
Munka törvénykönyve  közalkalmazotti törvény  

a megüresedett álláshelyet nem kell 
megpályáztatni  

a megüresedett álláshelyet meg kell pályáztatni 

A munkáltató által történő felmondásnak csak az 
a feltétele, hogy az indok legyen valós és okszerű. 

A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel csak 
feladatmegszűnés, központilag vagy az 
önkormányzat által elrendelt létszámcsökkentés, 
tartós alkalmatlanság, a munkáltató által 
bizonyított, nem megfelelő munkavégzés, 
nyugdíjjogosultság elérése alapján szüntethető 
meg. Más egyéb indoka nem lehet a 
felmentésnek.  

A munkáltató által történő felmondásnál a 
felmondási idő 30-90 nap, a felek megállapodása 
alapján legfeljebb hat hónap. 

A felmentési idő: 2-8 hónap! 

Ha a nők negyven év jogosultsági idővel 
nyugdíjba vonulnának, csak közös megegyezéssel 
vagy felmondással szüntethetik meg a 
munkaviszonyukat. 

A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg 
kell szüntetni, ha a nők negyven év jogosultsági 
idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjának 
törvényben foglalt feltételeit a közalkalmazott 
legkésőbb a felmentési idő leteltekor eléri.  

 A munka törvénykönyvében szabályozottakon 
kívül további felmentési korlátozás is van a 
közalkalmazotti törvényben:  
32. § (1) A közalkalmazotti jogviszony csak 
különösen indokolt esetben szüntethető meg 
felmentéssel 
a) ha a közalkalmazott házastársa, élettársa nem 
rendelkezik önálló, legalább az országosan 
kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő 
jövedelemmel és legalább három eltartott 
gyermeke van; 
b) ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott 
gyermeke tizennyolc éves koráig, valamint 
c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, 
illetve polgári szolgálatot teljesít. 

A munkáltató felmondása esetén köteles a 
munkavállalót - legalább a felmondási idő felére - 
a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot 
egész napként kell figyelembe venni. A 
munkavégzés alól a munkavállalót a 
kívánságának megfelelően - legfeljebb két 
részletben - kell felmenteni. 
A munkavégzés alóli felmentés tartamára a 
munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha 
munkabérre egyébként nem lenne jogosult. 
Az az időszak, amelyre munkavégzés nélkül 
távolléti díj jár tehát – a felmondási időtől 
függően - 15-45 nap, de a felek megállapodása 
alapján sem több, mint 3 hónap, továbbá az 
időarányosan járó szabadság időtartama, ha az a 
munkáltató pénzben nem váltja meg.  

A munkáltató legalább a felmentési idő felére 
köteles a közalkalmazottat mentesíteni a 
munkavégzés alól. A munkavégzés alól a 
közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább 
felének megfelelő időtartamban a kívánságának 
megfelelő időben és részletekben kell 
felmenteni. A munkavégzés alóli mentesítés 
idejére távolléti díj jár. A felmentési időnek 
abban a felében, amelyben a közalkalmazott 
munkavégzésre kötelezhető, ki kell adni az 
időarányos szabadságot, amelynek idejére 
ugyancsak távolléti díj jár (ha a munkáltató a 
szabadságot pénzben nem váltja meg). Tehát ha 
nyolc havi felmentési idő jár, négy hónapra és az 
időarányos szabadság idejére távolléti díj jár, 
amely gyakorlatilag az illetménnyel azonos 
összegű.  



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. 
 

A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha 
a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő 
legalább 
a) három év: egy havi, 
b) öt év: két havi, 
c) nyolc év: három havi, 
d) tíz év: négy havi, 
e) tizenhárom év: öt havi, 
f) tizenhat év: hat havi, 
g) húsz év: nyolc havi 
távolléti díjának megfelelő összeg. 
A végkielégítés mértéke további négyhavi 
távolléti díj összegével emelkedik, ha a 
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az 
öregségi nyugdíjra  való jogosultság 
megszerzését megelőző öt éven belül szűnik 
meg. 

