
1.jobbágytársad kívüli réteg munkajogi szabályozás kezdetei a cselédek, a 
bérmunkások,manufaktúrák dolgozói, bányamunkásság kereskedelemben 
foglalkoztatottak 
2. a munkajogi szabályozás tágabb keretébe tartoznak munkaegészségügyi 
és balesetvédelmi szabályozás, szakmai tanulóképzés, átképzés és a 
továbbképzés jogi rendezése, munkaerőpiaci szabályozás, munkanélküli 
segélyezés, munkaügyi felügyelet és igazgatás. 
3. nyílt közszolgálati rendszer szorosan kötődik a politikai rendszer 
változásaihoz, s ezért olyan jogszabályi környezetet alakított ki, amelyben 
csak rövid időszakra alkalmazhatók a közhivatalnokok. Főleg az Egyesült 
Államokban találkozhatunk ezzel a megoldással, zsákmányrendszernek is 
szokás nevezni. választásokon győztes párt a szakmai követelményeket 
háttérbe szorítva, bizalmi alapon választja ki főleg a magas beosztású 
közhivatalnokokat, 
4. a zárt közszolgálati rendszer Stabilitás, részletesen szabályozza a 
közszolgálatra való alkalmasság, az előmenetel, a felelősség, a díjazás, a 
képzés és továbbképzés követelményeit. Ez a karrier típusú közszolgálat, ahol 
az élethivatásszerűen végzett köztisztviselői tevékenységeknél a kiválasztási 
szempontok csak a szakmai érdemek alapján állhatnak. Ezt jogszabályban 
előírt szakmai feltételek, az ezeket konkretizáló pályázatok és esetlegesen a 
szakmai feltételek meglétét biztosító versenyvizsga biztosítják.  
5. mi minősül munkaviszonyra vonatkozó szabálynak? 
a jogszabály törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, kollektív 
szerződés, üzemi megállapodás, egyeztető bizottság határozata 
6. Munkatörvénykönyve személyi hatálya a munkáltatóra, 
munkavállalóra,munkáltatói érdek-képviseleti szervezetre, üzemi tanácsra, 
szakszervezetre 
7. munkajog alapelvei közül 5 Az adott helyzetben elvárható magatartás 
követelménye, méltányos mérlegelés követelménye, tájékoztatási 
kötelezettség, rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma, munkavállaló 
titoktartási kötelezettsége 
8. személyhez fűződő jogok védelme  
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, teljesítése 
vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak 
olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra 
vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 
A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő 
magatartása körében ellenőrizheti. annak során alkalmazott eszközök, 
módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkáltató 
jogosult a munkavállaló munkavégzésének ellenőrzésére, csak a munkavállaló 
munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében - akár a munkaidőn is túl is 
- történhet, és az semmilyen körülmények között nem terjedhet ki a 
munkavállaló magánéletére. A munkáltató köteles előzetesen tájékoztatni 
technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló 
ellenőrzésére szolgálnak, nem irányulhat kizárólag a munkahelyi jelenlét vagy 
munkavégzés intenzitásának megfigyelésére, s azt nem lehet olyan 
helyiségekben végrehajtani, amelyek a munkavállaló pihenésére szolgálnak, 
illetve sértik a magánszférát, az emberi méltóságot. 
9.a kötelezettségvállalást 
Az egyoldalú jognyilatkozatok sajátos típusa, lényege, hogy a benne vállalt 
kötelezettség teljesítését a jogosult akkor is követelheti, ha egyébként a 
vállalást külön nem fogadta el. akkor is hatályos, ha azt a jogosulttal 
egyáltalán nem, vagy nem szabályszerűen közölték. Fontos eltérés a 
munkaviszony alanyainak kötelezettségvállalásai között, hogy míg a 
munkáltató saját elhatározásából megkötés nélkül tehet kötelezettségvállalást, 
addig a munkavállaló kizárólag munkaviszonyra vonatkozó szabály kifejezett 
rendelkezése alapján vállalhat egyoldalúan kötelezettséget. 
10.a munkáltatói felmondás nem tartalmazza a jogorvoslati záradékot 
Ha a munkáltató a felmondásba nem írja bele a jogorvoslati záradékot, azaz 
nem tájékoztatja a munkavállalót, hogy az ellen harminc napon belül 
bírósághoz fordulhat, a keresetindítás határideje az eredeti harminc napról hat 
hónapra növekszik. 
