
KEDVES KOLLÉGÁK, ÉRINTETT KÖZALKALMAZOTTAK ÉS DÖNTÉS ELŐTT
ÁLLÓ KÖZALKALMAZOTTAK!

Az elmúlt hónapokban egyedül, ügyvédek és szakszervezeti jogsegély szolgálatok 
segítségével sokan indítottak munkaügyi vitát azért, mert évek óta a munkáltató 
előzetes értesítés nélkül, vagy értesítés mellett az éves béremelés helyett a garantált
illetményre történő átállás során csökkentette a már megszerzett, az un. munkáltatói 
döntésen alapuló illetmény részt.

A kereset indítók közül sokan meg is nyerték I-II fokon a vitát a munkáltatóval 
szemben és egyes esetekben a főkapitányok rendelkeztek is a nyert összeg 
kifizetése iránt. Ugyanakkor minden II fokú nyertes pert felülvizsgálati kérelemmel 
támadtak meg. Mindenki olyan Kúriai döntésre várt/vár ami igazolja a nyertes 
ítéleteket. Jelenleg két ilyen ítélet áll rendelkezésre, amire az alábbiakban utalunk is.

A legutolsó Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács Ülésén kértük az ORFK 
vezetését, hogy a Kúria döntésének ismeretében kezdeményezzék a miniszter felé 
az egységes döntést annak érdekében, hogy a sok munkaügyi vita elkerülhető 
legyen. Erre pozitív választ az érdekképviseletek nem kaptak.

Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy a BRDSZ valamint az RV az elmúlt héten a 
Belügyminisztériumban megtartott un. szakértői egyeztetésen, amelyen részt vett az 
Országos Rendőr főkapitányság képviselője is, azzal a kéréssel fordult Zsinka 
András helyettes államtitkárhoz, hogy a megjelent Kúriai döntések alapján váljon 
lehetségessé olyan központi döntés, amely lehetővé teszi az érintett 
közalkalmazottak jogos igényének a kielégítését.

Helyettes államtitkár Úr a jelenlévő rendvédelmi munkáltatóktól kérte annak 
felmérését, hogy milyen létszámú az érintett közalkalmazotti kör, majd ennek 
ismeretében fog a miniszterhez fordulni.

JELENLEG A KÖZPONTI REPARÁLÁSRA SEMMIFÉLE ÍGÉRET NEM HANGZOTT EL!

Tisztelt közalkalmazott kollegák !

A közalkalmazotti illetmény megfizetése iránt indított perekben jelenleg két  
Kúriai döntés született.
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Az első 2015. december 9.-én kelt, Mfv.II.10.460/2015/10. szám alatt.

Az ítélet lényege az, hogy 

1./ „ a közalkalmazott garantált illetménye és a megállapított illetménye nem
azonos fogalmak. A garantált illetmény a Kjt. 66.§(1)-(5) bekezdésében, illetve
a 79/E.§-ban foglaltak alkalmazásával meghatározott besorolási illetmény. A
Kjt.66.§-a  azáltal,  hogy  a  közalkalmazott  fizetési  osztályhoz  és  fokozathoz
kapcsolódó,  éves  költségvetési  törvényben  meghatározott
illetményösszegeket  garantált  minimumként  határozza  meg,  a  munkáltató
számára  lehetőséget  biztosít,  hogy  a  közalkalmazott  illetményét  az
illetménytáblán szereplőnél magasabb összegben állapítsa meg, amennyiben
ennek pénzügyi feltételei rendelkezésre állnak. „ Ez utóbbit nevezzük úgy, hogy
a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész.

2./  „  A  munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrész  csökkenthető  vagy
átcsoportosítható. „ (EBH 2006/1544.)

3./  „  A  munkáltató  nem  hozott  határozatot  arról,  hogy  a  megállapított
illetményen belül a garantált illetmény kötelező növelése miatt a munkáltatói
többletilletményt csökkenti. „ 

A második Kúriai  döntés 2016. június 8.-án kelt,  Mfv.II.10.043/20166/6. sz.
alatt.

