
A nyugdíjas
közalkalmazottak

munkajogi helyzete

A földrajzi mutató a város és a környék kü-
lönbözõ földrajzi egységei (ideértve a városré-
szeket, utcákat, tereket stb.) mellett a többi elõ-
forduló települést, tájat, országot, világrészt is
tartalmazza.

A testületi mutató -megint csai\ a szabvány
szellemében, értelmezésében -az ihtézmények-
rõl, szervezetekrõl, pártokról, egyesületekrõl,
gazdasági egységekrõl, folyóiratokról, könyv so-
rozatokról stb. tájékoztat. Szeretném hinni, hogy
ha nem is teljes mértékben, de valamelyest pó-
tolja a kétségkívül hiányzó, részletesebb tárgy-
mutatót. (Talán egy.szer-:rnajd ennek összeállítá-
sára is lesz idõ, vagy egy-két informatikus könyv-
táros szakos hallgató házi feladatként elké-szíti.)

Hogy a tartalmi ismertetés teljes legyen, el-
mondom, hogy a bibliográfiai leírásokban alkal-
mazott rövidítéseket külön jegyzék oldja fel. A

feldolgozott (átnézett) periodikumok (évkönyvek,
folyóiratok és évfolyamaik), valamint az ugyan-
csak feltárt bibliográfiák, repertóriumok listáját
pedig a forrásjegyzék közli.

*

Befejezésül e fórumon is szeretném köszöne-
temet kifejezni mindazoknak, akik anyagilag
vagy erkölcsileg támogatták a Debrecen hely-
történeti irodalma c. bibliográfia megjelenését.
Külön is köszönöm a Hajdú-Bihar Megyei Le-
véltámak, hogy évkönyvében immár harminc
esztendeje helyt ad a megye helytörténeti irodal-
mát feltáró kurrens bibliográfiának, amely szilárd
alapját képezhette a mostani összeállitásnak.

Mondanivalómat azzal a reménnyel zárom,
hogy nem volt haszontalan megosztani a jelen-
lévõkkel dilemmáirnat, tapasztalataimat, és az
elmondottak talán -mint ahogy a meghívó ban
olvasható- cím is ígérte -némi tanulsággal is

szolgáltak.
Bényei Miklós

Régebben a "nyugdíjba vonulás"ténye szorosan
összekapcsolódott a munkaviszony megszûnésé-
vel. Amikor valaki elérte az elõírt életkort, "nyug-
díjba ment", esetleg pár évet még rádolgozott. A
nyugellátásra azonban csak állása megszûnését
követõen számíthatott. A szabályozás több szem-
pontból is ellentmondásos volt, ugyanis a mun-
kajogi jogviszonyt "összemosta" a társadalom-
biztosítási jogviszonnyal, holott bár ezek egy-
mással több ponton kapcsolódó jogviszonyok,
mégis egymástól különbözõ szabályozásról van
szó. A munkavégzésre irányuló jogviszony
ugyanis a munkáltató és a munkavállaló viszo-
nyát, kapcsolatrendszerét szabályozza, míg a
társadalombiztosítási jogviszony alapvetõen egy-
fajta kötelezõ biztosítási jellegû jogviszony. Az
egyén (és rá tekintettel a mindenkori munkálta-
tó) járulékot fizet, majd bizonyos feltételek be-
következte esetén (általában elõírt szolgálati idõ
és meghatározott életkor elérése) alanyi joga van
a biztosítási szolgáltatásra, azaz arra az élet jára-
dékra, amit közismerten nyugdíjnak neveznek.

A hatályos szabályozás szerint tehát nem fel-
tétele a nyugdíj szolgáltatás igénybevételének a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, a
közalkalmazott nem köteles nyugdíjba vonulni.
Több lehetõsége van. Egyrészt megteheti, hogy
nyugdíjjogosultságának elérését követõen meg-
igényli a szolgáltatást, és emellett tovább dolgo-
zik, vagy nem igényli meg a szolgáltatást és
tovább dolgozik, vagy a szolgáltatás igénybevé-
tele mellett felhagy aktív keresõ tevékenységé-
vel. Azon közalkalmazott számára, aki még elég
energikusnak érzi magát és elégedett a munka-
helyévei, a nyugdíj szolgáltatás igénybevétele +
a közalkalmazotti jogviszony fenntartása a leg-
inkább kedvezõ, ebben az esetben jár a legjob-
ban anyagilag.

