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Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! 

 
 
 
 
Irodánk idén elindult hírlevelének második száma a július 1-től hatályba lépő Munka 
Törvénykönyvének legfontosabb változtatásait foglalja össze. 
 
 
Hírlevelünkből ügyfélorientált formában értesülhet az aktuális jogszabályváltozásokról, 
választ kaphat a leggyakrabban felmerülő jogi problémákra. 
 
 
Hírlevelünkben megjelenő tartalmak a teljesség igénye nélkül tájékoztató jellegűek, azok 
konkrét jogi állásfoglalásnak nem minősülnek. Amennyiben valamely kérdésben bővebb 
jogi tájékoztatásra, esetlegesen tanácsadásra van szüksége, akkor keresse fel irodánkat 
elérhetőségeink bármelyikén. 
 
 
A cikkeinkben minden tekintetben betartjuk az ügyvédi titoktartás szabályait, így 
semmilyen információt, ráutaló adatot nem közlünk Ügyfeleinkről. 
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22001122..  jjúúlliiuuss  11..--ttőőll  hhaattáállyyooss  aazz  úújj  MMuunnkkaa  TTöörrvvéénnyykköönnyyvvee  
 
 
Az Országgyűlés 2011. december 13. napján elfogadta az új Munka Törvénykönyvét, 
amely idén július 1-től hatályos. A jogszabály rugalmasabb és gyakorlatiasabb 
szabályozást tesz lehetővé, ugyanakkor számos ponton kedvezőtlenül érinti a 
munkavállalókat.  
 
A már elfogadott Munka Törvénykönyvét is átírta a törvény hatályba lépését segítő átmeneti 
rendelkezések elfogadásával az Országgyűlés a szöveg pontosítása, valamint néhány uniós 
irányelv kötelező átültetése miatt. A június 18-án elfogadott javaslatcsomagban az átmeneti 
rendelkezések abból indulnak ki, hogy az új munkajogi szabályokat a hatálybalépésekor 
fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ezért a munkaszerződéseket nem feltétlenül 
kell módosítani. 
 
Mögöttes szabályként az új Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni azonnal, a szabadságra és a 
távolléti díjra vonatkozó új szabályozás azonban csak 2013-tól lép hatályba. 
 

MMuunnkkaasszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttééssee  
 
Ha a munkaszerződés kezdetéről nem rendelkezik a kontraktus, júliustól a következő naptól 
hatályos a szerződés, nem pedig a következő munkanaptól. A „munkába állás napja” kifejezés 
nem szerepel az új Mt.-ben, mivel a jogalkotó szándéka szerint a jogviszonyt a megállapodás 
hozza létre, nem pedig a munkahelyre való fizikai belépés.  
 
Az új Mt. szerint a feleket a külföldi elemet tartalmazó munkaviszonyok körében megilleti a 
szabad jogválasztás joga azzal, hogy ha erről a kérdésről a munkaszerződésben külön nem 
rendelkeznek és a munkavégzés „rendszeresen” Magyarországon folyik, akkor az új Mt-t kell 
alkalmazni 
 
Újdonságot jelent az elállás joga, vagyis az, hogy a később kezdődő munkaviszonytól mindkét fél 
elállhat, ha lényeges változás állt be a körülményeikben, vagy aránytalan sérelemmel járna a 
jogviszony megszületése.  
 
A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei közül egy fontos dolog változik: a 
munkaszerződésnek a munkahelyről is rendelkezni kell. Ha a szerződésben nem szerepel ez a 
kitétel, attól még az érvényes: a kisegítő szabály szerint ilyenkor az számít a munkavégzés 
helyének, ahol a dolgozó szokásosan végzi (eddig is végezte) munkáját. 
 
Változó munkahely esetén megnevezhető több helyszín, például a munkaadó több telephelye, egy 
régió, vagy akár az egész ország. Ilyen esetben célszerű nevesíteni a helyszíneket a későbbi viták 
elkerülése miatt.  
 
