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Áldás vagy átok?Áldás vagy átok?
§2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről. (Mt.)
§A Munka törvénykönyvét hatályba léptető törvény 
(Mth.)
§Az Mt.-t módosító jogszabályok. (47 ponton módosít)
§Az ún. saláta törvény rész. (66 törvény módosítása)
§ 2013. augusztus 1-jével ismét jelentős módosítás
§2014. március 15-től hatályos az új Ptk. miatti 
módosítás.



Hatályos, nem hatályos?Hatályos, nem hatályos?
 A 2012. július 1-je előtti,utáni:
 Munkaszerződés,
 Megállapodások,
 Egyoldalú jognyilatkozatok,
 Egyoldalú kötelezettségvállalások,
 Kollektív szerződések

 A 2013. január 1-jével hatályba lépő rendelkezések.
 Távolléti díj számítás új szabályai, szabadságra 

vonatkozó rendelkezések, munkaszerződéstől eltérő 
foglalkoztatás szabályai.
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Elmulasztottunk-e valamit?Elmulasztottunk-e valamit?
 Munkaszerződés módosítás
 változó munkavégzési hely miatt,
 készenléti jellegű foglalkoztatás miatt,
 vezető állású munkavállalói státusz megváltozása miatt, 
 munkaközi szünet kiadása szabályainak megváltozása 

miatt, 
 a délutános, illetve a megszakítás nélküli bérpótlék 

megszűnése miatt,
 a teljesítménybérezés szabályainak változása miatt,
 a kártérítési felelősség mértékének megváltozása miatt,
 munkavállalói biztosíték adása miatt,

bujtorgyula@citromail.hu 4



Elmulasztottunk-e valamit?Elmulasztottunk-e valamit?
 Módosítottuk-e az SZMSZ-t pl. a vezető állású 

munkavállalói státusz megváltozása miatt?
 A vezérigazgatói utasítást pl. a munkarendre 

vonatkozóan?
 A cafetéria szabályzatunkat?
 A jutalék vagy prémium szabályzatunkat?
 Az esélyegyenlőségi tervet?
 Az etikai szabályzatot?
 A leltárfelelősségi megállapodást?
 Készítettünk-e munkáltatói szabályzatot?
 Módosítottuk-e a kollektív szerződésünket?
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Elmulasztottunk-e valamit?Elmulasztottunk-e valamit?
 Tájékoztattuk-e a munkavállalókat azokról az új 

szabályokról, amelyeket a jövőben számon szeretnénk 
kérni rajtuk? 

 Pl. további jogviszony létesítésének a következményei, 
blog írás korlátai, dohányzás feltételei,

 A véleménynyilvánítási szabadság korlátozása. Pl. ki mikor  
és hogyan nyilatkozhat a médiának, illetve nyilvánosság 
előtt?

 E-mail, telefon, web használata?
 GPS használatának szabályai,
 Alkoholszondáztatás, drogteszt , csomagellenőrzés 

szabályai, kamera használat.
 Tájékoztattuk-e a munkavállalót, hogy az adatait a külső 

bérszámfejtő, könyvelő cégnek átadtuk?
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Elmulasztottunk-e valamit?Elmulasztottunk-e valamit?
 Átszerveztük-e a munkarendet számunkra kedvező módon?
 Ha nem, lehet hogy több millió forint bérpótlékot fizettünk ki 

július 1-je óta feleslegesen.
 Érdemes a tevékenységet a több műszakos feltételeknek 

megfelelően megszervezni, úgy hogy ne kelljen műszakpótlékot 
fizetni, ugyanakkor a több műszakos foglalkoztatás minden 
munkaszervezési előnyét ki lehessen használni. Pl. egy szombati 
műszak (06.00-14.00) elrendelésével két 18.00-22.00 óráig tartó 
időszakot kiváltani és 8 óra műszakpótlékot megspórolni.  Vagy 
06.00-18.00 óráig tartó 12 órás munkaidő beosztásra áttérni és az 
összes műszakpótlékot megspórolni?

 A kiesett műszakpótléknak megfelelő összeg kifizetését 
feltételekhez kötni, vagy a megtakarítást haszonként 
elkönyvelni. 

 Többműszakos vagy vasárnap rendeltetése szerint működő, 
esetleg munkaszüneti napon rendeltetése szerint működő 
munkáltató  vagyunk?
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Elmulasztottunk-e valamit?Elmulasztottunk-e valamit?
 Módosítottuk-e a megrendelővel, illetve a munkaerő-

kölcsönzővel kötött szerződésünket?
 Kalkuláltunk-e azzal, hogy a kiküldetés, átirányítás, kirendelés 

időtartama már csak 44 nap vagy 352 óra lehet egy évben?
 A bérszámfejtő programot átállítottuk-e az új szabályok 

alkalmazására. Pl. a szabadság órákban történő nyilvántartására?
 Döntöttünk-e már arról, hogy a munkaidő-nyilvántartás helyett 

a munkaidő-beosztást használjuk nyilvántartásként?
 Milyen esetekben térünk át az elektronikus dokumentumok 

használatára?
 Figyelembe vettük-e, hogy a kollektív szerződésünk 2013. január 

1-jén hatályát veszti, ha a szakszervezeti tagok létszáma 2012. 
július 1-jén nem érte el a munkavállalók előző féléves statisztikai  
létszámának 10%-át?
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Elmulasztottunk-e valamit?Elmulasztottunk-e valamit?
 Kiszámítottuk-e már, hogy az átlagkereset 

megszűnésével és a távolléti díj új számítási szabályai 
bevezetése mellett mennyit takarítunk meg 2014.-ben?

 Kiszámítottuk-e már, hogy mennyit veszítünk azzal, 
ha a munkavállalót úgy engedjük el szabadságra, hogy 
az igényét nem közölte legalább 7 nappal korábban?

 Kiszámítottuk-e már, hogy a korábbi rugalmas 
munkaidő helyett bevezetett kötetlen  munkaidőnek 
köszönhetően mennyi túlóra pótlékot spórolhatunk 
meg?

 Tudjuk-e, hogy amennyiben a munkáltató 
elháríthatatlan külső ok miatt nem tud munkát 
biztosítani, akkor nem kell az állásidőre alapbért 
fizetni?
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Munkáltatónak kedvez!Munkáltatónak kedvez!
 A munkáltató egyoldalúan megtehet olyan 

intézkedéseket, amelyeket korábban csak kollektív 
szerződésben tehetett. Nagy szabadság a 
munkaszervezésben.