A Kjt. 37/B. § (1) bekezdés értelmében az
minõsül nyugdíjasnak, aki

"aJ a hatvankettedik életévét betöltötte és az
öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel
rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosult-
ság), illetve

hj az aj pontban említett korhatár betöltése
elõtt öregségi nyugdíjban, vagy
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cJ korkedvezményes öregségi nyugdíjban,
vagy

dJ elõrehozott (csökkentett összegû elõreho-

zott) öregségi nyugdíjban, vagy
ej szolgálati nyugdíjban, vagy
j) korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet

alá esõ nyugellátásban, illetõleg

hj rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíj-ban részesül." .

Rendkívül lényeges megjegyeznünk, hogya
Kjt. 37/B. szakasz (1) bek. a) pontja azt mondja
ki, hogy a törvény alkalmazása során nem csak
azt kell nyugdíjasnak tekinteni, akinek a számá-
ra a nyugdíjat ténylegesen megállapították, illet-
ve azt igénybe veszi, hanem azt is, aki a 62.
életévét betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idõvel rendelkezik. Feltét-
len figyelmet érdemel, hogy a Kjt. értelmezése-
kor az számít nyugdíjasnak, akit a törvény a 371
B. § alatt felsorol, tehát munkajogi tekintetben
ez a mérvadó, nem a nyugdíjbiztosítási jogsza-
bályok. A nyugdíj biztosítás fóbb kérdéseit egyéb-
iránt az 1997. évi LXXXI. törvény szabályozza.

A nyugdíjas közalkalmazott munkajogi hely-
zete néhány ponton eltér a nem nyugdíjas mun-
katársakétól. A Kjt. ugyanis arra tekintettel, hogy
a nyugdíjas közalkalmazottaknak már van meg-
élhetést biztosító állandó jövedelmük vagy igény-
jogosultságuk van erre, néhány, a többi közal-
kalmazottat megilletõ, alapvetõen az egziszten-
ciális kiszolgáltatottságot ellensúlyozó szabály
alkalmazása alól kiveszi õket. Ezek közül a leg-
lényegesebb a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjá-
ban írt rendelkezés; amely lehetõvé teszi a mun-
káltatói rendes felmentés alkalmazását, ha a
közalkalmazott "a felmentés közlés ének, illetõ-
leg legkésõbb a felmentési idõ kezdetének nap-
ján nyugdíjasnak minõsül". Ez esetben a felmen-
tés kötelezõ indokolásának csak azt kell tartal-
maznia, hogy az érintett közalkalmazott nyugdí-
jasnak minõsül, és az intézkedést erre tekintettel
hozták meg. Ez azonban csak jogszerû lehetõ-
ség, nem pedig kötelezettség a munkáltató szá-
mára. Lényege tehát: a munkáltató belátása sze-
rint megválhat a határozatlan idejû kinevezéssel
bíró nyugdíjas közalkalmazottól. A felmentés
ezen jogalapjától függetlenül megilleti a közal-
kalmazottat a felmentési idõ. A munkáltató
egyébként nem köteles felmenteni a nyugdíjas
közalkalmazottat, bár a felmentési idõre tekin-

tettel, ha az illetõ tényleg vissza kíván vonulni,
ez a legkedvezõbb megoldás számára.

A munkáltatói felmentés lehetõvé tételének
egyik nyomós indoka az Iehetett, hogya mun-
káltató adott esetben kerülhet olyan helyzetbe,
hogy kénytelen szemb~ nézni egy régi kolléga
alkalmasságának negatív változásával, hiszen a
biológiai óra mindenkinél "ketyeg". Ezzel egyéb-
ként a közalkalmazotti munkáltatókra is hatá-
lyos, "a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véle-
ményezésérõl" szóló 33/1998. (VI. 24.) NM ren-
delet is számol, és a nyugdíjasokat az ún. idõsödõ
munkavállalói fogalom alá sorolja, az idõsödõ
munkavállalókat pedig az ún. sérülékeny csopor-
tok közé. Ennek következménye, hogy a hivatko-
zott rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a
nyugdíjas munkavállalóknak évente idõszakos szak-
mai és munkaköri alkalmassági vizsgálaton kell
részt venniük. A vizsgálatot a foglalkoztatás-egész-
ségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos
végzi. A rendelet 8. sz. melléklete pedig felsorolja
azokat a tevékenységeket, amelyek végzése a sé-
rülékeny csoportok tagjai számára tiltott. Ezek
között könyvtári, közgyûjteményi feladatok nem