Az  ítélet  lényeges  megállapítása  az,  hogy  „  a  közalkalmazott  garantált
illetménye és  illetménypótlékai  jogszabályon alapuló –  kötelező mértékű –
juttatások,  amelyek  a  jogszabály  változáskor  akkor  is  változnak  a
jogszabályoknak  megfelelően  ,  ha  arról  a  munkáltató  nem  hoz  semmilyen
írásbeli intézkedést, illetve a változásról nem tájékoztatja a közalkalmazottat.
Ezzel  szemben  a  munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrész  más  jogi
természetű, mivel egyrészt nem jár alanyi jogon a közalkalmazottnak, mert ez
a  juttatás  (és  így  annak  összege  is)  munkáltatói  döntésen,  mérlegelésen
alapul,  másrészt  mivel  ez  a  juttatás  azt  a  jellegét  a  garantált  illetmény
jogszabályon  alapuló  emelkedésekor  sem  veszti  el,  ezért  munkáltatói
kifejezett  döntés,  írásbeli  intézkedés  hiányában  annak  összege  a  legutolsó
munkáltatói intézkedésben közölt mértékű marad az újabb intézkedésig. „

2



A beidézett két Kúriai döntés értelmében, ha a közalkalmazott peres eljárást
akar kezdeményezni, akkor ezt eredményesen csak akkor tudja megtenni, ha a
munkáltató  elmulasztotta  írásban  tájékozatni a  közalkalmazottat  a
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész változásáról. Az ítéletből az nem
derül ki, hogy mit ért azon, hogy írásban tájékoztatja a közalkalmazottat, de
valószínű,  hogy  ez  lehet  határozat,  értesítés,  minősítés,  egy  levél,  egy
jegyzőkönyv,  tehát  minden  olyan  írásban  történt  tájékoztatás,  amelyből
egyértelműen kitűnik az, hogy a munkáltató a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészt  megváltoztatta  (csökkentette),  tehát  valamilyen  munkáltatói
döntés, cselekvés szükséges.

Keresetindítás  tehát  azon  időszakra  lehetséges,  amikor  a  munkáltatói
döntésen alapuló illetményrész  megváltozásáról  a  munkáltató  írásban nem
tájékoztatta a közalkalmazottat.

A  két  Kúriai  döntés  ismeretében  a  közalkalmazottnak  kell  eldönteni,  hogy
kívánja-e  peres  úton  érvényesíteni  igényét,  annak  tudatában,  hogy  bárki-
bármit mond vagy ígér- a pozitív bírói döntést garantálni nem tudjuk.

BRDSZ KÖZPONTI IRODA

Így csökkenthetők a költségek munkaügyi perben

Jogismeret és pénz: ez a két dolog szükséges ahhoz, hogy a munkavállalók érvényesíteni tudják a 
jogaikat. Az első azt jelenti a gyakorlatban, hogy ismerniük kell azokat az előírásokat, amelyek 
meghatározzák, hogy pontosan mire is jogosultak. Ilyen lehet a munkajoggal összefüggésben a 
bérpótlék pontos mértéke, a jogérvényesítési határidők, a munkaviszony megszüntetésénél a 
végkielégítés szabályai vagy például jogellenes munkaviszony-megszüntetésnél az elmaradt munkabér
számítására vonatkozó előírások. Jogaikat ugyanakkor csak abban az esetben tudják érvényesíteni a 
dolgozók, amennyiben ki tudják fizetni az azzal járó költségeket, melyek több forrásból is 
származhatnak. Ezeket, illetve ezek csökkentésének lehetséges módjait foglaljuk össze az alábbiakban.

A jogi képviselet költségei 

A költségek elsőként jelentkező tételét a jogi képviselő (ügyvéd) költségei jelentik. Nem csupán azt a 
kihívást kell tehát legyőznünk, hogy megfelelő ügyvédet találjunk, hanem annak óradíját is ki kell 
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tudni fizetni. Ez pedig nem olcsó mulatság, hiszen egy átlagos munkaügyi per – csupán az elsőfokú 
bíróság előtt – legalább két évig el fog tartani. A jogvitára pedig előre érdemes felkészülni, melynek 
két módja lehetséges: a szakszervezeti tagság, illetve a jogvédelem-biztosítás.