 Évi 250 óra rendkívüli munkavégzést rendelhet el,
 Két munkanap között 11 óra helyett 8 óra pihenőidőt 

biztosíthat (bizonyos munkáltatói kör)
 A munkavállaló kártérítési felelőssége jelentősen 

megnőtt, a munkáltatóé csökkent,
 A munkáltató megfelelő feltételek esetén 4 nappal 

korábban is megváltoztathatja a munkaidő beosztást
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Munkáltatónak kedvez!Munkáltatónak kedvez!
 Jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén max. 1 évi 

távolléti díját követelheti a munkavállaló elmaradt 
jövedelem címén,

 A munkáltató korlátozhatja a munkavállaló 
véleménynyilvánítási szabadságát,

 A munkáltató keresőképtelenség ideje alatt is felmondhat 
a munkavállalónak,

 Nem jár végkielégítés, ha a munkáltató nem egészségi 
okkal összefüggő képességére vagy munkaviszonnyal 
kapcsolatos magatartására hivatkozással szünteti meg a 
munkavállaló munkaviszonyát,

 A védett korban lévő munkavállaló munkaviszonya is 
megszüntethető munkaviszonnyal összefüggő 
magatartásával indokolt felmondással,
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Munkáltatónak kedvez!Munkáltatónak kedvez!
 A munkáltató a jó hírnevének  és jogos gazdasági 

érdekének védelme (elég a veszélyeztetés nem kell konkrét 
érdeksérelem)

 Az adott helyzetben elvárhatóság követelménye, a tőle 
elvárhatóság helyett,

 Megállapodás jogkövetkezményekben a munkavállaló 
vétkes kötelezettségszegése esetére,

 Ráutaló magatartás (pl. ha a munkavállaló tudomásul veszi 
a munkáltató intézkedését)

 Kötetlen munkaidőben történő foglalkoztatás,
 Évi 3 nap indokolt esetben előzetes bejelentés nélkül 

kivehető szabadság megszűnése
 Vasárnap rendes munkaidőben történő foglalkoztatás
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Munkavállalónak kedvez !Munkavállalónak kedvez !
 Az apának és az anyának is jár a gyermekek utáni 

pótszabadság,
 50%-os mértékű egészségkárosodás esetén is jár 

évenként 5 nap pótszabadság,
 A szabadságot úgy kell kiadni, hogy tartama legalább 

összefüggő 14 napot elérjen,
 A munkavállaló megállapodhat a munkáltatóval az 

életkor után járó pótszabadság következő évre történő 
átvitelében,

 Ha időarányosan több szabadságot töltött a 
munkavállaló a munkáltató nem követelheti vissza a 
kifizetett többlet távolléti díjat.
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  Munkavállalónak kedvez !Munkavállalónak kedvez !
 Méltányos mérlegelés követelménye,
 A személyhez fűződő jogok védelme,
 Próbaidő meghosszabbítása,
 Kötelező munkaszerződés módosítás Gyes-ről 

visszatérő kismama esetében,
 Munkaközi szünet maximum napi 45 perc, ettől 

hosszabb csak a munkavállalóval történő 
megállapodás esetén lehet,

 Vasárnapi pótlék rendes munkaidőben végzett munka 
után,

 Munkavállaló a munkáltató jogszerű intézkedését is 
támadhatja a bíróságon, ha az számára aránytalan 
sérelmet okozott.
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Általános magatartási követelményekÁltalános magatartási követelmények
 „6.§ (1) A munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha a törvény 

eltérő követelményt ír elő – úgy kell eljárni, ahogy az adott 
helyzetben elvárható.”

 A korábbi joggyakorlat a munkavállaló „tőle” elvárható magatartást 
jelölte meg zsinórmértékül.

 Az adott helyzetben elvárhatóság magasabbra emeli ezt a mércét.
 A szabály mindkét félre, azaz a munkáltatóra és a munkavállalóra, de a 

törvény hatálya alá tartozó valamennyi természetes és jogi személyre 
irányadó.

 Az „adott helyzet” használata arra utal, hogy bizonyos helyzetekben 
többletelvárás érvényesülhet akár a munkáltatóval, akár a 
munkavállalóval szemben. Pl. kármegelőzés
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Általános magatartási követelményekÁltalános magatartási követelmények
 A felek együttműködési kötelezettsége: a jóhiszemű és tisztességes 

eljárás követelménye.
 „6.§(2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a 

jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá 
kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást 
tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.”

 A méltányos mérlegelés követelménye:
 A munkáltató egyoldalú mérlegelés jogkörében meghozott 

intézkedésekkel szemben általános érvényű elvárást fogalmaz meg, 
illetve korlátot szab.

 A munkáltató egyoldalú intézkedéseivel nem okozhat aránytalan 
sérelmet a munkavállalónak.

 A bíróság így már a jogszerűen meghozott intézkedést is vizsgálhatja, 
ha az nem felel meg a méltányos mérlegelés követelményeinek.
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Általános magatartási követelményekÁltalános magatartási követelmények
 „8.§(1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha 

erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, 
amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

 (2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan 
magatartást, amely különösen a  munkavállaló munkakörének jellege, a 
munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és 
ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági 
érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.”

 Más munka vállalásával kapcsolatos korlátozás, véleménynyilvánítási 
szabadság bizonyos korlátozása, üzleti titok megőrzésének 
kötelezettsége.

 Konkrét érdeksérelem nélkül is bekövetkezhet.
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A személyhez fűződő jog korlátozásaA személyhez fűződő jog korlátozása
 „9.§(1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyhez fűződő jogait 

tiszteletben kell tartani.
 (2) A munkavállaló személyhez fűződő joga akkor korlátozható, ha a 

korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő 
okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyhez 
fűződő jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról 
a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.”

 A véleménynyilvánítás szabadságát pl. korlátozza más személy jó 
hírnévhez való joga.

 A munkavállaló egyes személyiségi jogairól érvényesen lemondhat, a 
rendeltetésszerű joggyakorlás keretei között.

 A lemondó jognyilatkozatot érvényesen csak írásban lehet megtenni.
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A személyhez fűződő jog korlátozásaA személyhez fűződő jog korlátozása
 A személyhez fűződő jog korlátozása kivételes jellegű, garanciális 

szabály, hogy a személyhez főződő jog korlátozásának módjáról, 
feltételeiről és várható tartamáról a munkáltató köteles a 
munkavállalót előzetesen tájékoztatni. A korlátozást megelőzően ki 
kell kérni a munkavállalói érdekképviseleti szervek véleményét.

 A személyhez fűződő jog megsértésére alapított igény 
munkaviszonyból eredő igénynek minősül, tehát érvényesítésére 
munkaügyi bíróság előtt kerülhet sor.

 A munkaviszony jogellenes megszüntetése a személyhez fűződő jogok 
megsértésére alapított igényt nem alapozza meg, ehhez valamilyen 
többlet tényállás fennállása is szükséges.
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A munkavállaló ellenőrzéseA munkavállaló ellenőrzése
 „11.§(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal 

összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató 
ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem 
járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló 
magánélete nem ellenőrizhető.”

 A korábbi szabályozás kifejezetten nem rendelkezett arról, hogy a 
munkáltatót milyen ellenőrzési jogosítványok illetik meg, a 
gyakorlatban azonban a munkaviszony jellegéből, továbbá a 
munkabiztonsági szabályok betartására vonatkozó kötelezettségekből 
egyértelmű volt, hogy a munkáltatót megilleti-e a jogosítvány, sőt 
bizonyos esetekben az ellenőrzés kötelező volt.

