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MUNKAJOGI KISOKOS 

munkajogi összefoglaló munkavállalóknak 

 

A MUNKAJOGI KISOKOS-ban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(Mt.) által szabályozott rendelkezések magyarázatára kerül sor a munkavállaló 
szemszögéből.  
Témák a teljesség igénye nélkül: 
 
Mire kell figyelni a munkaszerződés megkötésekor? 
Milyen jogai vannak a munkavállalónak a munkaviszony fennállása alatt? 
Milyen munkáltatói intézkedéseket tagadhat meg a munkavállaló? 
Mit jelent a felmondási védelem? 
Milyen igazolt távolléti formák vannak? 
Milyen összegű költségek megtérítésére tarthat igényt a munkavállaló a munkába 
járáshoz? 
 

 
MUNKASZERZŐDÉS ÉS TARTALMI ELEMEI 

 
 
Szerződő felek elnevezése: munkáltató és munkavállaló 
 
Munkaszerződésről beszélünk (és nem polgári jogi – vállalkozási, megbízási – 
jogviszonyról), ha 
 

▪ a szerződés tartalmazza a tevékenység jellegét, a munkakörbe tartozó 
feladatok meghatározását, (titkárnő, adminisztrátor, IT fejlesztő, kertész 
munkakör stb.) a munkaköri leírás tartalmazza az adott munkakörhöz 
tartozó konkrét feladatokat; 
 

▪ rendszeres munkavégzési kötelezettség van a munkavállalói oldalon; 
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▪ személyes munkavégzési kötelezettség áll fenn; a munkavállaló nem 
gondoskodhat saját maga helyettesítéséről (pl. rokonát, szomszédját nem 
kérheti meg, hogy helyettesítse őt a munkahelyén); 
 

▪ rendelkezésre állási kötelezettség valósul meg munkára képes állapotban 
(kivéve például, amikor a munkavállaló kötetlen munkarendben dolgozik, 
vagy a munkavállaló távmunkát végez és maga határozhatja meg, hogy 
mikor végzi el a feladatát); 

 
▪ a munkavállaló alkalmazkodik a munkáltató által meghatározott munkaidő-

beosztáshoz; 
 

▪ elősegíti, hogy a munkáltató utasítási joga érvényre jusson 
(munkavégzéshez kapcsolódó irányítási, utasítási, ellenőrzési jog); 
 

▪ a munkavégzéshez szükséges eszközökről, a biztonságos munkavégzési 
feltételekről, a munkakörülményekről a munkáltató gondoskodik; 
 

▪ rendszeres munkabérre való jogosultság áll fenn. 
 

 
A különféle jogviszonyok sajátosságaira tekintettel a felek – jogszabályi keretek 
között – szabadon dönthetnek a szerződés tartalmáról, azonban a választott 
szerződés tartalma az adott szerződéstípusra vonatkozó jogszabályi előírásokkal 
nem lehet ellentétes. 
 
A foglalkoztató és a részére munkát végző személy között létrejött jogviszony 
minősítésére a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkatársai jogosultak. A 
hatóság tevékenységét, jogosultságait a 2020. évi CXXXV. törvény tartalmazza  
 
Eljárásuk során kötelesek bírságot kiszabni, ha a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségével 
összefüggésben jogsértést állapítanak meg, ha nincs írásba foglalt 
munkaszerződés, ha hiányoznak annak kötelező tartalmi elemei, vagy színlelt 
szerződés kötésére került sor.  
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MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE 
 
A munkaviszony foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amely munkaszerződéssel 
jön létre.  
 
A munkaszerződést írásban kell foglalni, az írásba foglalásról pedig a munkáltató 
köteles gondoskodni!  
 
Munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásba foglalásának 
elmulasztása miatti érvénytelenségre csak a munkavállaló hivatkozhat a munkába 
lépést követő 30 napon belül. 
 
