
 

 

 

 

 

Közlemény  
 

A Pedagógusok Szakszervezetének 

szakmai véleménye 

a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező  

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak  

2018. január 1-jei illetményemeléséről 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) 32/A. §-a írja elő a pedagógus szakképzettséggel vagy 

szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak illetmény (alapbér) emelését a következőképpen: 

 

„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő 

illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti 

besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb 

munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhét százaléka. 

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált 

illetmény – amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált 

bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az 

illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói 

mérlegelésen alapuló emelésére.” 

 

A 32/A. § (1) bekezdése kizárólag oly módon értelmezhető, hogy a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér), továbbá a garantált bérminimum emelkedésével a megemelt összeg 

százhét százaléka az az összeg, amelyet a munkáltató köteles biztosítani a „segítők” részére, 

ha nem rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel. A jogszabály nem jelöl 

meg időkorlátozást. 

 

2018. január 1-jétől 

a minimálbér összege 138.000 Ft 

a garantált bérminimum összege 180.500 Ft 

 

Ezek legalább százhét százaléka jár az érintettek részére.  

 

A három százalékos emelés intézményi szinten jár, amelynek szétosztása munkáltatói 

mérlegelésen alapuló illetmény(alapbér) emelés, és amelyet szintén a megemelt minimálbér, 

garantált bérminimum összege alapul vételével kell kiszámítani. 

 

Emlékeztetőül a PSZ tagjai számára: 

 

A Pedagógusok Szakszervezete honlapjának (www.pedagogusok.hu) zárt felületén 

elérhető PSZ Bölcs Bagoly Törvénykönyve „HÉT MEG HÁROM = TÍZ” címe alatt részletes 

tájékoztatót tettünk közzé az Épr. idézett 32/A. §-ának értelmezéséhez. 

 

Budapest, 2018. január 5. 
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