 Technikai eszközzel történő ellenőrzés. (kamera, GPS, e.mail)
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A munkaviszony alanyaiA munkaviszony alanyai
munkáltatómunkáltató

Általános – jogképes személy, aki a munkaszerződés alapján 
munkavállalót foglalkoztat.

Speciális: 
 Köztulajdonban álló munkáltató (204-207.§)
 Több munkáltató – egy munkavállaló (195.§)
 Munkáltatói jogkörgyakorló (46. § (1) bekezdés h) pont), 

20. §)
 Ellenőrző vállalkozás (munkáltató személyében 

bekövetkező változás)
 Háromoldalú kötelmek, munkaszerződéstől eltérő 

foglalkoztatás
Képviseleti szabályok: 20.§ (nem arra jogosított eljárása, 

túllépés)
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A munkaviszony létesítéseA munkaviszony létesítése
 Alap: munkaszerződés (fogalom, alakiság) – színlelt szerződés: 27.§ 

(3) bekezdés + általános feltétel: 21.§ (1) bekezdés
 A munkaszerződés tartalma: 
     csak két kötelező tartalmi elem: alapbér, munkakör, 
      nem kötelező: munkavégzés helye , munkaviszony tartama, munkaidő 

hossza, próbaidő mértéke (50.§ (4) bekezdés), egyéb elemek
 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége (rövidebb 

határidő – 15 nap -, ide került: munkáltatói jogkör gyakorló személye, 
kimaradt: szakszervezetekről való tájékoztatási kötelezettség)

 A munkaviszony kezdete (a munkaszerződésben meghatározott 
nap, ennek hiányában a munkaszerződés megkötését követő nap /nem 
munkanap!, s nem a munkába állás időpontja/, elállás lehetősége a két 
időpont között).
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A munkaszerződés tartalmaA munkaszerződés tartalma
 „45.§(1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a 

munkavállaló alapbérében és munkakörében.”
 Ha ez nem történik meg, akkor a munkaviszony létre sem jön. 
 Ha a felek között a létre sem jött munkaszerződés alapján mégis 

teljesítésre kerül sor, akkor a feleknek a jogalap nélküli gazdagodásra 
vonatkozó Ptk. szabályok szerint el kell számolnia.

 A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló 
munkahelyében, a  munkaszerződés tartamában és a munkaviszony 
kezdő időpontját illetően is.

 Az említett kérdésekben való megállapodás hiánya ugyanakkor nem 
érinti a munkaszerződés létrejöttét, szemben a mellőzhetetlen 
tartalmi elemekben való megállapodás hiányával.
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A munkaszerződés lehetséges tartalmaA munkaszerződés lehetséges tartalma
 A munkaszerződés lehetséges tartalma:

 A jogválasztás szabadsága
 KSZ alkalmazásának kikötése
 Elállás jogának kikötése
 Írásbeliség kikötése szóban is érvényes jognyilatkozatokra
 Próbaidő kikötése és annak meghosszabbítása
 Napi 12 órás teljes munkaidő kikötése
 Rövidebb teljes munkaidőben való megállapodás
 Részmunkaidőre történő megállapodás
 Készenléti jellegű munkakörben történő megállapodás
 Osztott napi munkaidő kikötése
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A munkaszerződés lehetséges tartalmaA munkaszerződés lehetséges tartalma
 Szabadság meghatározott hányadának esedékesség évét követő év 

végéig történő átvitele
 A munkabér kizárólag teljesítménybérben történő megállapítása
 A bérpótlék számítási alapja ne a személyi alapbér legyen
 Rendkívüli munkavégzésért bérpótlék helyett szabadidő kiadása
 Fenti szabadidő tárgyévet követő év december 31-ig történő átvitele
 Bérpótlékot is magában foglaló alapbérben történő megállapodás 

(140.§-142.§)
 Bérpótlék helyett havi átalányban történő megállapodás
 Megállapodás a kiesett munkaidőre járó díjazásban 
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A munkaszerződés lehetséges tartalmaA munkaszerződés lehetséges tartalma
 Munkavállaló hozzájárulása munkáltatói követelés munkabérből 

történő levonásához
 Leltárfelelősségi megállapodás megkötése
 A felek megállapodása alapján munkavállalói biztosíték adása
 Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a felek 

megállapodhatnak abban, hogy csak az összes munkáltató együttes 
jognyilatkozata szüntetheti meg a munkaviszonyt

 Vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában történő 
megállapodás (minimálbér 7-szerese az alapbére)

 A törvény fenti megállapodások lehetőségére kifejezetten utal, de ezen 
túlmenően a felek megállapodhatnak más kérdésekben is.
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A munkáltató tájékoztatási kötelezettségeA munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
 „46.§(1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 

tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót
 a) a napi munkaidőről
 b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról
 c)a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés 

gyakoriságáról, a kifizetés napjáról
 d) a munkakörbe tartozó feladatokról
 e) a rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, 

valamint
 f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő 

megállapításának szabályairól, továbbá
 g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, 

valamint
 h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról”
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A munkáltató tájékoztatási kötelezettségeA munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
 Nem terheli a munkáltatót írásbeli tájékoztatási kötelezettség a h) 

pontot kivéve- ha a munkaszerződés alapján
 a) a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy
 b) a munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg.

 Kimaradt a szabályozásból a munkarendről történő tájékoztatás, mivel 
arról szintén írásban kell a munkavállalót tájékoztatni a 
munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak bevezetésekor.

 Az alapesetről - 5+2 munkarend -, pedig nem szükséges külön írásbeli 
tájékoztatást adni.
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Munkáltató alapvető kötelezettségeiMunkáltató alapvető kötelezettségei

 Munkáltató

- Foglalkoztatási kötelezettség

- munkafeltételek biztosítása, ha a felek másként nem állapodnak meg, 

-  költségtérítés (a munkavégzés teljesítése során indokoltan felmerült 
költségek)

-  munkavállaló egészségének védelme, 

- 42.§ (2)h: munkabérfizetés

- Munkavégzés irányítása (42.§ (2)a) – 
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Munkavállaló alapvető kötelezettségeiMunkavállaló alapvető kötelezettségei
 Munkavállaló 
- munkára képes állapot fenntartása, rendelkezésre állás
- Munkaidő betartása
-  személyes munkavégzés
- Munkavégzés az elvárható szakértelemmel, gondossággal, munkára vonatkozó 

szabályok, előírások, utasítások, szokások (!) betartásával
- Munkatársakkal való együttműködés
- Bizalomnak megfelelő magatartás (!)
- A munkaviszonyban végzett tevékenységre tekintettel harmadik személytől kapott 

díjazás elfogadásának feltételei  – munkáltató előzetes hozzájárulása kell – ebben 
az esetben azonban a munkavállaló munkabére nem csökkenthető erre tekintettel

- Utasítások teljesítése (42.§ (2) a) pont)
- Jogos távollét általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek 

megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez 
szükséges időre (55. § (1) bekezdés d) pont)

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 294.§ (1)f pont
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A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásA munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás címszó alatt tárgyalja az új 

munka törvénykönyve a korábbi kirendelés, kiküldetés, átirányítás 
jogintézményét.