szerepelnek.
A munkáltatói felmentés kérdéséhez meg kell

jegyezni, hogy az elõrehozott öregségi nyugdíj-
ban részesülõk helyzetének megítélése a jogi
szakirodalomban némileg ellentmondásos. Dr.
Tálné dr. Molnár Erika, a Legfelsõbb Bíróság
bírája, által írt kommentár szerint, akik a szóban
forgó ellátást 1999. augusztus 17 -ét megelõzõen
vették igénybe, nyugdíj jogcímén csak azt köve-
tõen menthetõk fel törvényesen, ha betöltötték a
62. életévüket, és a nyugellátáshoz szükséges

szolgálati viszonyt megszerezték.
A Kjt. 37. § (2) bek. értelmében, a felmentés-

kor járó végkielégítésre nem jogosult a közal-
kalmazott, ha legkésõbb a közalkalmazotti jog-

viszony megszûnésének idõpontjában nyugdíjas-
nak minõsül. A nyugdíjas munkavállalót az ún.
felmentési tilalmak és korlátozások (Mt. 90. §,
Kjt. 31-32. §) sem védelmezik.

Amennyiben a munkáltató nem kíván a fel-
mentés lehetõségével élni, a nyugdíjas dolgozó
vagy tovább dolgozik, vagy a számára kedve-
zõtlenebb lemondással szünteti meg a közalkal-
mazotli jogviszonyát. Lemondás esetén a lemon-
dási idõ két hónap, amelynek egy részére vagy
akár egészére is mentesítheti a munkáltató a~
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közalkalmazottat a munkavégzés alól. Ez ked-
vezõtlenebb a felmentésnél, hiszen abban az
esetben a felmentési idõ jóval hosszabb, és a
mentesítés a lemondástól eltérõen nem a mun-
káltató szabad döntése, hanem kötelessége, még-
pedig a felmentési idõ feléig terjedõ idõszak
tekintetében. A Kjt. 33. § (3) bekezhesében fog-
lalt rendelkezés azon szóhasználata, hogy "leg-
alább a felmentési idõ felére" nézetem szerint

úgy értelmezendõ, hogyamunkáltatónak jogá-
ban áll nagyobb arányban, vagy akár a felmen-
tési idõ egészére mentesíteni a közalkalmazottat
a munkavégzési kö.t.elezettség alól.

A nyugdíjas dolgozót egyetlen nyugdíjas
(vagy nyugdíjjogosult) voltából következõ köte-
lezettség terheli: a Kjt. 37/B. § (3) bekezdése
értelmében köteles tájékoztatni a munkáltatót a
nyugdíjjogosultság, illetve a nyugdíj igénybevé-
tele tényérõl. A törvény nem ír elõ kötelezõ írás-
beli alakot, a gyakorlatban az egy egyszerû szóbeli
közlésseI szokott végbemenni, azonban arra is lát-
tam már példát, hogy ez utólag vitára adott okot.

Speciális szabályt állapít meg a Kjt. 78. § (4)
bekezdése. E szerint, ha a közalkalmazott jogvi-
szonya megszûnik és legkésõbb a megszûnés
idõpontjában nyugdíjasnak minõsül, továbbá leg-
alább harmincöt év közalkalmazotti jogvi-
szonnyal rendelkezik, akkor az öthavi illetmény-
nek megfelelõ negyvenéves jubileumi jutalmat
részére a jogviszony megszûnésekor ki kell fi-
zetni. A Kjt. 78. § (5) bekezdése szerint, ha a
közalkalmazotti jogviszony elhalálozás miatt
szûnt meg és az elhunyt közalkalmázott rendel-
kezett 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal, a
jubileumi jutalmat aZ örökösének kell kifizetni.
(Nyilvánvaló, hogy nem a munkáltató dönt az
öröklési kérdésekrõl, így az ilyen esetben feltét-
lenül szükséges jelezni a vélhetõ örökös(ök)nek,
hogya vagyonleltárba a kérdéses juttatást is
vegyék fel, és a munkáltató majd a jogerõs köz-
jegyzõi határozat rendelkezése szerint teljesít.)