Nincs jubileumi jutalom!  Kjt. 78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve 
negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom 
jár. 
(2) A jubileumi jutalom: 
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén 
kéthavi, 
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén 
háromhavi, 
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén 
öthavi illetményének megfelelő összeg. 
(2a) Miniszteri rendeletben meghatározott 
esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi 
jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 
75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra 
figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell 
számítani. 
(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, részére a 
megszűnés évében esedékessé váló jubileumi 
jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell 
fizetni. 
(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti 
jogviszonya - a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. 
alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) 
alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével 
- megszűnik és legkésőbb a megszűnés 
időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § 
(1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. § 
(4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább 
harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti 
jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a 
jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
(5) A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a 



közalkalmazott örököse tekintetében 
megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a 
közalkalmazott jogviszonya elhalálozása miatt 
szűnik meg. 
Az a közalkalmazott nő tehát, aki negyven év 
jogosultsági idővel szünteti meg a 
közalkalmazotti jogviszonyát, öt havi 
illetménynek megfelelő jubileumi jutalmat kap, 
ha legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik.  

Nincs kötelező állásfelajánlás! Felmentési előtt kötelező a Kjt. 31/A-D. § szerinti 
állásfelajánlás, tehát a felmentésre – a nem 
megfelelő munkavégzés miatti felmentést és a 
nyugdíjkorhatárt betöltöttek felmentését kivéve 
– csak akkor kerülhet sor, ha nem volt a 
közalkalmazottnak felajánlható munkakör a 
munkáltatónál és a fenntartó intézményeiben, 
vagy az állásfelajánlást, ill. a felajánlott 
munkakört a közalkalmazott nem fogadta el. Ha 
a munkáltató állásfelajánlás nélkül küldi el a 
közalkalmazottat a bíróság a közalkalmazott 
kérésére visszahelyezi állásába. Tehát a 
felmentési indokok mellett ez is egy további 
védelem, ami a munka törvénykönyvében nincs. 

A pótszabadságot az életkor alapján kell 
megállapítani.  
116. § Az alapszabadság mértéke húsz 
munkanap. 
117. § (1) A munkavállalónak 
a) huszonötödik életévétől egy, 
b) huszonnyolcadik életévétől kettő, 
c) harmincegyedik életévétől három, 
d) harmincharmadik életévétől négy, 
e) harmincötödik életévétől öt, 
f) harminchetedik életévétől hat, 
g) harminckilencedik életévétől hét, 
h) negyvenegyedik életévétől nyolc, 
i) negyvenharmadik életévétől kilenc, 
j) negyvenötödik életévétől tíz 
munkanap pótszabadság jár. 
 

56. § A közalkalmazottat 
a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi 
húsz munkanap, 
b)254  az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési 
osztályban és a 79/C. §-ban említett munkakör 
betöltése esetén évi huszonegy munkanap 
alapszabadság illeti meg. 
57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési 
fokozatával egyenlő számú munkanap 
pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a 
közalkalmazottat e címen pótszabadság nem 
illeti meg. 
(2) A magasabb vezető megbízású 
közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető 
megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti 
meg. 
(3) A bölcsődékben, mini bölcsődékben, a 
nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati 
intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, 
valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, 
nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai 
szakszolgálati tevékenységet végző 
közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap 
pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 
tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, 
nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, 
oktatással, pedagógiai szakszolgálati 



tevékenységgel összefüggő munkára igénybe 
vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos 
munkák körét végrehajtási rendelet állapítja 
meg. 
Ha nincs közalkalmazotti törvény, az évi 25 
munkanap pótszabadság kérdésessé válik, mert 
ilyen a munka törvénykönyvében nincs. Ám a 
többi munkakörben is, ahol nem jár 25 
munkanap pótszabadság, a 10-nél magasabb 
fizetési fokozatban (30 évnél több jogviszonnyal) 
a jelenleginél kevesebb pótszabadság jár.  
 

 