 Tartama maximum – az eddigiektől eltérően összesen - 44 beosztás 
szerinti munkanap, vagy 352 óra.

 A számítást vagy munkanapokban vagy órákban lehet megtenni, 
egyikről a másikra áttérni nem lehet.

 Kollektív szerződés a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 
tartamát hosszabb időtartamra is lehetővé teheti.

 Munkaszerződésben is lehet hosszabb időtartamra eltérő 
megállapodást kötni.

 A törvény a kötelezően fizetendő helyettesítési díj intézményét nem 
ismeri.
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Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 

Esetei:

- Emberi reprodukciós eljárással összefüggő orvosi kezelés (!)

- keresőképtelenség

- Szoptatás (!) 

- Általános iskolai tanulmányok (!)

- Bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez 
szükséges időtartamra (!) – de díjazás: csak a tanúnak jár

- Különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt 
távollét (!) 

- Munkavállalói kötelezettségszegés miatt indult vizsgálat idejére, legfeljebb azonban 
harminc napra (!)

- Kötelező orvosi vizsgálat tartama

- Véradás – négy óra

- Önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat

- Felek megállapodása (43. § (1) bekezdés)

- Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb esetek. Díjazás (146.§)
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A fegyelmi felelősségA fegyelmi felelősség
 „56.§(1) A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése 

esetére kollektív szerződés vagy – ha a munkáltató vagy a munkavállaló 
nem áll kollektív szerződés hatálya alatt – munkaszerződés a 
kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket 
állapíthat meg.

 (2) hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal 
összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány 
állapítható meg, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogát és 
emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt megállapító 
jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló – 
egyhavi alapbére összegét.”
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A fegyelmi felelősségA fegyelmi felelősség
 A korábbi szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy bizonyos 

feltételek fennállása esetén hátrányos jogkövetkezményeket a 
munkaszerződés is megállapíthat.

 Ez azonban csak akkor érvényes, ha a munkavállaló nem áll kollektív 
szerződés hatálya alatt.

 A lehetséges jogkövetkezményeket és annak maximális mértékét a 
munkaszerződésnek tartalmaznia kell, de az eljárás szabályozása nem 
feltétele a tárgyalt kikötés érvényességének.

 Lehetséges jogkövetkezmények, pl:figyelmeztetés, megrovás, 
meghatározott juttatások megvonása, csökkentése, fizetés csökkentés 
meghatározott időre, vagyoni hátrány maximum egyhavi 
megállapítása stb.

 Utóbbi nem évente, hanem kötelezettségszegési eljárásonként értendő 
(egy eljárás egy szankció)
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A fegyelmi felelősségA fegyelmi felelősség
 Kötelezettség vétkes tevőleges megszegése, vagy mulasztás lehet az 

alapja.
 Azonnali hatályú felmondás mellett más pl. prémiumra való 

jogosultság megvonása nem alkalmazható.
 A figyelemfelhívás és a figyelmeztetés joga a munkáltatót akkor is 

megilleti, ha a munkaszerződésben a vétkes kötelezettségszegés 
következményeiről nem állapodtak meg.

 Korábban a figyelmeztetést a  munkaügyi bíróság a munkaviszony 
megszüntetése jogszerűségének vizsgálatánál, csak akkor vette 
figyelembe, ha volt KSZ szabályozás.

 Egyéb esetben a figyelmeztetésnek semmilyen joghatása nem volt, 
nem kellett a jogorvoslati lehetőségről sem tájékoztatni a 
munkavállalót.
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A munkaviszony megszüntetésének eseteiA munkaviszony megszüntetésének esetei
 A határozott idejű munkaviszony megszüntethető:
 A felek közös megegyezésével
 A munkáltató felmondással a felszámolás vagy csődeljárás tartama 

alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a 
munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében 
lehetetlenné válik

 A munkavállaló felmondásával, ha a munkaviszony fenntartása 
lehetetlenné válik, vagy a körülményeire tekintettel annak fenntartása 
aránytalan sérelemmel járna

 A felek azonnali hatályú felmondásával, távolléti díj megfizetésével
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A munkaviszony megszüntetésének eseteiA munkaviszony megszüntetésének esetei
 Az indokolási kötelezettség fennáll:
 A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén, ha a 

munkavállaló a munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti 
meg, hogy a változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és 
hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása 
számára aránytalan sérelemmel járna, vagy lehetetlenné válna.

 A határozatlan idejű munkaviszony munkáltató általi felmondása 
esetén.

 A határozott idejű munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén.
 A határozott idejű munkaviszony munkavállaló általi felmondása 

esetén.
 A munkaviszonyt a fél azonnali hatályú felmondással szünteti meg.
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A munkaviszony megszüntetésének eseteiA munkaviszony megszüntetésének esetei
 Nincs indokolási kötelezettség, ha
 A munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszonyt szünteti meg 

felmondással és a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.
 A munkavállaló a határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással 

szünteti meg.
 Bármelyik fél a munkaviszonyt próbaidő alatt azonnali hatállyal 

szünteti meg.
 A munkáltató azonnali hatályú felmondással szünteti meg a határozott 

idejű munkaviszonyt.
 Vezető állású munkavállaló munkaviszonyának munkáltatói 

felmondással történő megszüntetése esetén.
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Felmondási tilalmakFelmondási tilalmak
„65.§(2) A felek megállapodása esetén – legfeljebb a munkaviszony 

kezdetétől számított egy évig – a munkaviszony felmondással nem 
szüntethető meg.

(3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) A várandósság
b) A szülési szabadság
c) A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság
d) A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) A nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő 

kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap 
tartama alatt”
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Felmondási tilalmakFelmondási tilalmak
• A munkavállaló a várandósságra és az emberi reprodukciós 

eljárással összefüggő kezelésre a védelem alkalmazása szempontjából 
csak akkor hivatkozhat, ha e körülményről a munkáltatót a felmondás 
közlését megelőzően tájékoztatta. 

• Közlésen a jogi hatályú közlést kell érteni, tehát a munkavállaló a 
felmondási okirat fizikai átadásakor még jogszerűen tájékoztathatja a 
munkáltatót a vele kapcsolatban fennálló tilalomra okot adó 
körülményről.

• A munkavállalótól nem várható el, hogy ezekről a tényekről a 
munkáltatót minden különösebb ok nélkül tájékoztassa, a 
munkaviszony megszüntetésének szándéka már ilyen különös oknak 
tekintendő.

