
Munkajog 
 
1) Milyen jobbágytársadalmon kívüli rétegeknél 
jelentek meg a munkajogi szabályozás 
kezdetei? 
 
A munkajogi elemek megjelenése a késő 
feudalizmusban is a jobbágytársadalmon kívüli 
rétegeknél jelentek meg ezek: 
- cselédek, 
- bérmunkások, 
- manufaktúrák dolgozói, 
- bányamunkásság, 
- kereskedelemben foglalkoztatottak. 
 
2) Mely területek tartoznak a munkajogi 
szabályozás tágabb keretébe? 
 
A munkajog két nagy területet foglal magába: 
- gazdasági élet (munkáltató a versenyszféra), 
- közszolgálati jog (állam önkormányzat) 
A tágabb munkajog tárgykörébe tartozik még: 
- munkaegészségügyi és balesetvédelmi 
szabályozás, 
- szakmai tanulóképzés, 
- átképzés, továbbképzés jogi rendszere, 
- munkaerő piaci szabályozás, 
- munkanélküli segélyezés, 
- munkaügyi felügyelet és igazgatás.. 
 
 
3) Mi jellemzi a nyílt közszolgálati rendszert? 
 
A nyitott közszolgálati rendszer szorosan kötődött a 
politikai rendszer változásaihoz, ezért olyan 
jogszabályi környezetet alakított ki, amelyben csak 
rövid időre alkalmazhatók a közhivatalnokok. 
Zsákmányrendszernek is nevezik. A választásokon 
győztes párt bizalmi alapon választja ki a magas 
beosztású közhivatalnokokat. 
 

4) Mi jellemzi a zárt közszolgálati rendszert? 
 
A zárt közszolgálati rendszer legfőbb értéknek a 
stabilitást tekintette, részletesen szabályozta a 
közszolgálatra való alkalmasság, előmenetel, 
díjazás, képzés követelményeit.  Karrier típusú 
közszolgálat, ahol a kiválasztási szempontok csak 
szakmai érdekek alapján állhatnak. 
 
5) Az új Munkatörvénykönyve szerint mi 
minősül munkaviszonyra vonatkozó 
szabálynak? 
 
- A munka törvénykönyve 2012.I. tv a 
munkaviszonyokra vonatkozó meghatározó 
jelentőségű, általános szabály, a versenyszféra 
minden területére kiterjed.  
- A közszolgálati viszonyokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. Kttv. 
tartalmaz külön szabályokat. Ez vonatkozik a 
kormánytisztviselőkre is. A Kttv. A közigazgatási 
munkavállalókra speciális szabályokat ír elő pl: 
- különös munkavállalói jogképesség, 
- munkaviszony létesítése, megszüntetése, 
- összeférhetetlenség, 
- munkabér legmagasabb összege tekintetében. 
 
6) Kire terjed ki a Munkatörvénykönyve 
személyi hatálya? 
 
A személyi hatály egy adott jogszabály alkalmazása 
alá vetett jogalanyok körét határozza meg. A 
törvény hatálya: 
- munkáltatóra, 
- munkavállalóra, 
- munkáltatói érdek-képviseleti szervezetre, 
- üzemi tanácsra, 
- szakszervezetre terjed ki. 
A személyi hatály meghatározása nem kimerítő 
jellegű, az Mt., illetve más jogszabályok a fenti 
személyi körön kívül esetenként számos jogalanyt a 

szabályozás körébe vonnak. Így az Mt. hatálya 
kiterjed a volt munkavállalóra, munkáltatóra, vagy a 
munkavállaló hozzátartozójára is. 
 
7) Soroljon fel a munkajog alapelvei közül ötöt! 
 
- Az adott helyzetben elvárható magatartás 
követelménye- általános elvárhatóság mércéje, 
- A jóhiszemű és tisztességes eljárás és az 
együttműködési kötelezettség követelménye, 
- A méltányos mérlegelés követelménye, 
- A tájékoztatási kötelezettség, 
- A rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma, 
- A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek 
védelme, 
- A munkavállaló titoktartási kötelezettsége. 
 
8) Hogyan érvényesül a személyhez fűződő jogok 
védelme a munkajogban? 
 
Az új Mt. általános jelleggel rögzíti, hogy 
valamennyi hatálya alá tartozó személy személyhez 
fűződő jogait tiszteletben kell tartani. A 
munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele 
vagy adat közlése kérhető, amely személyhez 
fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony 
létesítése, megszűnése szempontjából lényeges. 
Csak olyan alkalmassági vizsgálat végezhető, 
melyet a munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, 
vagy a kötelesség teljesítése érdekében kötelező. A 
munkáltató ellenőrzése során alkalmazott 
módszerek, eszközök nem járhatnak az emberi 
méltóság megsértésével. 
 