11.Ki lehet munkáltató jogképes személy, aki munkaszerződés alapján 
munkavállalót foglalkoztat.lehet a természetes személy (cselekvőképességétől 
függetlenül), a jogi személy, egyéb személyegyesülés, amelynek a jogrend 
jogképességet biztosít anélkül, hogy jogi személyiséggel ruházná fel azt 
12.Ki lehet munkavállaló természetes személy, aki munkaszerződés alapján 
munkát végez.lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően- az 
iskolai szünet alatt- az a 15. életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű 
képzés keretében tanulmányokat folytat. A gyámhatóság engedélye alapján a 
jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési 
tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is 
foglalkoztatható 
13 előírás a munkaszerződés alakjára 
a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet 
megtenni. munkajogban tehát általában véve nincs alaki kötöttség, a 
jognyilatkozat írásban, szóban, ráutaló magatartással is meg lehet tenni. Ez 
alól csak munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása 
tehet kivételt, és írhat elő kötelező alakiságot. Ennek leggyakoribb formája az 
írásba foglalás követelménye. A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az 
írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a 
munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat. 

14 munkaszerződés kötelező tartalmi elemei 
a felek neve, lényeges adatai,a munkavállaló alapbére,a munkavállaló 
munkaköre, a munkaviszony tartama,a munkavállaló munkahelye. az első 
három hiányában a munkaszerződés érvénytelen lesz. 
15. munkáltató alapvető kötelezettségei 
a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok 
szerint foglalkoztatni, a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, a 
munkavállaló munkavégzés során felmerült indokolt költségeit megtéríteni, 
biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeit, ingyenesen biztosítani a munkavállaló alkalmassági 
vizsgálatát, a fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során 
gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról, a 
munkavállalót olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára és fejlettségére 
tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár. 
16 a munkavállaló alapvető kötelezettségei 
a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban 
megjelenni, munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes 
állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni, munkáját személyesen, az 
általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 
szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, a munkakörének 
ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 
munkatársaival együttműködni.  
17. a borravaló vagy a hálapénz elfogadása 
a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik 
személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel 
elfogadjon vagy kikössön. A jövőben akár a hálapénzt, akár a borravalót csak 
akkor fogadhatja el jogszerűen a munkavállaló, ha a munkáltató előzetesen 
hozzájárul. Ha a munkavállaló a munkáltató hozzájárulásával ilyen juttatásban 
részesül, nem lehet erre tekintettel csökkenteni az őt egyébként megillető 
munkabért, e rendelkezéstől sem kollektív szerződés, sem a felek 
megállapodása nem térhet el. 
18 munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 
ha a munkavállalót a munkáltató átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő 
munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatja. 
19 köteles megtagadni és tagadhatja meg a munkáltató utasítását 
Köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más 
személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan 
veszélyeztetné. A munkavállaló nem köteles megtagadni, csak megtagadhatja 
az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó 
szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét 
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
20Milyen módon írhatók elő hátrányos jogkövetkezmények a 
munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért? 
elsősorban kollektív szerződés állapíthat meg. Új elem munkaszerződésben is 
ki lehet kötni. csak akkor, ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll 
kollektív szerződés hatálya alatt. Természetesen lehetőség van szóbeli vagy 
írásbeli figyelmeztetés adására is. A legsúlyosabb az azonnali hatályú 
felmondás. A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell 
foglalni, és indokolni kell.  
21.Hogyan és mennyi időn belül alkalmazhat a munkavállalóra hátrányos 
jogkövetkezményt a munkáltató? 
A hátrányos jogkövetkezmény a kötelezettségszegés súlyával arányos kell, 
hogy legyen. csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit 
határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló 
személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát nem sérti. nem lehet 
megbélyegző, a munkavállalót lealacsonyító vagy megalázó. Feltétel, hogy a 
munkaviszonnyal álljon összefüggésben, és annak feltételeit módosítsa 
hátrányosan, de csak meghatározott ideig.csak az ennek alapjául szolgáló 
okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok 
bekövetkeztétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a 
büntethetőség elévüléséig alkalmazható.  