Főszabályként továbbra is 3 hónap marad a próbaidő, de 6 hónapos próbaidőt is ki lehet 
kötni, amennyiben a cégnél van kollektív szerződés. A próbaidőt továbbra is csak 
munkaszerződésben lehet kikötni, a kollektív szerződés legfeljebb az időbeli kereteit tolhatja ki – 
akár 6 hónapra. Magát a próbaidőt és annak tartamát is munkaszerződésben kell meghatározni. 
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Újdonság a szabályozásban, hogy 3 hónapnál rövidebb próbaidő egy alkalommal 
meghosszabbítható, de az így sem lehet több 3 hónapnál.  
 
A korábbi határozott idejű munkaszerződések terén lényegi módosítást az új szabályozás nem 
tartalmaz. Továbbra is legfeljebb öt évre lehet határozott idejű munkaszerződést kötni, amelynek 
lejártát pontosan meg kell határozni: vagy egy másik munkavállaló távollétének idejére, vagy egy 
adott feladat elvégzésére, vagy pontos naptári napig szólhat a szerződés; annak lejárta továbbra 
sem köthető jövőbeli bizonytalan eseményhez, amely valamelyik féltől függ. 
 
Fontos változást jelent ugyanakkor, hogy a határozott idejű kontraktus az új szabályozás szerint 
nem alakul át határozatlan idejű munkaszerződéssé, ha a dolgozót akár csak egy nappal is tovább 
foglalkoztatják. 
 
Továbbra sincs konkrét szám arról, hogy hányszor lehet meghosszabbítani a határozott idejű 
szerződést. A hosszabbítást az új Mt. két feltételhez köti: ne sértse a munkavállaló érdekeit, és a 
munkáltató jogos érdeke kell, hogy legyen a hosszabbítás; ez utóbbinak a munkaszervezéstől 
független objektív körülmény számíthat. 
 

MMuunnkkaaiiddőő,,  mmuunnkkaabbéérr  sszzaabbáállyyoozzáássaa  
 
A kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet 
kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató 
munkáltatónál - a lakosság vásárlási szokásait figyelembe véve - a módosítás lehetővé teszi, hogy 
vasárnapra rendes munkaidőben is beoszthatók legyenek a kereskedelmi tevékenység keretében 
foglalkoztatott munkavállalók.  
 
Módosulnak a munkaidőre vonatkozó törvényi szabályoktól eltérő megállapodások keretei is. 
Például a munkaközi szünet szabályaitól csak a munkavállaló javára lehet majd eltérni. Legalább 
6 órás munkaidő esetén napi 20 perc, 9 órás munkaidőnél ezen felül még legalább 25 perc 
szünetet kötelező biztosítani. 
 
Az életkor alapján a munkavállalót megillető pótszabadság tartamától kollektív szerződésben csak 
a munkavállaló javára lehet eltérni. 
 
Pontosítják az új Munka Törvénykönyvével bevezetett kötetlen munkarend fogalmát is. Az az 
alkalmazott dolgozik kötetlen munkarendben, aki heti átlagban legalább napi munkaidejének felét 
saját maga osztja be. A munkáltató írásban engedheti át a munkaidő beosztásának jogát – 
mégpedig a munkakör sajátos jellegére vagy a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel. A 
munkavállaló számára ez a munkarend azt eredményezi, hogy nincs túlóra-elszámolás és kifizetés, 
a munkáltatónak pedig nem kell munkaidő-nyilvántartást vezetnie.  
 
A szabadságok rendszere némiképp változott, mivel az új Mt. már csak az alapszabadság (20 
nap) és pótszabadság kategóriáit ismeri (minden, alapszabadságon kívüli szabadság 
pótszabadságnak minősül). Módosultak a szabadság kiadására vonatkozó szabályok is, például 
hét nap szabadságot – korábban a szabadság egynegyedét – a munkavállaló kérése szerinti 
időpontban (legfeljebb két részletben) köteles kiadni a munkáltató. 
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Az új Mt egyik legfontosabb újdonsága, hogy a felek megállapodása alapján a ki nem adott 
szabadságot és fel nem használt szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december 31-éig kell 
kiadni, vagyis az eltérő minőségű szabadidőket össze lehet vonni. 
 