9) Hogyan szabályozza az Mt. a 
kötelezettségvállalást? 
 
Az egyoldalú jognyilatkozatok sajátos típusa az ún. 
kötelezettségvállalás, a benne vállalt kötelezettség 
teljesítését a jogosult akkor is követelheti, ha 
egyébként a vállalást külön nem fogadta el. A 



kötelezettségvállaló nyilatkozat akkor is hatályos ha 
azt a jogosulttal egyáltalán nem, vagy nem 
szabályszerűen közölték. A munkavállaló kizárólag 
munkaviszonyra vonatkozó szabály kifejezett 
rendelkezése alapján vállalhat egyoldalú 
kötelezettséget. 
 
10) Mi történik akkor, ha a munkáltatói 
felmondás nem tartalmazza a jogorvoslati 
záradékot? 
 
Ha a munkáltató a felmondásba nem írja bele a 
jogorvoslati záradékot, nem tájékoztatja a 
munkavállalót, hogy az ellen 30 napon belül 
bírósághoz fordulhat, a keresetindítás határideje az 
eredeti 30 napról 6 hónapra növekszik. 
 
11) Ki lehet munkáltató? 
 
A munkáltató az a jogképes személy, aki a 
munkaszerződés alapján a munkavállalót 
foglalkoztatja. Lehet természetes személy, jogi 
személy, egyéb személyegyesülés. 
 
12) Ki lehet munkavállaló? 
 
Az a természetes személy, aki munkaszerződés 
alapján munkát végez, 16. életévét betöltötte. 
 
13) Milyen előírás vonatkozik a munkaszerződés 
alakjára? 
 
A munkaviszony szerződéssel jön létre. Ez alapján 
a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása 
szerinti munkát végezni. A munkáltató köteles a 
munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. 
A szerződést írásba kell foglalni. 
 
 
 
 

14) Melyek a munkaszerződés kötelező tartalmi 
elemei? 
 
A felek neve, lényeges adatai, munkavállaló 
alapbére, munkaköre, munkaviszony tartama, 
munkavállaló munkahelye. 
 
15) Melyek a munkaviszonyban a munkáltató 
alapvető kötelezettségei? 
 
- A munkavállalót szerződés alapján foglalkoztatni, 
- A munkavégzés feltételeit biztosítani, 
- A munkavégzés során felmerült költségeket 
megtéríteni a munkavállalónak, 
- Biztosítani az egészséget nem veszélyeztető, 
biztonságos munkavégzés követelményeit, 
- Ingyenesen biztosítani az alkalmassági vizsgálatot, 
- Fogyatékos munkavállaló esetén gondoskodni az 
ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról, 
- A munkavállalót olyan munkára alkalmazni, mely 
testi alkatára és fejlettségére tekintettel rá hátrányos 
következményekkel nem jár. 
 
16) Melyek a munkaviszonyban a munkavállaló 
alapvető kötelezettségei? 
 
- A munkáltató által előírt helyen és időben 
munkára képes állapotban megjelenni, 
- Munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére 
állni, 
- Munkáját személyesen, elvárható szakértelemmel, 
gondossággal, az előírások, utasítások betartásával 
végezni, 
- Munkatársaival együttműködni. 
 
17) Milyen szabály vonatkozik a munkajogban a 
borravaló vagy a hálapénz elfogadására? 
 
Új szabályként jelenik meg az MT.-ben, hogy a 
törvény megtiltja, hogy a munkavállaló a 
munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik 

személytől díjazást a munkaviszonyban végzett 
tevékenységére tekintettel elfogadjon vagy 
kikössön. A hálapénzt, borravalót csak akkor 
fogadhatja el, ha a munkáltató hozzájárult. 
 
18) Mi számít munkaszerződéstől eltérő 
foglalkoztatásnak? 
 
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak 
minősül, ha a munkavállalót a munkáltató 
átmenetileg a szerződéstől eltérő munkakörben, 
helyen vagy munkáltatónál foglalkoztatja. 
 
19) Mikor köteles megtagadni és mikor 
tagadhatja meg a munkavállaló a munkáltató 
utasítását? 
 
Köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása más személy egészségét vagy a 
környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
Nem köteles megtagadni, de megtagadhatja az 
utasítás teljesítését, ha az a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályba ütközi, vagy a munkavállaló 
testi épségét, egészségét veszélyezteti. 
 
20) Milyen módon írhatók elő hátrányos 
jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes 
kötelezettségszegéséért? 
 
Vétkes kötelezettségszegés esetére a kollektív 
szerződés állapíthat meg hátrányos 
jogkövetkezményeket. Új elem, hogy hátrányos 
jogkövetkezményeket a munkaszerződésben ki 
lehet kötni, de csak akkor ha nem állnak kollektív 
szerződés hatálya alatt. 
 
 
 
 
 



21) Hogyan és mennyi időn belül alkalmazhat a 
munkavállalóra hátrányos 
jogkövetkezményt a munkáltató? 
 
Hátrányos jogkövetkezmény csak az ennek alapjául 
szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 
napon, legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított 1 
éven belül, bcs. ekövetése esetén a büntethetőség 
elévüléséig alkalmazható. 
 
22) Mikor köteles a munkáltató ajánlatot tenni a 
munkaszerződés módosítására? 
 
A felek a szerződést csak közös megegyezéssel 
módosíthatják, melyet írásba kell foglalni.  
- Ha  a munkavállaló hosszú időtartamú távollét 
után tér vissza és a munkabérét növelni kell. 
(GYES, Katonai szolg.) 
- A várandós munkavállaló munkakörének 
módosítása: köteles számára állapotának megfelelő 
munkakört felajánlani, a várandósság 
megállapításától a gyermek 1 éves koráig, ha ez 
nem lehetséges, a munkavégzés alól fel kell 
menteni. Ez időre alapbér illeti meg. 
 
23) Mikor szűnik meg a munkaviszony? 
 
- Munkavállaló halálával, 
- Munkáltató jogutód nélküli megszünésével, 
- határozott idő lejártával, 
- Munkáltató személyében bekövetkező változás 
esetén a gazdasági egységet átvevő nem az Mt. 
hatálya alá tartozik, 
- A törvényben meghatározott más esetekben. 
 
24) Kikre vonatkoznak felmondási 
korlátozások? 
 
Munkáltató nem szüntetheti meg a jogviszonyt: 
- várandósság, 
- szülési szabadság, 

- gyermek gondozásra igénybe vett fizetés nélküli 
szabadság, 
- tényleges, önkéntes, tartalékos katonai szolgálat, 
- A nő jogszabály szerinti emberi reprodukciós 
eljárással összefüggő kezelés, de max. 6 hó 
időtartamra (lombikprogram). 
- Védett kor – a munkavállalóra irányadó öregségi 
nyugdíj korhatár betöltését megelőző 5 éven belül 
csak külön feltételekkel lehetséges. 
 
25) Mikor kezdődik a munkaviszony felmondási 
ideje? 
 
A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését 
követő napon kezdődik.  
A felmondás közölhető, de a felmondási idő 
legkorábban a megjelölt időtartam lejártát követően 
kezdődhet el. A felmondási idő 30 nap, mely a 
munkáltatónál töltött évek után 3-20 év között 5-60 
nappal meghosszabbodik. Ha a munkavállaló mond 
fel 30 nap marad a felmondási idő. Határozott idejű 
munkaviszony megszüntetésénél a max. a 
határozott idő lejártáig tart. 
 
26) Mikor illeti meg végkielégítés a 
munkavállalót? 
 
- Munkáltató felmondása, 
- Munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a 
gazdasági egységet átvevő munkáltató nem tartozik 
a Mt. hatálya alá. 
Mértéke: 3-25 év között, 1-6 havi távolléti díj 
összege. 
 
27) Mikor és mennyi időn belül lehet azonnali 
hatályú felmondással megszüntetni a 
munkaviszonyt? 
 
A törvény megszünteti a rendkívüli felmondás 
fogalmát, helyette az azonnali hatályú felmondás 
fogalmát vezeti be. Ezzel mindkét fél élhet.  Ennek 

alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől 
számított 15 napon, legfeljebb az ok 
bekövetkeztétől számított 1 éven belül, bcs 
elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet 
gyakorolni. 
Azonnali hatályú felmondással bármely fél 
megszüntetheti a viszonyt próbaidő alatt is és  a 
határozott idejű munkaviszonyt is. 
 
28) Mikor minősül több műszakosnak a 
munkáltató tevékenysége? 
 