• Ha sem a munkavállaló sem a munkáltató nem tudott a munkavállaló 
várandósságáról a felmondás közlésekor, annak utólagos megállapítása 
a felmondás jogellenességét nem eredményezi.
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A felmondás közölhetőA felmondás közölhető
• A betegség miatti keresőképtelenség, a betegszabadság lejártát követő 

egy év, továbbá az üzemi baleset vagy a foglalkozási megbetegedés 
miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság

• A beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés,
• a hozzátartozó (korábban közeli hozzátartozó) otthoni ápolására, vagy 

gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság tartama alatt.
• Ha a fenti időtartamok alatt a munkáltató felmondást közöl, ez nem 

eredményezi a munkaviszony megszüntetését, hanem , figyelemmel a 
törvény 68.§(2) bekezdésére – a felmondási idő legkorábban a tartam 
lejártát követő napon kezdődik.
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Azonnali hatályú felmondásAzonnali hatályú felmondás
• „78.§(1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali 

hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
• a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan 

vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
• b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony 

fenntartását lehetetlenné teszi.”
• Szándékos a cselekmény akkor, ha a fél előre látja cselekménye 

(mulasztása) következményeit és azokat kívánja (közvetlen szándék), 
vagy azokba belenyugszik (eshetőleges szándék)

• Súlyos gondatlansággal cselekszik az, aki feltűnő közömbösséggel jár 
el.
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Munkáltatói azonnali hatályú felmondás Munkáltatói azonnali hatályú felmondás 
okaoka

• Gyakorlati példák:
• A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése
• A munkavállaló a munkáltató számítógépén munkaidőben tiltott 

oldalakat látogat
• A munkavállaló a munkahelyi belépését biztosító belépőkártyát 

harmadik személynek jogosulatlanul átadja
• A legenyhébb alkoholos befolyásoltság
• Az összeférhetetlenség
• Munkáltatói meghallgatásáról mobiltelefonjával hangfelvételt készít, 

majd azt az intraneten munkatársainak megküldi
• A tehergépjárművön „idegen árut” szállít
• Vezető, beosztottjaival durva, meg nem engedett hangnemet használ
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Munkavállalói azonnali hatályú felmondás Munkavállalói azonnali hatályú felmondás 
okaoka

• Gyakorlati példák:
• A munkáltató a munkavállalót ügyfélszolgálati munkahelyen, 

képernyő előtti munkakörben napi 10 órán keresztül álló 
munkavégzésre kötelezi és nem engedi leülni.

• A munkáltató a munkaköri leírás lényeges tartalmi elemeit jelentős 
mértékben egyoldalúan úgy változtatja meg, hogy az már más 
munkakörnek minősül.

• A munkáltató két hónapon keresztül nem tesz eleget bérfizetési 
kötelezettségének.

• A munkáltató a munkavállaló részére nem biztosítja a megfelelő 
védőruhát.

• A munkáltató elmulasztja a jogszabályban előírt kötelező munkaköri 
alkalmassági vizsgálatot.

• A munkáltató a szabadságot a munkaviszony fennállása alatt pénzben 
megváltja.
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A munkaviszony jogellenes megszüntetésének A munkaviszony jogellenes megszüntetésének 
következményekövetkezménye

• „82.§ (1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes 
megszüntetésével okozott kárt.

• (2) A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt 
kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti 
díjának összegét.”

• A munkaviszony jogellenes megszüntetéséhez fűződő 
jogkövetkezmények szabályozása az alábbi három jogintézményből 
indul ki.

• a) érvénytelenség
• b) kártérítési igény érvényesítése
• c) kártérítésen kívüli egyéb joghátrány alkalmazása
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A munkaviszony jogellenes megszüntetése a A munkaviszony jogellenes megszüntetése a 
munkáltató részérőlmunkáltató részéről

• Tipikus esetek:
• A munkaviszony megszüntetése a rendeltetésszerű joggyakorlás 

követelményébe ütközik
• A munkaviszony megszüntetése sérti az egyenlő bánásmód 

követelményét
• A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatot nem a 

munkáltatói jogkör gyakorlója hozta, illetve azt utólag sem hagyja 
jóvá.

• A munkavállaló a munkaviszony megszüntetésére irányuló egyoldalú 
jognyilatkozatát vagy a közös megegyezést sikerrel támadta meg.

• A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatot nem 
foglalták írásba.

• A munkáltató a felmondást nem indokolja, vagy a felmondás indoka 
nem valós, nem okszerű, illetve nem világos.
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A munkaviszony jogellenes megszüntetése a A munkaviszony jogellenes megszüntetése a 
munkáltató részérőlmunkáltató részéről

• Tipikus esetek:
• A munkáltató felmondásának indoka nem felel meg a 66.§ (4)-(5) 

bekezdéseiben meghatározott ún. minősített követelményeknek.
• A munkáltató felmondása tilalomba ütközik.
• A felmondás közlése a csoportos létszámleépítésre vonatkozó 

szabályok megsértésével történt.
• Az azonnali hatályú felmondás indokolása nem felel meg a 78.§(1) 

bekezdésében meghatározott követelményeknek.
• Az azonnali hatályú felmondás közlése az arra nyitva álló határidőn túl 

történt.
• A munkáltató a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondását annak 

lejárta után közli.
• A szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának  

felmondással történő megszüntetéséhez a közvetlen felsőbb 
szakszervezeti szerv nem járult hozzá.(273.§(1) )
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A munka és pihenőidőA munka és pihenőidő
• „86.§(1) Munkaidő. A munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak 

befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó 
előkészítő és befejező tevékenység tartama.

• (3) Nem munkaidő
• a) - a készenléti jellegű munkakört kivéve – a munkaközi szünet, 

továbbá
• b) a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges m 

unkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy 
tartózkodási helyére történő utazás tartama.”

• A rendelkezésre állási, munkavégzési, illetve foglalkoztatási 
kötelezettségnek az időbeli kereteit, korlátait jelenti a munkaidő 
fogalma.
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A munka és pihenőidőA munka és pihenőidő
• „87.§(1) Munkanap: a naptári nap vagy a munkáltató által 

meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkáltató 
működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése 
nem azonos naptári napra esik.

• (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók a heti pihenő- 
vagy a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a 
hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenő – vagy 
munkaszüneti napnak kell tekinteni.

• (3) Hét: a naptári hét vagy a munkáltató által meghatározott 
megszakítás nélküli 168 óra, ha a munkáltató működése miatt a 
beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos 
naptári napra esik.”
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A munka és pihenőidőA munka és pihenőidő
• A munkanap fogalma fontos pl. a szabadság, vagy pl. a heti 

pihenőnapok kiadása szempontjából, de a két munkanap közötti 11 óra 
pihenőidő kiadása szempontjából is.

• Kiadottnak kell tekinteni a szabadságot, ha a 22.00 órától 06.00. óráig 
munkavégzésre beosztott munkavállaló 22.00 órától másnap 22.00 
óráig mentesül a munkavégzés alól. Ilyenkor nem egy naptári napra, 
hanem egybefüggő 24 órára, azaz egy munkanapra mentesül a 
munkavégzés alól. 

• Kiadottnak kell tekinteni a heti két pihenőnapot, ha a fenti beosztású 
munkavállaló pl. péntek 22.00 órától hétfőn 22.00 óráig mentesül a 
munkavégzés alól.

