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Munkajogi kérdések és válaszok

KÉRDÉS:
2017 januárjában, 40 év munkaviszonnyal nyugdíjba mehetek óvodapedagógusként. A
felmentési időmet középső csoportos gyermekekkel töltöm. Van-e arra lehetőség, hogy a
nagycsoportos nevelési év végéig megbízási szerződéssel dolgozhassak nyugdíj mellett?
Ismereteim szerint a kerekasztal plenáris ülések 2016. 06. 14-én a nyugdíjas pedagógusok
továbbfoglalkoztatását lehetővé tették nyugdíj mellett.

VÁLASZ:
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló Kormányhatározat valóban úgy
rendelkezik, hogy azoknál a költségvetési szerveknél, amelyek valamely miniszter felügyelete
alá tartoznak, meg kell szüntetni a jogviszonyát azoknak a közalkalmazotti vagy kormányzati
szolgálati jogviszonyban állóknak, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték. Amennyiben azonban
a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja,
a munkáltatói jogok gyakorlója – a Kormány véleményének kikérését követően –, dönthet a
nyugdíjas közalkalmazott továbbfoglalkoztatásáról. A jogszabály módosítása mindezidáig
nem történt meg. Ez a szabály azonban kizárólag az állami fenntartású intézményekre
vonatkozik, az egyéb fenntartású intézményekre nem. Emellett a köznevelési törvény szerint a
pedagógusi munkakör közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban, megbízási
szerződés alapján – heti 10 órában – vagy egyházi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.
Mindezek alapján többféle lehetőség is van arra, hogy továbbra is dolgozhasson. Fontos
szabály ugyanakkor, hogy amennyiben a nyugdíjas foglalkoztatása közalkalmazotti
jogviszonyban történik, az öregségi nyugdíj folyósítását, annak időtartamára, a jogviszony
létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó
napjáig, az elért kereset összegétől függetlenül szüneteltetni kell. A nyugellátás újbóli
folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha azt a nyugdíjas kéri, és a kérelme előterjesztésével
egyidejűleg igazolja a közalkalmazotti jogviszony megszűnését.

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény(Nkt.) 61. § (1) bekezdése szerint:

Nevelő-oktató munka - óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás,
pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen
foglalkozás - pedagógus-munkakörben, az óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban
foglalkoztatott kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el.
Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem
létesíthető. A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési
alapfeladat-ellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban
állnak.
4. §. 21. óraadó: megbízási szerződés keretében legfeljebb heti tíz óra vagy foglalkozás
megtartására alkalmazott pedagógus, oktató.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény83/C. § (1) bekezdése
szerint:
Az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első
napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a
nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami
szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy
közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban,
igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel
szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

KÉRDÉS:
Óvodapedagógusként dolgozom 36 éve,30 éve vagyok óvodavezető. 2014-ben egyszerűsített
portfóliót készítettem, így 2015. januárban ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerültem
besorolásra. Abban az évben, mint utólag kiderült, sajnos jelentkeztetve lettem minősítő
eljárásra. Mai napig nem tudom, hogy miért, de a felület megnyitás elmaradása miatt, nem
bővítettem portfóliót, bár többször jeleztem ezt az Oktatási Hivatal felé. 2106. március 23.-i
keltezéssel kaptam egy tanúsítványt, amelynek eredménye 0%. Hozzá mellékeltek egy levelet,
mely szerint 2019. december 31.-ig maradok az ideiglenes Pedagógus II. fokozatban, de ha
2020. január 1-ig nem lesz sikeres vizsgám, akkor visszakerülök a Ped. I. fokozatba. 2016.
novemberben kaptam először egy csekket, hogy a megismételt vizsgadíj 71.050.- forint, amit
fizessek be az OH. felé. Decemberben újra kaptam egy levelet, hogy haladéktalanul fizessem
be a díjat, mert a második sikertelen vizsga már elbocsájtással jár. Akkor átutaltam a pénzt és
a POK-tól azt a felvilágosítást kaptam, hogyha befizettem a pénzt, akkor rendkívül megnyitja
a portfólió felületet. Azóta készen vagyok a portfólióval, várom, hogy megnyíljon a felület,
hogy feltölthessem, mert a papír szerint ebben az évben minősülnöm kell. De a felület nem

nyit még értesítést sem kaptam róla. Jogos volt-e az hogy azzal fenyegetnek,hogy megszüntetik
a közalkalmazotti jogviszonyomat?