Az Mt. 137. §-a szerinti 15 nap betegszabad-
ság a nyugdíjas közalkalmazottat is megilleti.
Ezen túlmenõen azonban az 1997. évi LXXXIII.
törvény 47. § (2) bek. e) pontja értelmében a
közalkalmazottnak nem jár táppénz a "saját jogú
nyugdíj folyósításának idõtartamára". Ugyanak-
kor az 1997. évi LXXX. törvény 25. §-a szerint

"a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott sz.f?mély
nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot
nem fizet".

Összegezve az eddigieket elmondható, hogy
a nyugdíjas közalkalmazott helyzete annyiban tér
el a nem nyugdíjasétól, hogy a munkáltató bár-
mikor jogszerûen felmentheti, és végkielégítésre
sem jogosult. A törvény tehát nem védi õket a
jogviszony munkáltatói felszámolhatóságának
oldaláró1. Egyebekben a munkajogi helyzetük
nem tér el a nem nyugdíjas közalkalmazottaké-
tól. A gyakorlatban mégis elõfordul, hogya
nyugdíj as okkal szemben valamiféle korlátozó
intézkedéseket hoznak, bizonyos juttatásokból
kihagyják õket, nyugdíjast csak határozott idõre
alkalmaznak, nem kapnak ruhapénzt, jutalmat,
motgó bért stb. Nem egyszer az i1yen jellegû
megszorításokat a kollektív szerzõdésben is rög-
zítik. Az efféle gyakorlat azonban sú1yosan tör-
vénysértõ. Az Mt. 5. § (1) bek. ugyanis egyebek
me11ett hátrányos megkülönböztetésnek minõsíti
a munkavállalók között a kol"Uk szerinti különb-
ségtételt. A Munkaügyi Kollégium 74. sz. állás-
foglalása erre alapozva kimondja, hogy "a munka-
viszonyban álló nyugdíjas jogosult mindazokra a
járandóságokra, amelyek azonos feltételek mellett
a nem nyugdíjas munkavállalót megilletik".

A határozott idõre történõ alkalmazás emel-
lett egyéb okból is törvénysértõ és célszerûtlen
lehet. Határozott idejû kinevezésre ugyanis a Kjt.
21. § (2) bekezdése szerint csak két esetben van
lehetõség. Egyrészt helyettesítés céljából, más-
részt meghatározott feladat, munka elvégzésére.
Ez utóbbi nem munkakört je1ent, hanem alkalmi
elõfordulású, idõleges feladatot, ami a futamidõt
követõen megszûnik. (PI. állományellenõrzés,
költözés, különgyûjtemény feldolgozása.) Tehát
az, hogya felvett személy nyugdíjas, önmagá-
ban nem indokolja a határozott idejû alkalma-
zást. Természetesen más a helyzet, ha ténylege-
sen helyettesítésrõl vagy meghatározott feladat
ellátásáról van szó. Ezeknek azonban a kineve-
zési okmányból ki kell tûnniük. Ellenkezõ eset-
ben súlyos jogkövetkezményekkel számolhat a
munkáltató. A bíróság ugyanis az üres helyre
vagy nem konkrét munkára, feladatra határozott
idõre kinevezett személy keresetére -a mérvadó
jogirodalom egybehangzó álláspontja szerint -

megállapíthatja a határozatlan idejû foglalkozta-
tás tényét. A határozott idejû jogviszony hátrá-
nya még, hogy az ugyan a nyugdíjasok esetében
megszüntethetõ a munkáltató részérõl egyolda-
lúan is, de ez a közalkalmazott részére egy évi

I

vagy, ha a határozott idõbõl ennél kevesebb idõ
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van hátra, annak az idõnek megfelelõ mértékû
átlagkereset kifizetési kötelezettségéveI jár.