• Kiadottnak kell tekinteni a két munkanap közötti 11 óra pihenőidőt, ha 
a munkavégzés kezdetétől számított 24 órán belül és a munka 
befejezését követően legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt tölt a 
munkavállaló.
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A munka és pihenőidőA munka és pihenőidő
• „88.§(1) Napi  munkaidő. A felek vagy a munkaviszonyra vonatkozó 

szabály által meghatározott
• a) teljes napi munkaidő vagy
• b) részmunkaidő
• (2) beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra elrendelt rendes 

munkaidő.
• (3) beosztás szerinti heti munkaidő: a hétre elrendelt rendes munkaidő.
• 89.§ Éjszakai munka. A huszonkét és hat óra közötti időszakban 

teljesített munkavégzés.”
• Az éjszakai munkát végző munkavállaló fogalmát és a kötelező orvosi 

vizsgálatokat nem az Mt. hanem a munkavédelmi tv. fogják 
tartalmazni.

51bujtorgyula@citromail.hu



A munkáltató tevékenységeA munkáltató tevékenysége
• „90.§ A munkáltató tevékenysége
• a) megszakítás nélküli, ha a naptári naponként hat órát meg nem 

haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai 
előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és 

• aa) társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására 
irányul, vagy

• ab) a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt 
gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható,

• b)több műszakos, ha a tartama hetente eléri a nyolcvan órát,
• c) idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely 

időszakához vagy időpontjához kötődik.”
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A több műszak új fogalmaA több műszak új fogalma
• Az új törvény a műszak fogalmát kizárólag munkaszervezési 

szempontból szabályozza. Eszerint a törvény műszakon olyan 
munkavállalói csoportot vagy csoportokat ért, amellyel vagy 
amelyekkel a munkáltató az adott napi tevékenységét megvalósítja. Így 
tehát a fogalom szempontjából nincs már annak jelentősége, hogy a 
munkavállalók egymást váltják-e vagy sem, több műszakosnak 
minősül az „ölelkező” műszakos munkaszervezés is.

• A heti tartamnak el kell érnie a nyolcvan órát.
• A munkáltató heti tevékenységének (működésének) napi átlagban 

meg kell haladnia a 11,4 órát (11 óra 24 perc)
• A feltételnek egy klasszikus két műszakban, heti öt napon át működő 

munkáltató már megfelel.
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Eltérő munkaidő beosztási lehetőségekEltérő munkaidő beosztási lehetőségek
• A megszakítás nélküli tevékenység, a több műszakos tevékenység, 

illetve az idényjellegű tevékenység általánostól eltérő jellegére 
tekintettel a törvény atipikus munkaidő beosztást tesz lehetővé.

• - hat hónapos munkaidőkeret, illetve elszámolási időszak állapítható 
meg.

• - vasárnapra rendes munkaidő osztható be,
• - az idényjellegű, illetve a megszakítás nélküli tevékenység esetében 

munkaszüneti napra rendes munkaidő osztható be,
• - a napi pihenőidő nyolc órára csökkenthető
• - 6 munkanapot követően egy pihenőnap kiadása nem kötelező.
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Készenléti jellegű munkakörKészenléti jellegű munkakör
• „91.§ Készenléti jellegű a munkakör,ha
• a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt – hosszabb időszak 

alapulvételével – a rendes munkaidő legalább egyharmadában 
munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy

• b) a munkavégzés – különösen a munkakör sajátosságaira, a 
munkavégzés feltételeire tekintettel, - a munkavállaló számára az 
általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.”

• A munkavállalónak várnia kell a munkáltató utasítására, vagy  
valamely  előre meghatározott esemény bekövetkeztére, amikor majd 
munkát kell végeznie.

• A munkavállaló folyamatosan munkát végez, ám ennek intenzitása, 
megerőltető volta a szokásoshoz képest lényegesen alacsonyabb 
igénybevétellel jár.
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A napi munkaidőA napi munkaidő
• Az általános teljes napi munkaidő tartama 8 óra. Az új törvény a 

munkaidő heti tartamát már nem szabályozza, de nem is tilalmazza, 
hogy a felek a szerződésben a munkaidő tartamát egy hét 
alapulvételével kössék ki. (Ettől még nem lesz egyheti munkaidőkeret 
bevezetve)

• Hosszabb és rövidebb teljes munkaidő is kiköthető munkaviszonyra 
vonatkozó szabály alapján.

• Ebben az esetben a munkavállaló díjazása sem a hosszabb, sem a 
rövidebb teljes munkaidő esetén nem arányosak.

• Részmunkaidős foglalkoztatásban is meg lehet állapodni.
• A részmunkaidős fogalakoztatás egyik sajátos formája a „behívás” 

alapján történő munkavégzés.
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A munkaidő keretA munkaidő keret
• A munkaidőkeret lényege, hogy a munkáltató a ledolgozandó 

munkaidőt egy hosszabb időegység (több hét vagy több hónap) 
alapulvételével írja elő a munkavállaló számára.

• A munkavállalónak a napi munkaidőt nem az egyes munkanapokon, 
hanem a munkáltató által meghatározott hosszabb időegység 
(munkaidőkeret alatt átlagban kell ledolgoznia)

• A munkaidőkeret tartamát, annak kezdő és befejező időpontjának 
megállapítását a munkáltató jogosult meghatározni.

• A munkaidőkeret tartama általános esetben legfeljebb négy hónap (16 
hét) lehet.
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A munkaidő keretA munkaidő keret
• A munkaidőkeret mértéke legfeljebb hat hónapra (26 hétre) növelhető
• - a megszakítás nélküli,
• - a többműszakos,
• - az idényjellegű tevékenység keretében,
• - a készenléti jellegű foglalkoztatott munkavállaló, továbbá
• - a polgári repülés
• - a belföldi és nemzetközi közúti áruszállítás és árufuvarozás
• - vasút
• - kikötő
• foglalkoztatott munkavállaló esetében.
• KSZ, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolttá teszik, a 

munkaidőkeret tartamát legfeljebb 12 havi (52 heti) tartamban 
határozhatja meg.
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A munkaidő-beosztás szabályaiA munkaidő-beosztás szabályai
 Általános munkarend 5+2
 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás (napi 4-12 óra között, heti 

max 72 óra)
 Írásban kell közölni a munkaidőkeret kezdő és befejező 

időpontját.
 A pihenőidő, heti 2 nap, vagy 48 óra megszakítás nélkül.
 A heti munkaidő rendkívüli munkavégzéssel együtt heti 

átlag 48 óra lehet munkaidőkeret esetén.
 Osztott napi munkaidő (legalább 2 óra szünet)
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A munkaidő vasárnapra történő beosztásaA munkaidő vasárnapra történő beosztása
 A munkáltató vasárnapra rendes munkaidőt
 A rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy  munkakörben
 A megszakítás nélküli, valamint
 A több műszakos tevékenység keretében
 A készenléti jellegű munkakörben,
 A kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
 Társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a 

szolgáltatás jellegéből eredően – a e napon szükséges munkavégzés esetén, valamint
 Külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló számára oszthat be.
 A kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet a 

kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 
tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

 Lényeges változás, hogy pusztán az egyenlőtlen munkaidő-beosztás a vasárnapi rendes 
munkaidőben történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

 A vasárnapi munkavégzés önmagában még nem jelent heti pihenőnapon történő 
munkavégzést, azaz nem minősül rendkívüli munkaidőnek.