Több műszakos a munkáltató tevékenysége, ha 
tartama hetente eléri a 80 órát. A TV ne 
különbözteti meg az éjszakai vagy délutáni 
műszakot, nincs jelentősége, hogy a műszakok 
egymást váltják-e, feltétel, hogy a tevékenység érje 
el a heti 80 órát. 
 
29) Mennyi a teljes napi munkaidő? 
 
A teljes napi munkaidő: 8 óra. Ezt a felek 
megállapodása alapján max. 12 órára emelhető. A 
napi munkaidőre vonatkozó rendelkezésektől a 
kollektív szerződés csak a munkavállaló javára 
térhet el. 
 
30) Milyen formái vannak a munkaidő-
beosztásnak? 
 
A munkaidő-beosztás szabályait a munkáltató 
állapítja meg. 
- Általános munkarend: heti 5 nap, H-P-ig. 
- Kötetlen munkarend: a napi munkaidő legalább 
fele beosztásának jogát a munkavállaló számára 
írásban átengedi 
- Egyenlőtlen beosztás: a hét minden napjára vagy 
egyes napokra egyenlőtlenül osztja be. 
- Elszámolási időszak szerinti beosztás: ha nincs 
megállapított időkeret, 



- Osztott beosztás: a napi munkaidőt legfeljebb 2 
részletben beoszthatja, közötte min. 2 óra pihenő 
idővel. 
 
31) Mi számít a munkajogban pihenőidőnek? 
 
- Munkaközi szünet, 
- Napi pihenőidő, 
- Heti pihenőnap 
- Heti pihenő idő 
- Munkaszüneti nap. 
 
32) Mely esetekben lehet legalább nyolcórás, de 
11 óránál rövidebb napi pihenőidőt 
biztosítani? 
 
A munkavállaló részére a napi munkájának 
befejezése és a következő napi munkakezdés között 
legalább 11 óra egybefüggő pihenő időt kell 
biztosítani. Kivételek: 
- Osztott munkaidő, 
- Megszakítás nélküli,  
- Több műszakos, 
- Idényjellegű, 
- Készenléti munkakör. 
Ilyenkor is legalább 8 óra kell, hogy legyen. 
 
33) Milyen pótszabadságokat ismer? 
 
- Életkor szerint pótszabadság, 
- Gyermek utáni pótszabadság, 
- Apának gyermeke születésére tekintettel járó, 
- Fiatal munkavállalónak évi 5 nap 18 éves koráig, 
- Föld alatt dolgozó, vagy sugárzó munkahelyen 
dolgozónak évi 5 nap, 
- Legalább 50 %-os rokkantnak évi 5 nap. 
 
 
 
 

34) Melyek a műszakpótlékra jogosultság 
feltételei? 
 
- Több műszakban foglalkoztatás, 
- Beosztás rendszeresen változik, 
- 18.00- 6.00 között történik munkavégzés 
- Éjszakai műszak, 
- Rendkívüli munkavégzés, 
- Munkaidő kereten felül végzett munka. 
Ezekért a bérpótlék mértéke 50 %. 
 
35) Említsen 3 esetet, amikor a munkavállalót 
távolléti díj illeti meg! 
 
- Szabadság, 
- Kötelező orvosi vizsgálat, 
- Véradás, 
- Szoptatás (a gyermek 6 hónapos koráig) 
- Hozzátartozó halála esetén 2 nap, 
- Bírósági felhívásra. 
 
36) Mikor vonhatja le a munkáltató a 
munkavállalóval szembeni követelését a 
munkabérből? 
 

- Ha ahhoz a munkavállaló hozzájárul (csak 
a levonásmentes munkabér részig) 

- Ha a követelés előlegnyújtásból ered. 
 
37) Mi jellemzi a munkáltató kártérítési 
felelősségét? 
 
A munkáltató kártérítési felelősségét illetően a régi 
Mt.-ben főszabályként a munkáltató ún. objektív, 
vétkességre tekintet nélküli felelősség érvényesül. 
Ez alól csak kivételesen mentesülhet: a működési 
területén kívül eső ok, vagy kizárólag a károsult 
elháríthatatlan magatartása okozta a kárt. 
 
 
 

38) Hogyan változott a munkavállaló kártérítési 
felelősségének mértéke az új Mt.-ben? 
 
Az új törvény meghagyja az objektív felelősséget, 
azaz a munkáltató köteles megtéríteni a 
munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt, 
tekintet nélkül arra, hogy a kár bekövetkeztében 
terheli –e vétkesség vagy sem. 
 