Kérdéses, hogy mit kezdhetünk nyugdíjasok
esetében az olyan rendelkezésekkel, amelyek azt
mondják ki, hogy mentesíthetõ valaki valami-
lyen kötelezettség alól, ha a nyugdíjjogosultság
eléréséhez kevesebb, mint öt év van hátra. Ilyen
egyebek mellett a 150/1992. (XI.20.) Korm. ren-
delet 9. § (2) bekezdése, amely a minõsítési
kötelezettség alól, a 16. § (1) bekezdés harma-
dik francia bekezdése, amely meghatározott gya-
korlat mellett a munkakör betöltéséhez szüksé-
ges képesítés megszerzése alól ad mentesítési
lehetõséget. Nézetem szerint az ilyen rendelke-
zések helyes értelmezése az, hogy a mentesítés
kizárólag a nyugdíjjogosultság megszerzésének
idejéig terjedhet, azaz maximum öt évre, azon
tehát nem nyúlhat túl. Tehát egy idõleges hala-
dékról van szó. Más értelmezés ugyanis a máso-
dik idézett példa szerint arra az abszurd követ-
keztetésre vezetne, hogy pl. nyugdíjas közalkal-
mazottnak nem szükséges megfelelõ végzettség-
gel rendelkeznie.

Dr. Horváth Sándor
Domonkos

"Nem mindegy, mit adunk meg
a taxisnak:
utcacímet vagy személyi számot" avagy:

URN használa ta
a hálózati dokumentumok

,

azonosításában

A fenti idézet az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtár-Informatikai Mûhelyének elsõ össze-
jövetelén hangzott el, ahol a téma az in-
ternetes dokumentumok új azonosítási lehe-

rtõsége, vagyis a Uniform Resource Names.
(URN) magyarországi bevezetése volt.

Jelenleg a hálózati dokumentumok helyét
a Uniform Resource Locator (URL) azono-
sító segítségével adjuk meg. Ezen hivatko-
zások folytonos változása, avulás a nagyon
sok problémát okoz. Erre szolgál megoldás-
ként az URN, amely egy statikus névvel
azonosít. Az adott dokumentumra hivatko-
zók pedig csak erre az URN azonosítóra lin-
kelnek. Elõnye, hogy az URL helyességéért
az URN igénylõ a felelõs. Így ha megválto-
zik egy elektronikus dokumentum elérése,

akkor a megváltozott URL-t elég csak az URN-
eket nyilvántartó szerveren változtatni, ezzel az
adott dokumentumokra hivatkozó külsõ oldalak
mindig elérhetõ, helyes címre mutatnak majd.

Az Országos Széchényi Könyvtár erre a tech-
nológiára alapozva hozta létre az URN-NBN
(National Bibliography Number) szerverét, amely
segítségével elektronikus dokumentum okhoz igé-
nyelhetünk hosszú távú azonosítót. Az alkalmazás
élenjárói között megemIíthetõ Finnország és Svéd-
ország, ahol már mûködik ez a szolgáltatás.

Az OSZK célul tûzte ki: azért, hogya szol-
..cgájtatás egyszerû és megbízható legyen, az igény-
lésen kívül lehet módosítani és törölni is az
URN :NBN azonosítót.

A kapott azonosító bekerül a dokumentum
html forráskódjának a fejrészébe «READ»
ennek alapján fogja az URN-URL (N2L)/URL-
URN (L2N) feloldásokat a szerver elvégezni.

Az elektronikus dokumentumok MARC for-
mátumú leírásában a 856-os mezõ u almezõjébe
kerül be link formájában ez az azonosító.

Természetesen még számos formáláson és
javításon kell keresztülmennie a rendszernek
ahhoz, hogy valóban széles körben hasznosítha-
tó legyen, kiküszöbölve a sokszor bosszantó "A
lap nem jeleníthetõ meg" és hasonló böngészõ-
üzeneteket egy-egy dokumentum keresése köz-
ben.

Egy mûködõ példa az OSZK URN:NBN szol-
gáltatásából:

http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-200 1,
amely a Magyar Elektronikus Könyvtár Athe-
naeum repertóriumának azonosítója.

Az OSZK URN :NBN szerverének elérhetõ-

sége: http://nbn.oszk.hu. (p.h.)

NBN szolgáltatás a Széchényi Könyvtárban
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