A díjazás az új Mt. szerint is a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme; nélküle a 
kontraktus semmis. Az új Mt. szerint a munkaviszony alatti minden kifizetést bérnek kell 
tekinteni. 
 
A munkaadóknak kedvez az új Mt. legtöbb, munkadíjra vonatkozó szabálya. A bérezés rendszerét 
a munkáltató állapítja meg, arra a munkavállalónak nincs befolyása. Egyéb egyezség hiányában 
csak az alapbér lesz a pótlékszámítás alapja. 
 
A munkadíj három fajtáját különbözteti meg az új szabályozás: az időbért, a 
teljesítménybért, és a kettő kombinációjából származó vegyes rendszert. Az új Mt. szerint 
a munkáltató állapítja meg a bérezés rendszerét azzal a kikötéssel, hogy az alapbért időbérben kell 
meghatározni, amely később – egyéb egyezség hiányában – a pótlékszámítás alapját jelenti majd. 
Ha a munkáltató kizárólag teljesítménybért kíván megállapítani, akkor legalább az alapbér felét 
elérő garantált bér megállapítása is kötelező számára. 
 
További kedvezmény a munkaadónak, hogy az új törvény hatálya alatt lehetősége lesz az 
egyoldalú nyilatkozattal megállapított munkadíj(emelés) visszavonására, ha közben megváltoztak a 
körülmények, vagy aránytalanul nagy terheket róna rá korábbi kötelezettségvállalása. Az új Mt. 
átmeneti rendelkezései szerint ráadásul erre visszamenőlegesen is jogosult lesz a munkaadó. 
 
A pótlék számításának alapja a személyi alapbér 100 százalékánál kisebb lehet, például akkor, ha 
rövidebb teljes munkaidőben foglalkoztatják a dolgozókat. Fontos új szabály, hogy a pótlék alapja 
a munkaszerződésben szereplő alapbér. 
 
Az új Mt.-ben – a korábbi szabályozással megegyezően – a túlmunka minden egyes 
típusa külön szabályozott. Megállapítható, hogy a pótlékszámítás új rendszere alapján a 
dolgozók döntően rosszabbul járnak. Például vasárnapi munkavégzés után 50 százalékos pótlék 
jár, a munkaadónak nem kell kifizetnie a heti pihenőnapot 100 százalékos pótlékkal. A munkával 
töltött munkaszüneti napért a korábbi 200 helyett csak 100 százalékos pótlék jár. 
 
Nem csak a többműszakos munkáltatónál keletkezik jogosultság a műszakpótlékra. A módosított 
rendelkezés értelmében ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen 
változik, a 18.00 és 06.00 óra közötti időtartam alatti munkavégzésre 30 százalék bérpótlék jár. A 
változás akkor rendszeres, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a 
munkanapok legalább egyharmadánál eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont 
között legalább négy óra eltérés van. 
 
A rendkívüli munkavégzésért csak akkor adható a pénzbeli 50 százalékos bérpótlék helyett 
szabadidő – ha a felek így állapodnak meg, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály kifejezetten 
így rendezi. Külön írásos megállapodás hiányában a pótlékot pénzben kell kifizetni. 
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ÚÚjj  sszzaabbáállyyookk  aa  ffeelleellőőssssééggii  sszzaabbáállyyookk  kköörréébbeenn  
 
Eddig a munkavállalót vétkes kötelezettségszegése esetén csak akkor lehetett kártérítésre 
kötelezni, ha ez szerepelt a kollektív szerződésben; júliustól ez már a munkaszerződésben is 
kiköthető. Eddig jellemzően csak az elbocsátás lehetett a kötelezettségszegés szankciója, 
mostantól enyhébben is büntethet a munkaadó.  

