K-H-MJ-2015-55. bírósági határozat
a Kúria határozata munkajogi ügyben
Kúria Mfv.II.10.391/2014/4.
A Kúria a Bónis Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bónis Ferenc ügyvéd) által képviselt
felperesnek az alperes ellen kinevezés-módosítás jogellenességének megállapítása és
jogkövetkezményei alkalmazása iránt a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon
2.M.788/2013. szám alatt megindított és másodfokon a Miskolci Törvényszék
1.Mf.20.052/2014/4. számú ítéletével jogerősen befejezett perében az említett másodfokú
határozat ellen a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül meghozta a következő
ítéletet:
A Kúria a Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.052/2014/4. számú ítéletét hatályában fenntartja.
A felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Indokolás
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 1993. november 1-jétől állt az
alperes alkalmazásában tanár munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban. Illetménye 2013.
augusztus 30-án 223.200 forint volt, melyből 174.200 forint volt a garantált illetmény, 49.000
forint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, továbbá havi 10.000 forint
illetménypótlékban is részesült. Az alperes és a ... Szakszervezete, továbbá a ... Szakszervezet
által 1998-ban kötött Kollektív Szerződés 32/A. pontja a következőket rögzítette:
„A közalkalmazotti fokozat ugrásakor a soros előresorolási illetmény növekedésének mértéke a
korábbiakhoz képest 2.500-3.000 forinttal növekedjen.” Ezt az összeget a későbbi Kollektív
Szerződés 4700 forintra, illetve 5000 forintra módosította.
Az alperesnél ennek megfelelően a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész három részből
tevődött össze. Az egyik a fizetési fokozat változásával együtt járó Kollektív Szerződésen
alapuló, a másik a fenntartó által meghatározott, a harmadik pedig az igazgató által meghatározott
illetményrész. A felperes 2011. január 4-ei újabb fizetési fokozatba sorolásakor a munkáltatói
döntésen alapuló illetményrész emeléseként a Kollektív Szerződés alapján így 4700 forintot
kapott.
A munkáltató 2013. szeptember 25-én kelt intézkedésével 2013. szeptember 1-jei hatállyal
átsorolta a felperest a F fizetési osztály 11. fizetési fokozatából a Pedagógus I. (főiskolai
végzettség) fizetési osztály 11. fizetési fokozatába és havi illetményét 262.895 forint garantált
illetményben állapította meg. Ennek megfelelően 2013. szeptember 1-jétől számára a garantált
összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrészen felül illetménypótlék nem került
megállapításra.
A felperes az intézkedést sérelmezve keresetet nyújtott be és kérte, a bíróság kötelezze az
alperest a garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrész címén havi 49.000

forint illetmény-különbözet megfizetésére. Előadta, hogy garantált illetményét az alperes
helyesen állapította meg, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt azonban indokolatlanul,
hozzájárulása nélkül vonta meg, és e tekintetben kinevezését hátrányosan egyoldalúan
módosította. Megállapítása szerint a Kollektív Szerződésen alapuló bér elvonása jogszabályba
ütközött, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. § (7) bekezdésén alapuló
illetményrészt pedig csak újabb minősítés alapján vonhatták volna meg. Hivatkozott továbbá arra,
hogy a nem pedagógus munkakört ellátók továbbra is részesülnek a garantált béren felüli
ellátásokban, amely jogellenes helyzetet eredményezett.
Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozva, hogy a felperes kinevezésének
módosítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
rendelkezésein alapult, a felperes illetménye növekedett, így a garanciális szabályok sem
sérültek.
A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.788/2013/8. számú ítéletével a felperes
keresetét elutasította.
Megállapította, hogy a felperesnek 2013. augusztus 31-éig csak a Kjt. 66. § (1) bekezdése
szerinti garantált illetményre volt alanyi jogosultsága. Önálló részjogosultsága a munkáltatói
döntésen alapuló illetményrészre nem keletkezett. A garantált illetményemelésen felüli Kollektív
Szerződésen alapuló illetményemelés a munkáltatói döntésen alapuló illetményemelésnek
minősült, amely a teljes illetmény részét képezte. 2013. szeptember 1-jétől az alperesnek az Nkt.
alapján kellett rendelkeznie a felperes besorolásáról és illetményéről. Mivel a felperest önállóan
nem illette meg a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, az Nkt. alapján pedig jogszerűen
került az illetménye megállapításra, a keresetét nem találta megalapozottnak.
A felperes fellebbezése folytán eljárt Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.052/2014/4. számú
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság ítéletében hivatkozott, EBH2006. 1554.
szám alatt közzétett eseti döntés a korábbi jogszabály alapulvételével született, azonban az abban
megfogalmazott jogelvek változatlanul alkalmazandóak. A garantált illetmény összegét
meghaladó munkáltatói döntésen alapuló illetményrészre megállapítható a közalkalmazott alanyi
jogosultsága, azonban ha összességében az új besorolás szerinti illetménye ezt a mértéket eléri,
akkor csökkenthető vagy megvonható a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész. A
közalkalmazott illetményre való jogosultsága nem az egyes jogcímekre áll fenn, hanem azok
összességére. Megállapítása szerint a Kollektív Szerződésen alapuló illetményrész nem jelentheti
a megváltozott jogszabályi rendelkezések alapján a jogosultság fennmaradását a garantált
illetményen felüli összeg fizetésére.
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte, hogy a
Kúria a másodfokú ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően helyezze hatályon kívül, adjon helyt
keresetének, és marasztalja az alperest az eljárás költségében.
Álláspontja szerint az Nkt. 65. § (1) bekezdése az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált
illetményt állapította meg az illetményalap meghatározott százalékában, a munkáltatói döntésen
alapuló illetményrészt nem érintette. Az illetmény egyes elemeit egymás rovására egyoldalúan
növelni, illetve csökkenteni, egymással kompenzálni nem lehet akkor sem, ha az illetmény
végösszege nem csökken. Az eljárt bíróságok nem voltak tekintettel a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint
jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget
nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat
valamely magatartást jogellenessé. Kifogásolta, hogy sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság
az egyedi és jelentős többletkörülményeket nem értékelte. Figyelmen kívül hagyták azt a tényt,

