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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő álláspontja szerint méltányos és
igazságos lenne, ha azok a közalkalmazottak, akik
munkában eltöltött éveik első részében határon túli
magyar gyermekeket tanítottak magyar nyelven,
ugyanúgy megkaphatnák a közalkalmazottaknak járó
jubileumi jutalmat, mint azok a közalkalmazottak,
akik mindvégig az anyaországban dolgoztak.

lezárt

A közérdekű bejelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a
továbbiakban: EMMI) megvizsgálta, és az alábbi tájékoztatást adta.
A jubileumi jutalom, mint jogintézmény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján
jár. Rendeltetése a közszférában töltött hosszabb idő elismerése, azáltal, hogy
a magyar állam által nyújtott közszolgáltatások nyújtásában részt vevő
közalkalmazott a ledolgozott időre tekintettel az illetményén felül külön
juttatásban részesül. A Kjt. 78. (eredetileg 77-78.) §-ában szabályozott
jubileumi jutalommal kapcsolatosan a Kjt. eredeti miniszteri indokolása így
szól: „A (törvény)javaslat a munka díjazásában a jubileumi jutalom
intézményével is honorálja a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt."
A Kjt-nek jelenleg a 87/A. §-a sorolja fel a jubileumi jutalomra
jogosítóként figyelembe vehető, közszférában töltött időnek minősülő
jogviszonyok idejét. Ebbe a körbe a jogintézmény célja alapján
értelemszerűen csak a magyarországi közszférában töltött időt lehet
beleérteni, hiszen nem célja a jogintézménynek, hogy idegen államok javára
teljesített munkavégzések idejét ismerje el.
A határon túlról áttelepült, az eredeti államban a magyar
nemzetiséghez tartozó pedagógusok esetében az eredeti államban
munkaviszonyban töltött idő jubileumi jutalom szempontjából történő
beszámításával kapcsolatban az EMMI álláspontja és a Kjt. 87/A. § szerint
jogosító időnek tekintendő többek között „az e törvény hatálya alá tartozó"
munkáltatónál 1992. július 1. előtt munkaviszonyban, azt követően
közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő. Az „e törvényen" a Kjt-t kell
érteni, amelynek hatálya 1. §-a;!alapján csak a magyar állami és a helyi
önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyára terjed ki.
A munkaviszonyok beszámítására vonatkozóan pedig a Kjt. 87/A. §
(3) bekezdés a) és b) pontja csak a besoroláshoz történő jogosító idő
számításához rendeli beszámítani az 1992. július 1. előtti valamennyi
munkaviszonyt, 1992. július l-jétől pedig azoknak a munkaviszonyoknak az
időtartamát, amely alatt a közalkalmazott már a jelenleg betöltött
munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel
rendelkezett. Ezen munkaviszonyok kapcsán a Kjt. nem utal arra, hogy csak
a magyar Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyokról
lenne szó, hanem általában beszél munkaviszonyról.

Ebből következően a határon túl ledolgozott munkaviszonyok ideje
figyelembe veendő, azonban csak a besorolásra jogosító idő számításához, a
jubileumi jutalomra jogosító időhöz nem.
Mindez a jubileumi jutalom korábban részletezett rendeltetéséből
következik, ez az elvi alapja. az EMMI álláspontja szerint ez az elvi alap az,
ami a kérdésben felvetett, egyenlő bánásmód sérelmét kizárja.
Az Alkotmánybíróság következetesen képviselt gyakorlata alapján az
egymással összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok közötti hátrányos
megkülönböztetést kizárja, ha a megkülönböztetésnek olyan oka van, amely
alkotmányosnak minősül (pl. 191/B/1992. AB határozat, 32/2005. (IX. 15.)
AB határozat). Jelen esetben az a kérdéses, hogy – a jubileumi jutalomra való
jogosultság szempontjából – egymással összehasonlítható helyzetben
vannak-e azok a pedagógusok, akik teljes életpályájuk során csak
Magyarországon dolgoztak, és azok, akiket külföldi államban is
foglalkoztattak.
Az EMMI fentiekkel összefüggésben megállapította, hogy a két
csoport – éppen a jubileumi jutalom rendeltetésére tekintettel – nem képez
azonos, összehasonlítható helyzetben lévő csoportot, ezért közöttük a
megkülönböztetés indoka alkotmányosságának vizsgálata fel sem merülhet.
Végezetül az EMMI kifejtette, hogy a határon túli magyar gyermekek
tanítása valóban olyan szempont, amely adott esetben kedvezményeket,
elismerést alapozhat meg, ha a jogalkotó így dönt. Az elismerésnek azonban
a fentiek alapján nem a jubileumi jutalom a megfelelő eszköze.