Az új szabályozás szerint meghatározott időre hátrányok írhatók elő a vétkes alkalmazottnak, de 
ezek összege nem haladhatja meg egyhavi fizetését. A munkaszerződések túlzott bonyolítása 
helyett érdemes a cég belső szabályzataira utalni a különféle kihágások büntetésének mértékénél. 
Fontos kiemelni, hogy a már megbüntetett kötelezettségszegésre felmondásnál nem lehet 
hivatkozni. 

AA  mmuunnkkaavviisszzoonnyy  mmeeggsszzűűnnééssee      
 
Az eddigi rendkívüli felmondás az azonnali hatályú felmondás egyik alkategóriája lesz: 
ide tartozik még a szerződés próbaidő alatti megszüntetése, és a határozott idejű 
szerződés lejárta előtti megszüntetése akkor, ha a munkaadó a kontraktusból hátralévő 
időre kifizeti a dolgozó átlagbérét. 
 
Felmondás esetén a régi szabályozás alapja megmarad. Jelentős újdonság, hogy mindkét fél 
bizonyos ideig – legfeljebb egy évig – lemondhat arról, hogy a munkaviszonyt felmondással 
megszünteti. Eddig ezeket az egyezségeket a bíróság jogellenesnek tekintette. Most a 
munkáltatónak érdemes élnie ezzel az eszközzel, ha például a cég költségén képezte a 
munkavállalót. 
 
Szintén új jogintézmény, hogy a határozott idejű munkaszerződés is megszüntethető 
lejárta előtt, ráadásul az új szabályt júliustól a korábban megkötött szerződésekre is 
alkalmazni lehet. A kontraktus felmondását mindkét félnek indokolnia kell. 
 
A szociális konzultáció eredményeként 5 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt a dolgozó csak 
úgy bocsátható el, ha a munkaadó cégénél keres számára másik betöltetlen állást, és a 
munkavállaló azt nem fogadja el, vagy nincs ilyen pozíció. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra, 
akik fizetés nélküli szabadságon vannak gyermekük 3 éves kora előtt – most ez a csoport 
felmondási tilalom alá esik, még közölni sem lehet velük a felmondás tényét. 
 
Júliustól jogszerű lesz keresőképtelenség – betegség – alatt közölni a felmondás: ez 
esetben a keresőképtelenség végén kezdődik a felmondási idő. 
 
Szintén lényegi módosulás, hogy a második félévtől munkavállalói felmondás esetén a 
távozó dolgozónak az munkahelyen töltött időtől függetlenül 30 nap a felmondási ideje, 
míg a munkaadói felmondás esetén marad a felmondási idő sávos rendszere, a 30 nap 
 

- három év után öt nappal, 
- öt év után tizenöt nappal, 
- nyolc év után húsz nappal, 
- tíz év után huszonöt nappal, 
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- tizenöt év után harminc nappal, 
- tizennyolc év után negyven nappal, 
- húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. 

 
Ha a munkaszerződésben más szerepel, akkor az az irányadó, de 6 hónapnál nem lehet több a 
felmondási idő. 
 
A módosítás kimondja, hogy a felmondás szabályaitól csak a munkavállaló javára lehet eltérni a 
kollektív szerződésben. A módosításból viszont azt is következik, hogy a felek megállapodása 
eltérhet a felmondás törvényben meghatározott szabályaitól. 
 
Munkaerő-kölcsönzésnél általánosan 15 nap a felmondási idő. 
 
A munkaviszony megszűnésekor további 2 munkanapja van a munkáltatónak a munkabér és 
egyéb járandóságok kifizetésére. Felmondásnál az utolsó munkában töltött naptól, egyébként 
pedig legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon kell fizetnie a 
munkáltatónak. A kihirdetett törvény 3 munkanapot biztosított erre. 
 