VÁLASZ:
Az előmeneteli rendszer bevezetésekorazok a pedagógusok, akik megfeleltek a törvényi
feltételeknek – azaz 14 éves szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, vagy azzal
egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal rendelkeztek –kérelmezhették, hogy
2015. január 1-jétől magasabb, Pedagógus II. fokozatba sorolják át őket. Ehhez 2014. április
30-igfel kellett tölteniük a portfóliójukat az Oktatási Hivatal által működtetett felületre.
Ekkormég választhattak, hogy csak az ún. egyszerűsített portfóliót készítik el, amelyet csak
később kell teljessé tenni, vagy teljes portfóliót készítenek. A dokumentumok feltöltésével
azonban eleget tettek az ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés követelményeinek, így
2015. január 1-jétől már az új besorolási státusba kerültek.
Az ideiglenes besorolás feltétele azonban az, hogy legkésőbb 2019. december 31-ig –
eredetileg 2018. december 31. volt a határidő, azonban a tavalyi évben egy jogszabály
módosítás ezt az időpontot 2019. január 31-re változtatta – kötelesek részt venni a minősítési
eljárásban. Amennyiben a minősítésükre ezen időpontig nem kerül sor, úgy a Pedagógus II.
fokozatba való ideiglenes besorolásukat elveszítik, és 2020. január 1-jétől újra Pedagógus I.
fokozatba kell őket besorolni.
A minősítési eljárásra – a minősítés évét megelőző év március 31-ig – az intézményvezetőnél
leadott, kitöltött jelentkezési lapon lehet jelentkezni.A jelentkezést az intézményvezető –
április 15-ig – köteles az informatikai rendszerben rögzíteni, amelyről a pedagógus az
Oktatási Hivataltól (OH) elektronikus úton a KIR rendszerben megadott e-mail címére
visszajelzést kap. Ezt követően az OH értesíti a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai
felület megnyitásáról is. Ez az elektronikus felület tehát, amelyre a portfóliót fel kell tölteni,
nem érhető el bármikor. A következő évi minősítési eljárásra történő jelentkezések lezárulta
után, azok számára, akik bekerültek a minősítési tervbe, megnyílik, majd ezt követően,amikor
a portfólió feltöltésére megadott határidő lejár – a jelentkezés évének november 30. napja –, a
felület lezár, nem érhető el. Amennyiben a minősítési tervbe bekerült pedagógus számára
ezen időtartam alatt valamilyen ok miatt nem nyílik meg a felület, azt haladéktalanul jeleznie
kell az OH felé. Az Ön esetében, mivel jelentkezett a minősítési eljárásra, de nem töltötte fel,
illetve nem egészítette ki a portfólióját, ezért a jogszabály értelmében az OH-nak minősítő
bizottság kirendelése nélkül meg kellett állapítania a minősítési eljárás sikertelenségét és ki
kellett állítania az erről szóló tanúsítványt. Méltányosság gyakorlására az OH-nak nincs
törvényi lehetősége.
Tekintettel azonban arra, hogy 2015-ben sikertelen volt a minősítése, ezért újabb minősítési
eljárásra legkorábban – a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított – két év múlva,
azaz 2017-benkerülhet sor. Mivel azonban Ön már Pedagógus II. fokozatba van besorolva,
ezért Önre nem vonatkozik az a lehetőség – amelyet a 326/2013. kormányrendelet 2016.
október 26-i hatályú módosítása biztosított – hogy 2017-ben rendkívüli minősítési eljárásban

vegyen részt. Kizárólag a rendes minősítési eljárás szabályai szerint lehet lefolytatni az
eljárást. Mivel a megismételt eljárás már nem ingyenes – az első, valamint a rendkívüli
minősítési eljárás díjtalan –ezért annak díját, amely a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka
– azaz 71.050. forint –be kellett fizetnie az OH kincstárnál vezetett számlájára.
A megismételt eljárással kapcsolatban ugyanakkor a jogszabály valóban úgy rendelkezik,
hogy amennyiben a pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként nem felelt
meg minősítést kapott, úgy közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a megismételt
minősítési eljárás eredményének közlésétől számított tizedik napon a törvény erejénél fogva
megszűnik.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (Kr.) – jelenleg hatályos – 10/A. § (2)bekezdése szerint:
A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés
évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél.
(2b) Az intézményvezető a jelentkezést köteles az informatikai rendszerben rögzíteni.
(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre.
Ettől eltérően, a kötelező minősítés esetén a rögzítést
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy
b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus besorolás hatálya alá történő átkerülés
esedékességének időpontjában
is végre kell hajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton
visszajelzést kap.

36. § (4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus
besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik. Az OH az érintettek
Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárásra való jelentkezését törli, és őket erről
tájékoztatja. Ettől eltérően az a 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba
besorolt pedagógus, aki 2016. július 1. előtt a 3. § szerinti minősítési eljárásban vett részt,
amely sikertelen tanúsítvány kiadásával zárult - feltéve, hogy 2019. december 31-ig nem
szerzi meg a Pedagógus II. fokozatba való besoroláshoz szükséges sikeres minősítést - 2020.
január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és ezen
időponttól őt Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni. Illetménye megállapításához
beleegyezése nem szükséges, de a munkáltató a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozat
alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt.

39/B (2) Az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett,
de 2014. november 30-áig nem töltötte fel a portfólióját az OH által működtetett informatikai

támogató rendszerbe, az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napig eleget tehet
ezen kötelezettségének. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH minősítő bizottság kirendelése nélkül - állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás
sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen
történt meg, azonban a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, - ha szükséges - az
intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi
környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka
alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének
felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van
a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike nem
vagy hiányosan kerül feltöltésre, akkor az OH - minősítő bizottság kirendelése nélkül állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a
tanúsítványt.

3. § (3) A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a minősítési
eljárás sikertelen volt. A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban - a sikertelen
minősítési eljárás befejezésétől számított - két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében
kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat
megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor.
12. § (1) A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő besorolásra irányuló első
minősítő vizsga és a minősítési eljárás díjtalan.
(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a Mesterpedagógus és a
Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás, valamint a Mestervagy Kutatóprogram módosítására irányuló eljárás díja a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka,
amelyet az eljárás kezdeményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező OH
kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. Megismételt minősítő vizsgának, minősítési
eljárásnak a magasabb fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló sikertelenül
zárult minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően az ugyanazon fokozatba történő
besorolás megszerzésére irányuló minősítő vizsga, minősítési eljárás minősül.

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény(Nkt.) 64. § (8) bekezdése szerint:
Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán vagy
a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként
nem felelt meg minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény
erejénél fogva megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony a minősítő vizsga vagy
a megismételt minősítési eljárás eredményének közlésétől számított tizedik napon szűnik meg.

Egyéb konkrét kérdésben a munkajogasz2015@gmail.com címre várom leveleiket. Hatékony
olvasást kívánok!