 A kizárólag szombaton, illetve vasárnapon történő munkavégzésre létrejött  részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre vonatkozó 
törvényi feltételt megszorítóan kell értelmezni. Ha ez a személy hétköznapon is dolgozik, 
akkor az rendkívüli munkaidőnek minősül és csak kivételes lehet.
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Az elszámolási időszakAz elszámolási időszak
• „98.§ (1) A munkaidő munkaidőkeret hiányában úgy is beosztható, hogy 

a munkavállaló a napi munkaidő és az általános munkarend 
alapulvételével megállapított heti munkaidőt a munkáltató által 
meghatározott hosszabb, az érintett héttel kezdődő időtartam 
(elszámolási időszak) alatt teljesítse.”

• Alkalmazására csak munkaidőkeret hiányában van mód.
• Az elszámolási időszakok egymásra épülnek, minden egyes heti  

munkaidő ledolgozására új elszámolási időszak kezdődik. 
• A pihenőidőre vonatkozó szabályokat ugyanúgy be kell tartani.
• Sok vitára fog okot adni. Nincsenek kidolgozva a részletei.
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A szabadságA szabadság

 A szabadságra való jogosultság szempontjából figyelmen 
kívül kell hagyni a keresőképtelenség naptári évenként 
harminc napot meghaladó tartamát. 

 Ha a munkavállaló részére az adott évben járó 
szabadságnál több kerül kiadásra, akkor a munkáltató 
legfeljebb a többlet szabadságra járó távolléti díj és az 
állásidőre járó díjazás különbözetét követelheti vissza.

 A munkáltatót a „jogosulatlanul” igénybe vett szabadság 
idejére foglalkoztatási kötelezettség terhelte volna.
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A szabadság A szabadság 

 A munkavállalót alapszabadság, illetve az eddigiektől 
eltérően e fölött a különböző jogcímeken járó 
pótszabadság illeti meg.

 KSZ akár rövidebb tartamú pótszabadságot is előírhat.
 Alapszabadság 20 nap, életkor utáni pót-szabadsággal 

együtt maximum 30 nap.
 A különböző pótszabadságokat korlátozás nélkül össze 

kell számítani.
 Részmunkaidősnek ugyanannyi szabadság jár.
 Gyermek utáni pótszabadság 2-4-7 nap (16 év alatti 

gyermek után mindkét szülőt megilleti)
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A szabadság kiadása A szabadság kiadása 
 A szabadság kiadásának joga és kötelezettsége a 

munkáltatóé.
 Közlés 15 nappal előtte.
 7 munkanapot a munkáltató a munkavállaló által 

megjelölt időpontban legfeljebb két részletben köteles 
kiadni.

 Ha a munkavállaló nem él ezzel, akkor a munkáltató 
adja ki (köteles kiadni) a szabadságot.

 A szabadságot úgy kell kiadni, hogy tartama a 14 
naptári napot elérje.

 Ettől eltérő megállapodás akár ráutaló magatartással is 
létrejöhet.
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A szabadság kiadásaA szabadság kiadása
 A próbaidő alatt a munkavállaló szabadságot nem 

igényelhet, de a munkáltató saját döntése alapján 
kiadhat a munkavállalónak szabadságot.

 A munkáltató az igazolatlanul mulasztott időt utólag 
és egyoldalúan nem tekintheti szabad-ságnak.

 A felmondási idő alatt a szabadság a munka-végzési 
kötelezettséggel járó tartamra adható ki.

 Ha a munkáltató a törvényes mértéket meghala-dóan 
mentesíti a munkavállalót a munkavégzési 
kötelezettség tartama alól, a munkáltató a sza-
badságot természetben kiadhatja.
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A szabadság kiadásaA szabadság kiadása
 A szabadság esedékesség évén túli kiadása:
 A munkaviszony okt. 1-jén vagy azt követően kezdődött a 

szabadságot a következő év március 31-ig jogszerűen ki 
lehet adni.

 Keresőképtelenség, fizetés nélküli szabadság esetén az 
akadályozó ok megszűnésétől számított 60 napon belül 
kell kiadni  a szabadságot.

 5 munkanapra jutó szabadság átcsúszhat a következő évre.
 Kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a munkáltató 

működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén 
március 31-ig át lehet vinni a szabadságot.
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A szabadság kiadásaA szabadság kiadása
 Keresőképtelenség idejére szabadság nem adható ki.
 A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti 

munkanapokra kell kiadni.
 A szabadságot a beosztással egyező óraszámban kell 

kiadni és elszámolni.
 Munkaviszony megszűnésekor a ki nem adott 

szabadságot meg kell váltani.
 Ha  a munkavállaló a részére járó szabadságnál többet 

vett igénybe, az erre az időre kifizetett munkabért a 
munkáltató nem követel-heti vissza. 
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A betegszabadságA betegszabadság
 Évenként 15 munkanap (arányosan)
 Keresőképtelenség miatt mentesül a munkavégzés alól.
 A díjazás a távolléti díj és az esetleges bérpótlék 70%-a.
 Nem a betegszabadság, hanem a tb. szabályok szerint kap 

ellátást az üzemi baleset és foglalkozási betegség miatt 
távol lévő.

 A betegszabadság a munkaviszony fennállására tekintettel 
jár és nem a munkában töltött időre.

 A munkaszüneti napot munkanapként kell figyelembe 
venni.

 Időarányosan jár évközben kezdődő munkaviszony esetén, 
nem érdekes, hogy korábban mennyit vett igénybe.
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A munka és pihenőidő nyilvántartásaA munka és pihenőidő nyilvántartása
 „134.§(1) A munkáltató köteles nyilvántartani
 a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
 b) a készenlét,
 c) a szabadság tartamát.”
 (3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás – a (2) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően – az írásban közölt 
munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával 
és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.”
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A munka és pihenőidő nyilvántartásaA munka és pihenőidő nyilvántartása
 Nem kell nyilvántartást vezetni, ha a munkavállaló 

munkarendje kötetlen.
 A pihenő időnek, a rendkívüli munkavégzésnek, 

készenlétnek ki kell tűnnie a nyilvántartásból.
 Nem elég csupán a munkavégzés kezdő és befejező 

időpontjának rögzítése.
 Lehet elektronikus formában is nyilvántartani.
 Célszerű a hónap végén a munkavállalókkal aláíratni. 
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A munka díjazásaA munka díjazása
 A törvény a munkabér fogalmát nem definiálja
 A gyakorlat szerint munkabérnek kell tekinteni 

minden, a munkavégzés ellenszolgál-tatásaként, 
illetve a munkával nem töltött időre munkaviszonyra 
vonatkozó szabály vagy a munkaszerződés alapján 
járó díjazást.

