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Tisztelt Államtitkár Asszony!
A Független Egészségügyi Szakszervezet korábbi levelével megkereste Államtitkár Asszonyt a
szolgálati elismerésekkel kapcsolatos intézkedés kérése érdekében. A 2020. C törvény értelmében az
egészségügyi szolgálati jogviszonyban eltöltött 25, 30 és 40 év után a munkavállalót szolgálati elismerés
illeti meg. Míg a korábbi közalkalmazotti törvény különbséget tett a besorolásnál figyelembe vehető
szolgálati jogviszony, valamint a jubileumi jutalomnál figyelembe vehető idő között, az új jogállási
törvény nem teszi ezt meg, ugyanakkor sok munkavállalónak nem fizetik ki a szolgálati elismerést
arra a vitatható OKFŐ véleményre hivatkozva, hogy az csak azoknak jár, akik az új jogviszonyt
követően érik el a szükséges szolgálati időt.
Az Államtitkár Asszony nekünk írt levelében tájékoztat arról, hogy a hatályos szabályok értelmében
csak azoknak jár, akik az új szolgálati jogviszonyban érik el a szükséges szolgálati időt. Nem ismerünk
olyan autentikus jogforrást, ami a törvényt e tekintetben értelmezné vagy módosítaná, az OKFŐ
e tárgykörben kiadott kiegészítő tájékoztató levelét nem tekintjük annak, mivel ilyen szabályozásra a
törvény nem adott felhatalmazást az OKFŐ-nek, s mint ahogyan az Államtitkár Asszony nekünk írt
levele is tartalmazza, hogy a Minisztérium és más központi hatóságok által kiadott iránymutatások jogi
erővel nem bírnak, tájékoztató jellegűek, bíróság vagy más hatóság előtt kötelező erővel nem bírnak.
Államtitkár Asszony hivatkozik arra is, hogy a többletszolgálati jogviszony kompenzálja a dolgozókat,
de ez a legritkább esetben van így, tekintettel arra, hogy a fizetési fokozatnál elismerhető jogviszonyok
többsége már a közalkalmazotti törvény szerint is figyelembe vehető volt, tehát a dolgozóktól olyan
juttatásokat akarnak elvenni, amiért semmiféle anyagi ellentételezés nem jár. A korábban az OKFŐ által
kiadott munkaszerződés tervezet szintén megkülönbözteti a fizetési fokozat megállapításánál
figyelembe veendő időt, valamint a szolgálati elismerés alapjául figyelembe veendő időt.
Kérjük, közbenjárását, hogy a dolgozók részére a 25 év, 30 év és 40 év után járó szolgálati elismerést
minden esetben fizesse ki a munkáltató akkor is, ha azt az új szabályozás alapján a szolgálati időt
dolgozó már korábban elérte és azt nem fizették ki a részére.
Államtitkár Asszony korábban a szervezetünknek küldött válaszában arról is tájékoztatott, hogy a
dolgozókat a jogviszony változás miatt nem fognak jogosultságokat elveszíteni, már pedig a szolgálati
elismerés újra értelmezése kapcsán nagyon sok dolgozó elvesztette a korábban megszerzett
jogosultságát a jubileumi jutalomra, pont azok, aki több mint negyedszázada a betegek gyógyításáért
fáradoznak.
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