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Csóti Csaba 
elnök részére 
 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 
1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 
 
 
 
Kedves Elnök Úr! 
 
Ezúton kezdeményezem elsősorban illetékességből a KOMT MVO (ismerve a KOMT ülés-tartás 
kormányzat általi hektikusságát) és/vagy az OKÉT MVO összehívását abból a célból, hogy a MVO 
kezdeményezze plenáris ülés tartását az alábbi témában: 
 

1.) A Kjt. 61.§ (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséből adódó besorolási kérdések jogi 
rendezésének szükségessége. 

 
ELŐZMÉNYEK: 
A fenti téma tárgyalását kezdeményeztem a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) felé (is). A 
SZÁÉF 2020. június 2. napján megtartott plenáris ülésének második napirendje keretében tárgyalta a témát. 
A SZÁÉF Kormányzati Oldalát képviselő dr. Simon Attila István helyettes államtitkárt kértük, hogy az 
EMMI kezdeményezőként lépjen fel a kormány felé a Kjt. 61.§ (3) bekezdésének eredeti szövege 
visszaépüljön a Kjt.-be, úgy, hogy visszamenőlegesen is rendezze az esetlegesen visszasorolásra kerültek 
sorsát. 
 
Dr. Simon Attila István, megköszönte a jelzést, amit már az ITM felé is továbbítottak, véleménye szerint a 
legszűkebb értelmezéssel sem sorolhatnak senkit sem vissza szeptember 1-ig. Tekintettel arra, hogy az ügy 
nem csak a szociális szektort érinti - hiszen Kjt. más ágazatokra is vonatkozik, illetve, megjegyezte, hogy a 
Kjt. a miniszterelnökség gondozásában van -, egyrészt javasolta a SZÁÉF MVO-nak, hogy más fórumokon 
is vessék fel a kérdést, és egyben ígéretet tett arra, hogy jelzi, a munkaerőpiacért felelős államtitkárságra, 
hogy OKÉT-on is tárgyalják meg ezt a témát. 
 
 
A PROBLÉMA RÉSZLETES LEÍRÁSA: 
A Kjt. 63. § (1) bekezdése, főszabályként előírja, hogy a közalkalmazott besorolását a munkakör betöltésére 
előírt legmagasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség alapján kell meghatározni.  
A Kjt. 61. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a közalkalmazott az iskolai végzettsége, és szakképesítés 
szintje alapján, mely fizetési osztályba sorolható (A-J-ig). 
2019. december 31-ig a Kjt. 61.§ (3) bekezdése határozta meg az eljárásrendet az emelt szintű és a 
közép szintű szakképesítésekre vonatkozóan az alábbiak szerint: 
61. §   (3) Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a  (2) 

bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést középfokú 
szakképesítésnek kell tekinteni. 
(3a) Azon szakképesítés esetében, ahol a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye a 
szakképzésben való részvétel feltételeként az iskolai végzettség megléte helyett a bemeneti 
kompetenciák meglétét is elfogadja, a szakképesítéssel rendelkező személyt a besorolás 
szempontjából minden esetben úgy kell tekinteni, mintha rendelkezne az előírt iskolai végzettséggel 
is. 
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A fenti szabályt 2020. január 1-jétől a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény 9.§-a 
hatályon kívül helyezte. A módosítás részletes indokolása szerint a szakképzési törvény hatálybalépésével 
az egyes munkakörök fizetési osztályainak megnevezését a megváltozott szakképzési és köznevelési 
fogalomrendszerhez igazította jogalkotó. 
 
A 2020. január 1-jétől hatályos szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: szakképzési 
törvény) 126.§-a rendelkezik a korábbi képesítések elismeréséről az alábbiak szerint: 

„A bizonyítványban vagy e törvény hatálybalépését megelőzően rá irányadó szabályozásban 
meghatározott végzettséget és szakképzettséget tanúsít a 2020. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett 
államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány. A bizonyítványban vagy e törvény hatálybalépését 
megelőzően rá irányadó szabályozásban meghatározott végzettséget és szakképesítést tanúsít a 2020. 
szeptember 1-jét megelőzően megszerzett államilag elismert részszakképesítést igazoló bizonyítvány.” 
 
