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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Veres János
pénzügyminiszter úrnak

„Valóban elesnek-e a tizenharmadik havi illetménytől azok a közalkalmazottak,
akik 2005-ben akár egy napot is hiányoztak?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a
kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtására kiadott 2005 . évi CXVIII. tv. 34. és 36.§-a
módosították a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény 68.§-át .
A módosítás szerint a Kjt. 68 .§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lépett :

„ 68.§ .(1) A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben
12 hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik . A tizenharmadik havi illetmény a
közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik ."

A 2005 . évi CXVIII. tv. 36 .§ .(1) bekezdése szerint a Kjt. 68§ .(1) bekezdés második
mondata kivételével a törvény 2006. január 1 . napján lép hatályba. A hatályba léptető
rendelkezés arról szól, hogy 2005. év tekintetében a Kjt .68 .§ .(1) bekezdés második
mondatát (miszerint „a tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan
illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezik."), nem kell alkalmazni. A 2005 . évre alkalmazott rendelkezése a Kjt .68 .(1)
bekezdésének tehát az, hogy a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult,
ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik .
A 2005. évre alkalmazandó szabály szerint tehát elesnek mindazon közalkalmazottak a
tizenharmadik havi illetménytől, akiknek (néhány kivételtől eltekintve 68 .§ .(3)
bekezdés) közalkalmazotti jogviszonyuk szünetelt, akár egy napot is .

írásbeli kérdés



Ennek megfelelően a 13 . havi illetmény számfejtése nem történt meg azon cibakházi
közalkalmazottak részére, akik 2005 . évben igazoltan voltak távol a munkahelyüktől . A
dolgozók mammográfiai szűrővizsgálaton vettek részt Szolnokon, és ezen időt a
munkáltató igazolta igazolt távollétként, ami annyit jelent, hogy a szűrővizsgálat napjára
illetmény folyósítása nem történt . A szűrővizsgálaton való részvétel miatti távolmaradás
természetszerűen lehetett volna táppénzes állománnyal is igazolni, valamint az éves
rendes szabadság igénybevétele ezen napra nem okozott volna problémát a 13 . havi
illetmény számfejtése, illetve folyósítása során .

A fentiekben ismertetett jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlat jelen ismereteink
szerint komoly feszültség forrása lehet az érintett és a közszférában munkálkodó
munkavállalók körében, ugyanis a korlátozó, illetve kizáró szabály visszamenőlegesen
állapít meg olyan munkajogi helyzetet, amely ellehetetleníti a 13 . havi illetmény
folyósítását. A munkáltató ugyanis a törvény kihirdetését ( a törvény kihirdetve : 2005 .
november 11 .), illetve hatályba lépését megelőzően nem tudhatta, hogy a gyógyító-
megelőző egészségügyi szűrésen történő 2005 . évi részvétel, és az ezzel együtt járó
igazolt távollét kizárja a 13 . havi illetmény folyósítását . A jelenleg követett
jogalkalmazási gyakorlat szerint nem lett volna akadálya a 13 . havi illetmény
kifizetésének, ha a szűrővizsgálat napját a közalkalmazott táppénzes állományként
igazolja .

Tisztelt Miniszter úr! Kérem válaszát, hogy van-e lehetőség ezen probléma orvoslására
a törvény módosítása nélkül?

~Ilto,141 I"-,

Farkas Imre
országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2006 . január 31 .
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