EEggyyéébb  lléénnyyeeggeess  vváállttoozzáássookk  
 
Alapvető szemléletváltást jelent, hogy a kollektív szerződés eltérhet a munkavállaló hátrányára is 
az új Mt. második és harmadik részétől (a munkaviszonyra és a munkaügyi kapcsolatokra 
vonatkozó részek), kivéve, ahol ezt az új Mt. kifejezetten tiltja.  
  
Igen jelentős újítás, hogy a gyermek három éves koráig visszatérő munkavállaló kérésére 
a munkáltató köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú 
részmunkaidőre módosítani. Ez az új rendelkezés megszünteti az eddigi megengedő 
rendszert, amelyben a munkáltató megfelelő érvekkel visszautasíthatta a részmunkaidős 
foglalkoztatását a kismamának. Ami viszont új, hogy csak a 4 órás foglalkoztatás válik 
kötelezővé. 
  
Nem lesz köteles a munkáltató állásidőre járó díjazást fizetni a munkavállalónak, amennyiben a 
munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan külső ok miatt nem tud eleget 
tenni. 
  
A munkáltató személyében bekövetkezett változás esetén a munkavállaló felmondással élhet, ha 
a munkavállaló számára a változás miatt a munkafeltételek (például a munkavégzés helyszíne) 
lényegesen és hátrányosan megváltoztak, és a munkaviszony fenntartása a munkavállaló számára 
aránytalan sérelemmel járna. Ilyen esetben azonban a munkáltató (és nem a munkavállaló) által 
történő felmondás szabályai alkalmazandóak.  
  
Több, a hazai jogban eddig ismeretlen foglalkoztatási forma kerül bevezetésre az új Mt.-ben, így 
például a munkavégzés behívás alapján, több munkáltató által létesített munkaviszony. 
  
Már ezen a nyáron egyszerűbb szabályokkal lehet alkalmi munkásokat foglalkoztatni, az új Mt. 
erre vonatkozó rendelkezései is változnak, kevesebb adminisztrációval kell számolniuk a 
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munkáltatóknak. Új rendelkezés, hogy a napi munkaidő – munkaidőkeret vagy elszámolási 
időszak hiányában is – beosztható egyenlőtlenül. 
 
Uniós irányelvhez (2001/23/EK irányelv 3. cikk) igazítás eredményeképpen került be az új Mt.-
be, hogy amennyiben változik a munkáltató személye (például eladják a céget), az átvevő 
munkáltató az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben 
meghatározott munkafeltételeket az átvételt követő egy évig köteles fenntartani. Ez a 
kötelezettség teljes körű, nem lesznek kivételek. Az új Mt ugyanis kivette volna a munka- és 
pihenőidőre vonatkozó szabályok megtartását ebből a körből, azaz fenntartotta volna a most 
hatályos szabályozást. 
 
Mindebből az következik, hogy az átvevő munkáltató a kollektív szerződés munkaidő-beosztásra 
vonatkozó rendelkezéseit is köteles lesz fenntartani minden olyan esetben, amikor munkáltató 
személyében bekövetkező változásra az Mt. hatálybalépését követően kerül sor. 
 
Amennyiben viszont az átvevő munkáltatónál az átvétel időpontját követően van hatályos 
kollektív szerződés, akkor nem kell alkalmazni a jogelőd kollektív szerződését. 
 
Több ponton változtak a vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok is. Az új szabályozás 
többek között szakít azzal a korlátozással, hogy csak a vezetői tevékenység keretében, illetve az 
ezzel összefüggésben okozott károkért visel a vezető teljes felelősséget és az egyéb módon 
okozott károkért való felelősség korlátozott. Az új Mt. előírja, hogy a vezető gondatlan károkozás 
esetén is teljes kárfelelősséggel tartozik, korábban gondatlan károkozás esetén a felelősség 
mértéke a vezető tizenkét havi átlagkeresetéig terjedt. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