22.Mikor köteles a munkáltató ajánlatot tenni a munkaszerződés 
módosítására? 
1. ha a munkavállaló hosszabb időtartamú távollét után tér vissza, és a távollét 
után munkabérét növelni kell. 2.várandós munkavállaló munkakörének 
módosítása 3.a kisgyermekes munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatása 
23.Mikor szűnik meg a munkaviszony? 
a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a 
határozott idő lejártával, 
ha a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági 
egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik,törvényben 
meghatározott más esetben. 
24.Kikre vonatkoznak felmondási korlátozások? 
védett korúakra, az anyát vagy a gyermekét egyedül nevelő apát a gyermek 
hároméves koráig, a rehabilitációs ellátásban vagy rehab. járadékban 
részesülő munkavállaló esetén 
25.Mikor kezdődik a munkaviszony felmondási ideje? 
legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, e rendelkezéstől 
kollektív szerződés csak a munkavállaló javára térhet el, A felmondási idő 
harminc nap 
26.Mikor illeti meg végkielégítés a munkavállalót? 
a munkáltató felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy ha 
a munkáltató személyében bekövetkező változás vagy jogszabály 
rendelkezése alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. 
hatálya alá tartozik alapján szűnik meg a munkaviszony 
 



27.Mikor és mennyi időn belül lehet azonnali hatályú felmondással 
megszüntetni a munkaviszonyt? 
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való 
tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok 
bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a 
büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 
28Mikor minősül több műszakosnak a munkáltató tevékenysége? 
a munkáltató tevékenysége, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát. Nem 
különbözteti meg a törvény a délutáni vagy éjszakai műszakot, nincs 
jelentősége annak sem, hogy a műszakok egymást váltják-e 
29Mennyi a teljes napi munkaidő? 
A teljes napi munkaidő változatlanul napi nyolc óra. 
30.Milyen formái vannak a munkaidő-beosztásnak? 
Általános munkarend, Kötetlen a munkarend, Egyenlőtlen munkaidő-
beosztás, Az elszámolási időszak szerinti beosztás, osztott napi munkaidő 
alkalmazása 
31.Mi számít a munkajogban pihenőidőnek? 
munkaközi szünet napi pihenőidő heti pihenő nap heti pihenőidő 
munkaszüneti nap 
32.Mely esetekben lehet legalább nyolcórás, de 11 óránál rövidebb napi 
pihenőidőt biztosítani? 
az osztott munkaidőben, a megszakítás nélküli, a több műszakos, az 
idényjellegű tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben 
33Milyen pótszabadságokat ismer? 
az életkor szerinti pótszabadság gyermek utáni pótszabadság, apának a 
gyermeke születésére tekintettel járó pótszabadság föld alatt állandó jelleggel 
vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát 
dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár. a legalább 
ötven százalékos mértékű egészségkárosodott munkavállalónak évenként öt 
munkanap pótszabadság jár. 
34.Melyek a műszakpótlékra jogosultság feltételei? 
a munkavállalót több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatják, a 
munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének időpontja 
rendszeresen változik  tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történik a 
munkavégzés 
35.Említsen 3 esetet, amikor a munkavállalót távolléti díj illeti meg! 
a szabadság tartamára,a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, hozzátartozója 
halálakor két munkanapra, 
36.Mikor vonhatja le a munkáltató a munkavállalóval szembeni 
követelését a munkabérből? 
ha ahhoz a munkavállaló hozzájárul, ha a követelés előlegnyújtásból ered 
37.Mi jellemzi a munkáltató kártérítési felelősségét? 
Az új törvény is meghagyja az objektív felelősséget, azaz a munkáltató 
köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben 
okozott kárt, tekintet nélkül arra, hogy a kár bekövetkezésében terheli-e 
vétkesség vagy sem. A kimentési lehetőségek: a kárt az ellenőrzési körén 
kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt 
elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt 
elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. a 
munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell 
megtérítenie azonban azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy 
bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható. a kárnak azt a részét 
sem, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból 
származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett 
eleget. 
38. munkavállaló kártérítési felelősségének mértéke az új Mt.-ben? 