39) Mikor mentesülhet a munkavállaló a 
kártérítési kötelezettség alól (milyen kárt nem 
kell megtéríteni)? 
 
Nem kell megtérítenie azt a kárt, amellyel 
kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a 
károkozás idején nem volt előre látható. Ha a 
munkavállaló vétkes magatartása okozta, ha a 
munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem 
tett eleget. 
 
40) Mi a megőrzési felelősség? 
 
A megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban 
bekövetkezett hiány, melyeket a munkavállaló 
állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, 
kezel. A dolgot jegyzék, átvételi elismervény 
alapján átvette. 
 
41) Kitől és milyen mértékű munkavállalói 
biztosítékot (óvadékot) kérhet a munkáltató? 
 
Biztosítékot csak olyan munkavállaló adhat, , aki 
munkaköre ellátása során más munkavállalótól vagy 
harmadik személytől pénzt, értéket vesz át, vagy 
részükre ilyen kifizetést, átadást teljesít, ezek 
teljesítését közvetlenül ellenőrzi. A biztosíték 
összege nem haladhatja meg a munkavállaló 1 havi 
bérének összegét. 
 



42) Soroljon fel a munkaviszony különös 
(atipikus) formái közül legalább hetet! 
 
- Határozott idejű munkaviszony, 
- Munkavégzés behívás alapján, 
- Munkakör megosztása, 
- Bedolgozói munkaviszony, 
- egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka, 
- köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló 
munkaviszony, 
- Cselekvőképtelen munkavállalóval fennálló 
munkaviszony 
 
43) Mi a távmunkavégzés? 
 
A törvényi definíció szerint távmunkavégzés a 
munkáltató telephelyétől elkülönült helyen 
rendszeresen folytatott tevékenység, melynek 
eredményét elektronikus úton továbbítják. 
 
44) Ki számít vezető állású munkavállalónak? 
 
A munkáltató vezetője, valamint közvetlen 
irányítása alatt álló helyettesítésére jogosított más 
munkavállaló. Fokozottan bizalmi jellegű a 
munkaköre, alapbére eléri a kötelező legkisebb  
munkabér hétszeresét. A vezetőre a kollektív 
szerződés hatálya nem terjed ki, munkarendje 
kötetlen, gondatlan károkozás esetén a teljes kárért 
felel. 
 
45) Mi minősül munkaerő-kölcsönzésnek? 
 
Atipikus munkaviszony. Az a tevékenység, 
melynek keretében a kölcsönbeadó a vele 
kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 
munkavállalót ellenérték fejében  a kölcsönvevőnek 
ideiglenesen átengedi. 
 
 
 

46) Mikor nem lehet munkavállalót kölcsönözni? 
 
- Sztrájkban résztvevő munkavállaló 
helyettesítésére, 
- 5 éves időtartamot meghaladóan- 
- Munkaviszonyra vonatkozó szabály által 
meghatározott esetben. 
 
47) Mi a versenytilalmi megállapodás? 
 
A munkavállaló a munkaviszony megszűnését 
követően nem tanúsíthat olyan magatartást, 
amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit 
veszélyeztetné, feltéve, hogy erről a felek 
megállapodtak, megfelelő ellenértéket kötöttek ki. 
 
48) Mi a tanulmányi szerződés? 
 
A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, 
hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a 
munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a 
megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, a 
képzettség megszerzése után a támogatás 
mértékével arányos időn (max. 5 év) keresztül 
munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. 
 
49) Mi a legnagyobb változás a kollektív 
szerződés szabályozásánál az új Mt.-ben? 
 
Kollektív szerződést a munkáltató és a 
szakszervezet köthet.  A munkaviszonyból 
származó, kapcsolódó jogot, kötelezettséget, 
szabályoz. Változás, hogy a szerződés nem csak 
kedvező eltéréseket tartalmazhat, hanem negatív 
irányba is eltérhet a törvénytől. 
 
 
 
 
 

50) Mely esetben kell a munkavállalónak a 
keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat 
közlésétől számított harminc napon belül 
előterjesztenie? 
 

- Egyoldalú szerződésmódosítással, 
- Munkaviszony megszüntetésének 

jogellenességével, 
- Munkavállaló kötelezettségszegése miatt 

alkalmazott jogkövetkezménnyel, 
- Fizetési felszólítással, 
- Munkavállaló munkájáról készített 

értékelés valótlan ténymegállapításának 
megsemmisítésére vagy módosítására 
irányuló kereset esetén. 

 


