
 

A felmentés feltételei és jogkövetkezményei 

 

 

A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya – egyebek mellett - felmentéssel 

akkor szüntethető meg, ha 

a) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy az országos parancsnok döntése alapján a 

rendvédelmi szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt továbbfoglalkoztatására 

nincs lehetőség, vagy 

b) átszervezés következtében szolgálati beosztása megszűnt, és a számára felajánlott, a 

végzettségének és képzettségének megfelelő más szolgálati beosztást nem fogadta el. 

 

Kérdés, hogy van-e tudomásunk fenti szervektől, illetve személytől származóan a 

létszámcsökkentésre vonatkozó döntésről?  

 

Létszámcsökkentés esetében a bíró gyakorlat szerint a munkáltató szabadon kiválaszthatja 

azt a személyt, akinek a jogviszonyát felmentéssel meg kívánja szüntetni. Átszervezés 

esetében viszont a felmentés kifejezett feltétele, hogy az érintett szolgálati beosztása szűnjön 

meg, továbbá a törvény képzettségnek és végzettségnek megfelelő beosztás felajánlását teszi 

kötelezővé, amelyet az érintett nem fogad el. [Hszt. 86. § (1) bekezdés]  

 

Kormányzati szolgálati jogviszony – egyebek mellett -  felmentéssel akkor szüntethető 

meg, ha 

a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, az 

államigazgatási szerv vezetője döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében 

létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik; 

b) megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a 

kormánytisztviselőt foglalkoztatták; 

c) átszervezés következtében munkaköre megszűnik; 

d) a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül. [Kttv. 63. § (1) bekezdés] 

 

A létszámcsökkentéssel összefüggő felmentés szabályai pénzügyőr és kormányzati szolgálati 

viszony esetében azonosak, és az átszervezéssel kapcsolatos rendelkezések is lényegileg 

egyeznek, sőt szélesebb körben teszik lehetővé a felmentést.   

 

Munkaviszony esetében a munkáltató működésével összefüggő ok lehet a felmondás indoka, 

így akár létszámcsökkentés, akár a munkakör megszűntetése. [Mt. 66. (2) bekezdés] 

 

 

 

 

A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a felmentést köteles megindokolni. Ebből 

világosan ki kell tűnnie, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Nem elegendő a felmentő 

okiratban jogszabályi hivatkozásokat feltüntetni, hanem egyértelműen és világosan meg kell 

fogalmazni azt, hogy mi a felmentés indoka. Ha a felmentés indokolása ezen feltételeknek 

egyáltalán nem felel meg, az jogvita esetén a felmentés jogellenességét is eredményezheti. 

[Hszt. 86. § (4) bekezdés, Kttv. 63. § (3) bekezdés, Mt. 66. § (1) bekezdés]  

 



Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az alábbiakban meghatározott 

időtartam alatt: 

a) a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett 

egészségi alkalmassági felülvizsgálat ideje, 

b) a beteg gyermek ápolásának ideje vagy ilyen célból, továbbá a közeli hozzátartozó 

otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság, 

c) a várandósság ideje, a szülést követő három hónap, a szülési szabadság és a 

gyermekgondozás céljára kapott illetmény nélküli szabadság, továbbá illetmény nélküli 

szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek hároméves koráig, 

d) a házastárs tartós hivatalos külföldi kiküldetése miatt kapott illetmény nélküli szabadság, 

e) a törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén a hivatásos 

állomány örökbe fogadni szándékozó tagját – közösen örökbe fogadni szándékozó 

házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat – 

érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat hónap, vagy ha a gyermek a hat 

hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás ideje, 

f) a hivatásos állomány nő tagjának jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással 

összefüggő kezelésének ideje, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap, 

g) a szolgálati viszony szünetelésének időtartama. [Hszt. 88. § (1) bekezdés] 

Nem szüntethető meg a szolgálat felső korhatárát megelőző öt évben a hivatásos állomány 

tagjának a szolgálati viszonya létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt felmentéssel. [Hszt. 