 Nem az elnevezés, hanem az összes körülmény az 
irányadó a megítélésnél

 Nem minősül munkabérnek. A szociális vagy béren 
kívüli juttatás, a természetbeni juttatás, a kártérítés, a 
végkielégítés, a költségtérítés. 
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A munka díjazásaA munka díjazása
 A felek alapbérként legalább a kötelező legkisebb 

munkabért (minimálbért) kötelesek meghatározni.
 A minimálbért el nem érő kikötés érvénytelen.
 Az alapbért időbérben, teljesítménybérben, vagy 

időbér és teljesítménybér kombiná-ciójával forintban 
kell meghatározni.( kivéve a külföldi munkavégzést)

 A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló 
esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér 
megállapítása kötelező.
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A bérpótlékA bérpótlék
 A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó 

munkabérén felül illeti meg.
 A bérpótlék számítási alapja – eltérő megállapodás 

hiányában – a munkavállaló alapbére.
 A munkaközi szünetnek az időtartamára függetlenül 

attól, hogy az része-e a munkaidőnek, pótlék nem jár. 
(MK.81.)

 A bérpótlék számítási alapja tekintetében a felek, vagy 
KSZ eltérhetnek (+,-)
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MűszakpótlékMűszakpótlék
 A több műszakos tevékenység keretében 

foglalkoztatott munkavállalónak, ha a beosztás 
szerinti mapi munkaideje kezdetének időpontja 
rendszeresen változik, a 18.00 óra és 06.00 óra közötti 
időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30% 
bérpótlék (műszakpótlék jár.)

 Nem illeti meg pótlék a munkavállalót, ha a 
munkáltató több műszakos tevékenységben 
foglalkoztatja,de a munkaidő beosztása állandó vagy 
nem pótlékra jogosító időszakban végez munkát.
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Vasárnapi pótlékVasárnapi pótlék

 A munkavállalót a rendes munkaidőnek vasárnapra 
történő beosztása esetén 50% pótlék illeti meg, ha a 
munkáltató a munkavállalót

 -több műszakos tevékenység keretében vagy
- készenléti jellegű munkakörben vagy

   - kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltató 
foglalkoztatja.
Akik esetében a vasárnapi munkavégzést objektív 
okok teszik szükségessé, azok nem jogosultak a 
pótlékra.
A vasárnapi pótlék nemcsak a rendes, hanem a 
rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén 
is megilleti a munkavállalót.

75bujtorgyula@citromail.hu



A távolléti díjA távolléti díj
 A távolléti díjat az esedékessége időpontjában 

érvényes alapbér, valamint az utolsó hat naptári 
hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér  
és bérpótlék figyelembe vételével kell megállapítani.

 A távolléti díj meghatározásakor külön-külön kell 
kiszámítani az alapbérre, a teljesítménybérre, illetve a 
bérpótlékokra eső távolléti díj hányadot, és ezek 
együttes összege képezi a távolléti díjat

 A műszak és éjszakai pótlékot akkor kell beszámítani, 
ha a munkavállaló az irányadó időszakban a beosztás 
szerinti munkaideje legalább 30%-ának megfelelő 
tartamban pótlékra jogosító időszakban végzett 
munkát.
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A távolléti díj számításaA távolléti díj számítása
 Havi alapbér 174.000-Ft
 Egy órára eső alapbér=174.000/174=1.000-Ft
 Egy napra eső alapbér=1.000x8=8.000-Ft
 Január, 5 nap szabadság   5x8.000-Ft=40.000-Ft
 Ledolgozott idő=januárban 23 nap-5 nap szab,
 18 nap munkanap=8.000x 18 nap= 144.000-Ft
 Január havi munkabér 5 nap szabadság esetén=
 144.000+40.000=184.000-Ft
 Tehát a számítási szabályok szerint 10.000-Ft-al 

többet kell fizetni.
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A távolléti díj számításaA távolléti díj számítása
 Havi alapbér 174.000-Ft
 Egy órára jutó alapbér=174.000/174=1.000-Ft
 Egy napra jutó alapbér=8x1.000=8.000-Ft
 Február 5 nap szabadság=5x8.000-Ft=40.000-Ft
 Ledolgozott idő februárban=20 munkanap-5 nap szab
 15 nap munkanap=15x8.000-Ft=120.000-Ft
 Február havi munkabér 5 nap szabadság esetén=
 120.000+40.000=160.000-Ft
 Tehát a számítási szabályok szerint 14.000-Ft-al 

kevesebbet kell fizetni.
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Távolléti díj számítás szabályaiTávolléti díj számítás szabályai
 Az Mt. a ledolgozott időre járó napi alapbér számítására 

kifejezett szabályt nem ad.
 Ezért a számításnál az egy órára jutó alapbér számítására 

adott szabályt lehet, illetve kell alkalmazni.
 Így nemcsak a szabadság idejére fizetendő távolléti díj 

számításánál, hanem a ledolgozott napi alapbér 
számításánál is ezt a szabályt kell alkalmazni, ellentétben 
az NGM álláspontjával.

 Az NGM álláspontja a kiszámításra vonatkozóan tehát 
teljesen rossz és jogszerűtlen.

 Szerintük ugyanis nem a 174-es osztót, hanem az adott 
hónap munkanapjainak a számát kellene figyelembe venni. 
Csakhogy a törvény nem ezt tartalmazza.
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A munka díjazásaA munka díjazása

 A munkáltató a  munkaszerződésben meghatározott 
díjazáson túl – akár egyoldalúan – további díjazásokat 
is meghatározhat.

 Pl. pótlékot vagy munkabérnek minősülő külön 
juttatást (13. havi jutalom, prémium) állapíthat meg.

 Amennyiben a munkáltató az általa kiadott 
munkaügyi szabályzatban meghatározott juttatásokat 
a jogszabályváltozást követően is alkalmazta, a 
juttatás alanyi jogon illeti meg a munkavállalót.(MD 
I/332.)
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Munkavégzés behívás alapjánMunkavégzés behívás alapján
 A legfeljebb napi hat óra tartamú részmunkaidőben 

történő foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződés 
alapján a munkakörébe tartozó feladatok 
esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési 
kötelezettségét. Ebben az esetben a munkaidőkeret 
tartama a négy hónapot nem haladhatja meg.

 A munkáltatónak a munkavégzés időpontját legalább 
három nappal előre közölnie kell a munkavállalóval.
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A munkakör megosztásaA munkakör megosztása
 A munkáltató és több munkavállaló a 

munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó 
feladatok közös ellátásában állapodhatnak meg.

 A munkaszerződésben valamennyi munkavállaló 
munkaviszonyával kapcsolatos feltételeket rendezni 
kell.

 A kieső munkavállaló helyett a többi munkavállaló 
köteles a munkaviszonyból származó kötelezettségek 
teljesítésére.

 A munkaviszony megszűnik amennyiben a 
munkavállalók száma egy főre csökken.
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Több munkáltató által létesített munkaviszonyTöbb munkáltató által létesített munkaviszony
 Több munkáltató és egy munkavállaló a 

munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó 
feladatok ellátásában állapodhatnak meg.

 A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a 
munkabért melyik munkáltató fogja kifizetni.

 A munkáltatók a munkajogi igényekért 
egyetemlegesen felelnek.

 A munkaviszony megszűnik, ha a munkáltatók száma 
egyre csökken.
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Köszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!figyelmüket!

                             Dr. Bujtor Gyula e.v.
                          Munkaügyi tanácsadó
 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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