A régi Mt. a kártérítés összegét gondatlan károkozásnál a munkavállaló 
félhavi átlagkeresetében maximálta, amelyet munkaszerződés másfél havi, 
míg kollektív szerződés hathavi átlagkereset összegéig felemelhetett. Az új 
törvény ezzel szemben négyhavi távolléti díjban (a korábban 
meghatározott maximum közel nyolcszorosában) maximálja a gondatlan 
károkozás esetén fizetendő kártérítés mértékét. Kollektív szerződés esetén 
a kártérítés mértéke legfeljebb a munkavállaló nyolchavi távolléti díjának 
összegéig emelkedhet. Súlyos gondatlanság és szándékos károkozás 
esetében a teljes kárt kell megtéríteni. 
39.Mikor mentesülhet a munkavállaló a kártérítési kötelezettség alól 
(milyen kárt nem kell megtéríteni)? 
amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy 
amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból 
származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 
40.Mi a megőrzési felelősség? 
érvényesítéséhez az alábbi feltételek szükségesek: megőrzésre átadott, 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban 
bekövetkezett hiány, amelyeket a munkavállaló állandóan őrizetben tart, 
kizárólagosan használ vagy kezel; továbbá a dolgot jegyzék vagy elismervény 
alapján, aláírásával igazoltan vette át.  
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, más értéket vesz át, vagy 
részükre ilyen kifizetést, átadást teljesít, vagy az itt felsoroltak teljesítését 
közvetlenül ellenőrzi. 
A biztosíték összege nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbérének 
összegét.  
 
 

42.Soroljon fel a munkaviszony különös (atipikus) formái közül legalább 
hetet! 
határozott idejű munkaviszony munkavégzés behívás alapján, munkakör 
megosztása, távmunkavégzés,bedolgozói munkaviszony, vezető állású 
munkavállaló fennálló munkaviszony, cselekvőképtelen munkavállalóval 
fennálló munkaviszony 
43.Mi a távmunkavégzés? 
a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan 
tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai 
eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják. 
44.Ki számít vezető állású munkavállalónak? 
Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen 
irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – helyettesítésére jogosított 
más munkavállaló (vezető). A munkaszerződés a vezetőre vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató 
működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi 
jellegű munkakört tölt be, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér 
hétszeresét. 
45.Mi minősül munkaerő-kölcsönzésnek? 
az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés 
céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében 
munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi 
46.Mikor nem lehet munkavállalót kölcsönözni? 
munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott esetben,sztrájkban 
részt vevő munkavállaló helyettesítésére, ha a kölcsönvevőnél a munkavállaló 
munkaviszonya a munkáltató működésével összefüggő okra alapozott 
felmondásával vagy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondással legfeljebb 
hat hónapja szűnt meg, az ötéves tartamot meghaladóan. 
47.Mi a versenytilalmi megállapodás? 
a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követően köteles tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit 
veszélyeztetné. A kötelezettség legfeljebb két évig terhelheti a munkavállalót. 
a felek akarategyezésével létrejött megállapodásról van szó, ilyen 
kötelezettség kikötése a munkáltató által egyoldalúan, a munkavállaló 
beleegyezése nélkül nem lehetséges. A munkavállaló a fenti kötelezettség 
teljesítéséért a munkáltatótól megfelelő ellenértéket kell, hogy kapjon.  
48.Mi a tanulmányi szerződés? 
A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt 
támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a 
megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése 
után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb öt éven – keresztül 
munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. 
49.Mi a legnagyobb változás a kollektív szerződés szabályozásánál az új 
Mt.-ben? 
kollektív szerződés nem csak kedvező eltéréseket tartalmazhat, hanem mind 
pozitív, mind negatív irányba eltérhet a törvénytől. 
50.Mely esetben kell a munkavállalónak a keresetlevelet a munkáltatói 
jognyilatkozat közlésétől számított harminc napon belül előterjesztenie? 
Így a keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított harminc 
napon belül kell előterjesztenie a munkavállalónak 
az egyoldalú munkaszerződés-módosítással, a munkaviszony 
megszüntetésének jogellenességével, a munkavállaló kötelezettségszegése 
miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel (a keresetlevél benyújtásának halasztó 
hatálya van), a fizetési felszólítással (a keresetlevél benyújtásának halasztó 
hatálya van) a munkavállaló munkájáról készített értékelés valótlan 
ténymegállapításának megsemmisítésére vagy módosítására irányuló kereset 
esetén. 