89. §] 

 

A felmentési védelem szabályai lényegileg egyeznek kormányzati szolgálati viszony esetében 

is a fentiekkel, illetőleg hasonlóak munkaviszony esetében is. [Kttv. 70. §, Mt. 65. §] 

 

 

 

 

Felmentés esetén a felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja 

meg. A hivatásos állomány tagjának írásbeli kérelme alapján a felek ennél rövidebb 

időtartamban is megállapodhatnak. 

(2) A két hónapos felmentési idő a szolgálati viszonyban töltött 

a) öt év után egy hónappal, 

b) tíz év után két hónappal, 

c) tizenöt év után három hónappal, 

d) húsz év után négy hónappal, 

e) huszonöt év után öt hónappal, 

f) harminc év után hat hónappal 

meghosszabbodik. E tekintetben a hivatásos szolgálati időt kell figyelembe venni. [Hszt. 87. 

§]  

 

Kormányzati szolgálati jogviszony esetében a felmentési idő 2 hónap. [Kttv. 68. § (1) 

bekezdés] 

 

 

Munkaviszony esetében a felmondási idő harminc nap. 

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött 

a) három év után öt nappal, 



b) öt év után tizenöt nappal, 

c) nyolc év után húsz nappal, 

d) tíz év után huszonöt nappal, 

e) tizenöt év után harminc nappal, 

f) tizennyolc év után negyven nappal, 

g) húsz év után hatvan nappal 

meghosszabbodik. [Mt. 69. §] 

 

 

 

 

A hivatásos állomány tagját felmentése esetén a felmentési időre járó távolléti díjon túl 

végkielégítés illeti meg. 

A végkielégítés összege, ha a hivatásos állomány felmentett tagja szolgálati viszonyban 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, 

h) huszonöt év: kilenchavi, 

i) harminc év: tízhavi 

távolléti díjnak megfelelő összeg. E tekintetben a hivatásos szolgálati időt kell figyelembe 

venni. 

A végkielégítés összegének felére jogosult a hivatásos állomány tagja, ha 

a) azért mentették fel, mert képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásba 

áthelyezéshez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal – így különösen a 

közeli hozzátartozó elhelyezkedési, iskoláztatási, gondozási lehetetlensége, lakhatási 

feltételek nehézségei miatt – tagadta meg, 

b) tartalékállomány tartama alatt a végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és 

fizikai állapotának megfelelő felajánlott munkakört nem fogadja el, vagy 

c) tartalékállomány tartama alatt az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget vagy 

a végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő 

felajánlott álláshelyet nem fogadja el. 

 

Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha a szolgálati viszony 

megszűnésekor nyugdíjasnak minősül vagy szolgálati járandóságra jogosult.[Hszt. 90. §] 

 

 

 A kormánytisztviselőt végkielégítés illeti meg, ha kormányzati szolgálati jogviszonya 

felmentés vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik 

meg. 

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 vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésekor 

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 kifizetett végkielégítés összegét fel 

kell tüntetni a közszolgálati igazoláson. 

 

A végkielégítés összegének a felére jogosult a kormánytisztviselő, ha felmentésére azért 

került sor, mert az áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos 

indokkal tagadta meg, így különösen, ha 

a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, 

b) a korábbi kötelező heti munkaidejéhez képest rövidebb vagy hosszabb heti kötelező 

munkaidővel együttjáró munkakört ajánlanak fel, 

c) a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak fel, 

d) az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és 

visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő 

kormánytisztviselő esetében a másfél órát meghaladja. [Kttv. 69. § ] 
 

Munkaviszony esetében a végkielégítés mértéke 

a) legalább három év esetén egyhavi, 

b) legalább öt év esetén kéthavi, 

c) legalább tíz év esetén háromhavi, 

d) legalább tizenöt év esetén négyhavi, 

e) legalább húsz év esetén öthavi, 

f) legalább huszonöt év esetén hathavi 

távolléti díj összege. [Mt. 77. § (3) bekezdés] 

 

 

 

 

 

 

 


