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JÁR A VÉGKIELÉGÍTÉS!
HA A DOLGOZÓ KÉRÉSÉRE SZŰNIK MEG A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY

AZ MKKSZ TÁJÉKOZTATÓJA
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÁTALAKULÁSÁRÓL
ÉS A KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ FELMENTÉSRŐL

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény [Kit.] 285. § (1) bekezdése szerint –
többek között –
a) a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, kormányzati
ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonya
b) a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami tisztviselők és állami
ügykezelők állami szolgálati jogviszonya
a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.
A Kit. 285. § (2) bekezdése alapján az érintetteteket 2019. március 15-éig a jogviszony
átalakulásáról tájékoztatni kellett, részükre a Kit. szerinti kinevezési okmányt ki kellett állítani.
A Kit. 285. § (9) bekezdése szerint az érintettet a Kit. szerinti kinevezési okirat közlését követő
öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére a Kit. 89. § (5) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával fel kell menteni. A törvényszövegben hivatkozott Kit. 89. § (5) bekezdése alapján
a kormánytisztviselőt a nyilatkozattétel (felmentés iránti kérelem) időpontjával kezdődően fel kell
menteni, a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb járandóságai
összegének meghatározásakor a kinevezésmódosítást megelőző illetményét kell alapul venni. A
kinevezés-módosítást megelőző illetményre a Kit. 285. § (9) bekezdése különös
rendelkezéseket állapít meg, ezen a díjazáson a Kit. 283. § (5)-(9) bekezdése szerinti illetményt
kell érteni. Így
a) 283. § (5) bek.: az érintettek - a Kit. 283. § (7) és (8) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. február
28-áig a 2018. december 1-jén őket megillető illetményre, illetve díjazására vagy munkabérére
voltak jogosultak.
b) 283. § (6) bek.: Ha az a) pont szerinti érintett illetménye a 2018. évre csökkentett mértékben
került megállapításra, - a 283. § (7) és (8) bekezdésben1 foglalt kivétellel - 2019. február 28-áig a
2019. január 1-jén őt megillető illetményére volt jogosult.

c) 283. § (7) bek.: Ha az a) pont szerinti érintett illetményében a rá a Kit. életbelépést megelőzően
irányadó törvény rendelkezése folytán - a jogviszonyban töltött ideje alapján vagy idegennyelvtudási pótlék megállapítása következtében - 2018. december 2. és 2019. február 28. között változás
áll be, 2019. február 28-áig az így megállapított illetményére jogosult.
d) 283. § (8) bek.: Ha az a) pont szerinti érintett 2018. december 2. és 2019. február 28. között
vezetői kinevezést kapott vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe került, 2019. február
28-áig a kinevezés-módosításban megállapított illetményére jogosult.
e) 283. § (9) bek.: Ha az a) pont szerinti érintett jogviszonya 2018. december 1-je után jött létre, a
kinevezési okirata szerinti illetményét kell figyelembe venni.
A felmentési idő két hónap [Kit. 111. § (1) bek.].
A végkielégítés összege, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött
ideje legalább
a) három év: egyhavi,
b) öt év: kéthavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
e) tizenhárom év: öthavi,
f) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi,
- a felmentési idő kezdetekor irányadó - illetményének megfelelő összeg.
A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselő
kormányzati szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését
megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a
kormánytisztviselőt, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben
részesült. A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni. Végkielégítésre viszont
nem jogosult a kormánytisztviselő, ha legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésének időpontjában (a felmentési idő utolsó napja) nyugdíjasnak minősül [Kit. 112. §
(2)-(3) és (9)-(10) bek.].
A kormányhivatalokban foglalkoztatottak esetében figyelemmel kell lenni a 270. § (2) bekezdésére
is, ami a 112. §-ban megállapított végkielégítés mértékét kiegészíti egy 25 év szolgálati
jogviszonyban töltött időhöz kapcsolódó 10 havi végkielégítési mértékkel.
További vitára adhat okot a végkielégítésre jogosító időtartamok meghatározása azáltal, hogy eddig
a Kttv.-ben, Áttv.-ben egyértelmű volt a költségvetési szervek közötti folyamatos áthelyezés
fennállásának fontossága, addig a Kit. eltörli az áthelyezés fogalmát.
Budapest, 2019. március 18.
Boros Péterné
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283. § (7) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett illetményében a (4) bekezdés szerint rá irányadó törvény rendelkezése
folytán - a jogviszonyban töltött ideje alapján vagy idegennyelv-tudási pótlék megállapítása következtében - 2018.
december 2. és 2019. február 28. között változás áll be, 2019. február 28-áig az így megállapított illetményére jogosult.
(8) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett 201 8. december 2. és 2019. február 28. között vezetői kinevezést kap vagy
vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe kerül, 2019. február 28-áig a kinevezés-módosításban megállapított
illetményére jogosult.