A Kjt. 61.§ (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése a munkáltató(k) esetében azt a gyakorlatot 
vonta maga után, hogy: 
- a dolgozókat visszasorolta pl.:  E-fizetési osztályból, D-fizetési osztályba, 
- BDDSZ közreműködést követően - eddig - sikerült a szakképzési tv. 126.§-ra hivatkozva a dolgozók 

visszasorolását megakadályozni azon a munkahelyeken, ahol jelen vagyunk, de az előreláthatólag 
legfeljebb 2020. szeptember 1-ig garantált, 

- munkahely váltás esetén az új munkáltató pl. egy szakirányú "54"-gyel kezdődő szakképesítéssel 
rendelkező dolgozót, már nem "E"-be, hanem csak az alacsonyabb "D" fizetési kategóriába sorol be. 

 
Tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak releváns része "54"-gyel, vagy "55"-tel kezdődő OKJ szerinti 
szakképesítéssel rendelkezik, a jelenlegi és a szeptember 1-jét követő időszakban jelentős problémákat fog 
generálni. Hangsúlyozzunk, hogy a középszintű (OKJ: 31-53) szakképesítések esetében is ugyanez a 
helyzet. A részletes listát ld. a mellékletben. 
 
A Kjt. 61. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése a közalkalmazotti illetménytábla befagyasztása 
miatt, az alapbér összegében sajnos ugyan - nem, de az ágazati pótlékok (így pl.: a bölcsődei, a szociális, 
az egészségügyi, kulturális pótlék) esetében már eltérőek az egyes fizetési osztályokban a pótlék összegek, 
illetve a dolgozók alapszabadsága is eltérő: D-fizetési osztály esetén 20 munkanap, E-fizetési osztálynál 21 
munkanap jár. 
 
Álláspontunk szerint az OKJ megszűntetésével, a hozzá kapcsolódó foglalkoztatási és besorolási szabályok 
nem hatálytalaníthatók teljesen, tekintettel arra, hogy a dolgozók 1995 – 2020. január 1-ig az OKJ 
rendszerében szerezték meg szakképesítésüket, amely szakképesítések, tudások, ismeretek nem vesztek el, 
ahogyan a dolgozók sem. 
 
A fenti korábbi szabályok Kjt-be való visszaépítése kapcsán kérem támogatásodat és 
közreműködésedet, kiegészítve azzal, hogy 2020. január 1-ig visszamenőleges hatállyal orvosolja a 
jogalkotó eltelt időszak alatt kialakult problémákat.  
Kérem, hogy jelen kezdeményezésemet juttasd el a KOMT MVO és az OKÉT MVO ügyvivői felé, 
számítva az Oldalak támogatására. 
Budapest, 2020. június 4. 

Köszönettel:     
          Szűcs Viktória s.k. 
          BDDSZ elnök 
Kapják: 

1.) Címzett 
2.) Irattár 
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Melléklet: 
2.  Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez         
              
2.1. Az azonosító szám felépítése 

A táblázatokban szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések azonosító száma 7 számjegyből 
áll, amely az 1. oszlop számjegyeiből tevődik össze. 
Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és 
vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat. 
Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes 
moduljait tartalmazza. 
Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját 
modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként 
elfogadható szakképesítésre is ráépülhet. 
A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése: 
A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop) 
Az 1–2. számjegy a szakképesítés szintje 

 
 
 
 
 
 
2.2. 
2.2.1.  

              
   A B    
 1 Szint Meghatározás    

 
2 21 

alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel, az iskolarendszeren 
kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető 
meg    

 

3 31 

alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a 
továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a 
szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg 

   

 
4 32 

alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli 
szakképzésben szerezhető meg    

 
5 33 alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül    

 
6 34 

középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű 
szakképzésben szerezhető meg    

 
7 35 középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai 

rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül    

 
8 51 felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli 

szakképzésben szerezhető meg    

 
9 52 felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg 
   

 
10 53 felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 

megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül    

 
11 54 emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai 

rendszerű szakképzésben szerezhető meg 
   

 
12 55 emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben 

megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül 
   

 13 62 felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés    
 


