2005 . január 1-jén 30 napot meghaladó fizetési nélküli

szabadságon voltak, valamint akik gyesben vagy gyedben részesültek . Jelen módosító javaslat

meghatározza azokat az eljárási jellegű szabályokat, amelyek a tényleges kifizetéshez
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elengedhetetlenek, így rendelkezik a kifizetés napjáról és a kifizetés alapjáról . E személyek részére

- a 0. havi juttatás 13 . havi juttatásra való visszaállításától függetlenül - 2006 . január 16-án kell

kifizetni az Alkotmánybíróság döntéséből, illetve a lasz ., az Oszt . és a Hjt. hatálya alá tartozó

munkavállalók esetében jelen módosító javaslatból következő egyhavi juttatást, amelynek összege a

2005. január 1-jét követően jogviszonyt létesítők esetében a jogviszony keletkezése időpontjában

irányadó illetménnyel, míg a gyesben, gyedben, illetve fizetés nélküli szabadságban részesülők

esetében az ezt megelőző utolsó munkában töltött teljes naptári hónapra kifizetett illetménnyel

egyezik meg. Amennyiben az érintett személy 2005 folyamán a fizetés nélküli szabadságról,

gyesről, illetve gyedről visszatért, a juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel

egyezik meg, ami a fizetés nélküli szabadság, a gyes, illetve a gyed megkezdése óta bekövetkezett

esetleges bérfejlesztéseket is tartalmazza .

A 35 . § (1)-(2) bekezdés alapján nem teljesíthető kifizetés, ha az érintett személy bármilyen

jogviszonyban, bármely munkáltatótól 2005 . január 17-én egyhavi különjuttatásban részesült, mivel a

módosító javaslatok szerint e rendelkezések csak azokra alkalmazhatóak, akik ezen a napon általában

véve, munkáltatótól és jogviszonytípustól függetlenül „egyhavi külön juttatásban nem részesültek" .

Az Alkotmánybíróság döntéséből, illetve a Iasz ., - az "7s,-t. és a lift. hatálya alá tartozó

munkavállalók esetében jelen módosító javaslat által a törvénybe illeszteni javasolt 34. § (2)

bekezdéséből következő kifizetés független attól, hogy részükre a 34 ._ § (1) bekezdése alapján 2006 .

január 16-án - a jogállási törvényekben meghatározott feltététek teljesülése esetén -- a 2005-ben

munkában töltött idővel arányos egyhavi külön juttatás kifizetésére is sor kerül .

A 35. § (1)-(2) bekezdés alapján kifizetendő juttatást a munkáltató a jogosult külön kérelme nélkül f zeti ki .

5. Az Alkotmánybíróság döntéséből nem következik, hogy azok számára is kifizetést kell teljesíteni,

akiknek jogviszonya 2004-ben megszűnt, mivel az Alkotmánybíróság 2005 . január 1-jére

visszamenőleges hatállyal semmisítette meg a január 1 jei jogviszonyban állásra vonatkozó korlátozó

feltételt. Ennek megfelelően a 2004. február 1-je és 2004 . december 31-e közötti időszak tekintetében

egyhavi külön juttatásra vonatkozó jogosultsággal senki nem rendelkezik, mivel a jogállási törvények

2004. február 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a január 1 jei jogviszonyban állás feltétele az

egyhavi külön juttatás kifizetésének, időarányos kifizetést pedig a 2004 . február 1 je és 2004 . december

31-e közötti időszak vonatkozásában az akkor hatályos törvények nem tettek lehetővé. Mivel ez a

korlátozó feltétel 2004 . február 1-jén lépett hatályba, értelemszerűen az első ezt követő január 1-jén,

vagyis 2005 . január 1-jén való jogviszonyban á11ás keletkeztetett jogosultságot az egyhavi külön

juttatásra. Az Alkotmánybíróság ezt a korlátozó feltételt 2005 . január 1-jére visszamenőleges hatállyal

semmisítette meg, vagyis az Alkotmánybíróság döntése nem változtatott azon a jogi szabályozáson,



amely szerint 2004, február 1-je és 2004 . december 31-e közötti időszak tekintetében egyhavi külön

juttatás, illetve annak időarányos része kifizetésére a jelen jogi helyzet szerint nem kerülhet sor .

Az egyhavi külön juttatás eredeti, a munkavégzést utólag honoráló koncepciójához való visszatérés

jegyében ugyanakkor méltánytalan lenne, ha a 2004-ben megszűnt jogviszonnyal rendelkező

személyek részére a jogalkotó nem írná elő a munkában töltött idővel arányos egyhavi külön

juttatás kifizetését . Ennek megfelelően a módosító javaslat által a törvényjavaslatba iktatni javasolt

35. § (4)-(5) bekezdései úgy rendelkeznek, hogy azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004 .

február 1 je és 2004 . december 31-e között szűnt meg, a jogállási törvényeknek a 33 . §-sal

megállapított rendelkezései megfelelő alkalmazásával - tehát az ott meghatározott jogosultsági

feltételek fennállása esetén - időarányos egyhavi juttatás illeti meg, kivéve ha 2005 . január 1-jén

egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban á11t, vagy részére a 2004. évben jogviszonyban

töltött időre tekintettel - a foglalkoztatási törvények téves bírói értelmezése vagy a munkáltató

döntése alapján - egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegű külön juttatást

kifizettek vagy kifizetnek .

Az érintett személy az időarányos egyhavi külön juttatásra a munkáltatóhoz címzett, legkésőbb

2006. március 31-ig benyújtott írásbeli kérelme alapján jogosult, amely kérelemben nyilatkozik

arról, hogy megfelel a 35. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott feltételeknek . Valótlan tartalmú

nyilatkozat megtétele a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV . törvény 276 . §-a szerint

minősülő magánokirat-hamisítás bűncselekménye elkövetésének minősülhet, valamint a Munka

Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény 162 . § (2) bekezdése szerint visszafizetési

kötelezettséget keletkeztet .

Budapest, 2005 . október 19 .
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