Amennyiben olyan szerencsés a munkavállaló, hogy szakszervezeti tagként pereskedik, a költségeket a
szakszervezet fogja állni, illetve a jogi képviselőt is biztosítja. A munkavállalóknak azonban csupán a 
töredéke (körülbelül 6-8 százaléka) szakszervezeti tag. A másik megoldás a jogvédelem-biztosítás, 
melynek részletei felől érdemes a biztosítóknál érdeklődni. Valamelyik módozatot azonban feltétlenül 
érdemes igénybe venni, hiszen a dolgozó számára kedvezőtlen kimenetelű pereskedés (pervesztés) 
esetén nemcsak a saját költségek viselésére kötelezheti a munkavállalót a bíróság, hanem a per teljes 
költségét (például a másik fél jogi képviselete, illeték, egyéb költségek) ki kell fizetnie.

Így alakul az eljárási illeték

A bírósági eljárásért, mint szolgáltatásért az államnak illetéket kell fizetni. Ennek mértékét az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) tartalmazza. A polgári peres és nemperes eljárásban az 
illeték alapja – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor 
fennálló értéke, jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés, vagy követelésrész értéke [Itv. 
39. § (1) bekezdés]. 

A törvény 42. paragrafusának (1) (a) pontja alapján peres eljárásban az illeték a pertárgyérték 6 
százaléka, de legalább 15 ezer forint. A pertárgy értékét azonban nem mindig egyszerű a 
munkajogban meghatározni. A polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) 24. paragrafus (2)(b) 
bekezdése alapján a munkaügyi perben – feltéve, hogy a per tárgya nem pénzkövetelés, és maga a 
munkaviszony a vitás – az egyévi távolléti díjat, ha pedig a jogvita csak bérkülönbözettel kapcsolatos, a
bérkülönbözet egyévi összegét kell alapul venni.

A munkaviszony megszüntetésével összefüggésben indult perek vonatkozásában a helyzet kicsit 
bonyolultabb. Amennyiben a munkavállaló a munkaviszony helyreállítását kéri a bíróságtól, 
függetlenül attól, hogy a keresete megalapozott-e, az egyévi távolléti díj összegét kell alapul venni. Itt 
tehát úgy tekintjük, hogy maga a munkaviszony a vitás. Ezt pedig az a körülmény nem érinti, hogy 
elmaradt keresetet, károk megtérítését is kérhetjük. Amennyiben azonban nem visszahelyezést 
kérünk, abban az esetben az általános szabályok szerint kell az illetéket meghatározni (például 8 havi 
elmaradt bér).

Illetékkedvezmények 

Az igénybe vehető kedvezményeknek három csoportja van: a költségfeljegyzési jog, a munkavállalói 
költségkedvezmény, valamint a személyes költségmentesség. Nézzük őket egymás után.

Alanyi jogon járhat a tárgyi költségfeljegyzési jog

A 6/1986. IM-rendelet (Kmr. ) 3. paragrafus (1) bekezdésének f) pontja értelmében a feleket – 
jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül – költségfeljegyzési jog (tárgyi költségfeljegyzési jog) 
illeti meg a munkaügyi perekben, kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleknek tárgyi 
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illetékfeljegyzési joguk van. 

Az Itv. 62. paragrafus (1) bekezdés a) pontja értelmében a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra 
tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog (tárgyi illetékfeljegyzési jog) illeti meg a munkaügyi perekben, ha 
az a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, a vezető állású munkavállaló 
polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősségével kapcsolatban indult, a végkielégítés iránti per a 
törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja.

A költségfeljegyzés ideiglenes mentességet jelent az eljárás során felmerülő költségek (tanú és 
szakértő díja, ügygondnoki és tolmácsi díj, pártfogó ügyvéd díja, helyszíni tárgyalás és szemle költsége 
stb.) megfizetése alól, ezeket ugyanis az állam előlegezi meg. A költségfeljegyzési jog ezen felül az 
illetékfeljegyzési jogot is magában foglalja, így az eljárás elején azt sem kell megfizetni.