hogy a munkáltató és a szakszervezet a garantált illetmény összegén felüli többletjuttatásról
állapodott meg, és ennek célja az volt, hogy a jogszabályban meghatározott jogosultságokat
meghaladóan többletjogosultságokat biztosítson. A Kjt. 2. § (1) bekezdése szerint a
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket többek között Kollektív Szerződés is
rendezheti, az eljárt bíróságok azonban nem voltak figyelemmel a Kollektív Szerződés
rendelkezésére.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában történő fenntartását kérte.
Kifejtette, hogy jogszerűen hajtotta végre a felperes kinevezésének módosítását az Nkt. 2013.
szeptember 1-jén hatályba lépett szabályai alapján. Ennek értelmében arra volt köteles, hogy az
érintett részére olyan mértékű illetményt biztosítson, amelynek összege eléri az Nkt. 7. számú
mellékletében meghatározott garantált mértéket. Az, hogy az illetményen belül mekkora összeg a
garantált rész és mekkora a munkáltató által biztosított összeg közömbös, mert a teljes
illetményre vonatkozóan kellett teljesülnie annak a garanciális szabálynak, hogy mértéke nem
lehet kevesebb a pedagógus korábbi illetményénél. A Kollektív Szerződésen alapuló
illetményrész annyiban volt több egy szerződésen alapuló megállapodásnál, hogy amíg a
jogszabályi lehetőség fennállt, folyamatosan biztosította a többletfizetés alapját. Ez nem jelenti
azt, hogy a megváltozott jogszabályi rendelkezések alapján ugyanaz kikényszeríthető lenne a
közalkalmazott által.
A Kúria a felülvizsgálati kérelmet az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 274. § (1)
bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.
A felperes felülvizsgálati kérelme nem alapos.
Az Nkt. 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett 64. § (2) bekezdése értelmében a nevelésioktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az
illetménymegállapítás tekintetében kikerültek a Kjt. hatálya alól, a besorolásra vonatkozó
szabályok nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ennek megfelelően a
munkáltatóknak 2013. szeptember 1-jei hatállyal el kellett végezniük a pedagógusok besorolását,
az Nkt. 64. §-a, illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai alapján.
Ennek megfelelően végezte el az alperes a felperes besorolását 2013. szeptember 25-én, és
közölte, hogy szeptember 1-jétől a pedagógus I. (főiskolai végzettség) fizetési osztály 11. fizetési
fokozatába tartozik. A Nkt. 7. számú melléklete alapján állapította meg a garantált illetményét
262.895 forintban, amely összeg jelentősen meghaladta a felperes pedagógusok előmeneteli
rendszerének bevezetése előtti illetményének mértékét. Az Nkt. 64. § (2) bekezdése kifejezetten
rögzítette, hogy a köznevelési intézményekben pedagógusi munkakörben foglalkoztatottakra a
Kjt. előmeneteli és illetményrendszere nem alkalmazható, és nem tartalmazott a törvény olyan
átmeneti rendelkezést, amely előírta volna, hogy a korábbi Kjt. alapján megállapított illetménynél
az új Nkt. szabályai alapján megállapított illetmény összege, illetve annak bármelyik összetevője
nem lehet alacsonyabb.
Helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felperesnek 2013. augusztus 31-éig a
Kjt. vonatkozó rendelkezései szerint is csupán a törvény 66. § (1) bekezdése szerinti garantált
illetményre volt alanyi jogosultsága, továbbá amennyiben ennél magasabb illetményt
biztosítottak számára a munkáltató döntése alapján, úgy arra az illetményre volt alanyi
jogosultsága, amely a két összeg együttes mértéke volt. Bár a munkáltatói intézkedésben
tájékoztatták a közalkalmazottat a garantált illetmény és a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrész összegéről, az nem jelentette azt, hogy bármelyik illetményrészt önállóan
igényelhette volna.
A 2013. szeptember 1-jétől ismételten be kellett sorolni a pedagógusokat az Nkt.
rendelkezéseinek megfelelően, így a korábbi besorolással és illetmény megállapítással

kapcsolatos munkáltatói intézkedések hatályukat vesztették. Mivel az alperesnél hatályban volt
Kollektív Szerződés a Kjt. korábbi rendelkezésén alapult és a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészhez kapcsolódott, annak szabályai az Nkt. 64. §-a hatályba lépése után már nem
alkalmazandóak.
Mivel a felperes illetménye 2013. szeptember 1-jétől nem csökkent, hanem jelentősen
emelkedett, az alperes intézkedése nem sértette sem az Mt. 58. §-át, sem a Jat. 2. § (2)
bekezdését.
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
A felperest megillető munkavállalói költségkedvezményre figyelemmel a felülvizsgálati
eljárási illetéket a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-a alapján az állam viseli.
Budapest, 2015. január 7.
Dr. Stark Marianna s. k. a tanács elnöke
Sipőczné dr. Tánczos Rita s. k. előadó bíró
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina s. k. bíró