Munkavállalói költségkedvezmény hivatalból

Munkaügyi perekben a munkavállaló a fent jelzett tárgyi költségfeljegyzési jog kedvezményén felül 
úgynevezett munkavállalói költségkedvezményre is igényt tarthat abban az esetben, ha a 
munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének szabályairól szóló 73/2009. 
IRM-rendeletben foglaltaknak megfelel.

A rendelet 1. paragrafusa értelmében a munkaügyi perben félként részt vevő munkavállaló 
munkavállalói költségkedvezményre abban az esetben jogosult, ha a per által érintett 
munkaviszonyból származó bruttó havi távolléti díja a keresetlevél benyújtásakor, ha a munkaviszony 
korábban megszűnt, annak megszűnésekor , vagy ha a munkaügyi per a munkaviszony jogellenes 
megszüntetése tárgyában indult, a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló 
jognyilatkozata közlésének időpontjában nem haladja meg – a Központi Statisztikai Hivatal által 
közzétett – a fent jelzett időpontot megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi 
átlagkeresetének a kétszeresét. Ez azt jelenti, hogy a 2016. évben a 2014. év havi átlagkeresetét kell 
alapul venni (2014-ben 237 700 forint kétszerese, azaz 475 400 forint).

Fontos, hogy a kedvezmény megállapításához szükséges adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, 
és ahhoz csatolni kell az adatok igazolására alkalmas iratokat. Amennyiben a munkavállaló a megfelelő
igazoló iratokkal nem rendelkezik, a bíróság a munkáltatót kötelezi a szükséges adatok igazolására. A 
bíróság ráadásul hivatalból vizsgálja, hogy a munkavállalói költségkedvezmény feltételei fennállnak-e. 
A munkavállalói költségkedvezmény hatálya a keresetlevél előterjesztésétől kezdve a per egész 
tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is kiterjed. 

Tartalmát illetően ez a Pp. 84. paragrafusának (1) bekezdésében rögzített teljes költségmentességet 
jelenti, azaz illetékmentességet, mentességet az eljárás során felmerülő költségek előlegezése, és – ha
a Pp. másként nem rendelkezik – megfizetése alól, mentességet a perköltség-biztosíték letétele alól, 
valamint a feltételek fennállta esetén a pártfogó ügyvédi képviseletet is magában foglalja. 
Pervesztesség esetén azonban meg kell fizetni a pernyertes fél javára megítélt ügyvédi munkadíjat, 
hiszen a másik fél költségeire a kedvezmény nem vonatkozik.
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Személyes illetékmentesség kérelemre, keveseknek

Míg a tárgyi költségfeljegyzési jogra való jogosultság alapja az eljárás tárgya, azaz abban az igénylő 
személyi körülményei, jövedelme nem játszanak szerepet, a munkavállalói költségkedvezmény, illetve 
a személyes illetékmentesség esetében más a helyzet. A kedvezmények közül egyértelműen a 
személyes illetékmentesség szabályai a legszigorúbbak. Az IM-rendelet 6. paragrafusának (1) 
bekezdése alapján, ha a munkavállaló jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli 
juttatása) nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, vagyona pedig – a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon kívül – nincs, 
részére költségmentességet kell engedélyezni.

Költségmentességben kell részesíteni – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – azt a 
munkavállalót is, aki aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös 
háztartásban. A munkavállalói költségkedvezménnyel szemben azonban ezt a kedvezményt már külön
kérelmezni kell.

Eddig él a kedvezmény

Az egyes kedvezmények között számos különbség lelhető fel. A tárgyi költségfeljegyzési jog a 
költségek viselése alóli ideiglenes mentességet jelenti. A munkavállalói költségkedvezmény a 
jogosultság megállapítása esetén a munkavállalót a per egész tartamára, valamint a végrehajtási 
eljárásra is kiterjedően a keresetlevél előterjesztésétől kezdve illeti meg, a személyes 
költségmentesség az eljárás megindítását követő engedélyezése esetén pedig főszabályként csak az 
azt követő perszakaszra terjed ki [Kmr. 5. § (5) bekezdés]. A személyes költségmentesség feltételeinek 
fennállását a bíróság időszakosan felül is vizsgálja.

http://adozona.hu/munkajog/Munkaugyi_perben_igy_csokkenthetok_a_koltse_KH5Z
YU

**********************************************************************************************
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