Példa a joggal való visszaélésre: A munkavállaló határozott idejű munkaszerződése 
közel 3 hét múlva lejár; a lejárat előtt a munkavállaló odaadja a munkavállalónak 
az új szerződést. Való igaz, hogy az a jogszabállyal nem ellentétes, de a 
munkavállaló korábbi szerződésétől eltérő elemeket tartalmaz. Az abban foglalt 
elemek a munkavállaló számára nem kedvezőek. A munkáltató nem egyeztett 
előzetesen, nem beszélte meg az általa változtatni kívánt új részleteket a 
munkavállalóval: a korábbi munkaszerződésben még állandó munkavégzési hely 
meghatározása szerepelt, viszont az új szerződés már változó munkahelyre való 
meghatározást tartalmazott. 
 
A korábbi munkaszerződésben a munkaidő munkanapokon 8.00-16.30-ig volt 
meghatározva, az új munkaszerződésben pedig kötetlen munkaidő - meghatározás 
szerepelt. 
 
A lehetséges módosítások jogszabályi rendelkezésbe nem ütköznek, mert változó 
munkahely és kötetlen munkaidő-meghatározás is lehetséges.  Az új 
munkaszerződés a munkavállalónak új helyzetet teremtett, és az új 
munkaszerződés aláírása a helyzet átgondolását igényelte volna abban a 
tekintetben, hogy ténylegesen tudja-e vállalni a feladatot az új feltételek mellett, a 
munkáltató pedig a korábbi szerződéssel egyező tartalommal nem kívánta 
megkötni az új munkaszerződést. 
 
A munkaszerződés módosítása a munkavállaló által javasolt tartalommal a 
munkáltató számára nem volt megfelelő. A munkavállaló választása az alábbiakra 
korlátozódott: vagy aláírja a szerződést a munkáltató által szabott feltételek 
mellett, vagy nem írja alá. Ennek alapján a munkáltató vagy változatlan szerződési 
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feltételekkel köt újabb szerződést, vagy hagyja, hogy a határozott időre szóló 
szerződés hatálya lejárjon, melyről tájékoztatja a munkavállalóját (az iratminták 
között megtalálható a tájékoztató a határozott idő lejártáról), és felvesz olyan 
munkavállalót, aki „boldogan” aláírja bármilyen feltétellel a munkaszerződést, 
mert lehet, hogy hosszabb ideje nem talált munkát. 
 
Ez a példa is azt igazolja, hogy a munkáltató által meghatározott feltételek szerint 
van lehetősége a munkavállalónak szerződni. A szerződésben meghatározott 
feltételeket elsősorban a munkáltató határozza meg. 
 
A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, amelyekben a feleknek feltétlenül 
meg kell állapodniuk: 

 
▪ a személyi alapbér 

 
▪ a munkakör – konkrét munkakör megjelölése szükséges, mert ennek 

ismeretében lehet vizsgálni a szakmai, egészségügyi alkalmasságot, és a 
munkavállaló is ebből szerez tudomást arról, hogy a munkavállaló milyen 
feladatokat fog elvégezni;  
 

▪ a munkahely meghatározása – ennek hiányában munkahelynek azt a helyet 
kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi; 
 

▪ a munkaviszony időtartama (határozott vagy határozatlan) – ha a 
munkaszerződés kifejezetten nem utal arra, hogy a munkaviszony 
határozott időre jön létre, akkor azt határozatlan időre létesített 
munkaviszonynak kell tekinteni. A munkaszerződésben a felek szabadon 
rendelkezhetnek arról, hogy határozott vagy határozatlan időre szóló 
munkaszerződést kötnek. Eltérő megállapodás hiányában az utóbbi valósul 
meg. A határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja 
meg az 5 évet, azonban a határozott időtartamú munkaviszony többször 
meghosszabbítható úgy, hogy a hosszabbításokkal együtt a munkaviszony 
nem lehet 5 évnél több, mert ez esetben határozatlannak minősül.  

 
A munkaszerződésben más kérdésekben is (pl. próbaidő kikötése, bérpótlékok, 
túlóraátalány, munkavégzés kezdete/vége, felmondási/felmentési idő, többlet-
végkielégítés) meg lehet állapodni, aminek különösen olyan munkáltató esetében 
van nagy jelentősége, ahol kollektív szerződés megkötésére nem került sor, annak 
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hiányában ugyanis a munkaszerződésben jelenhetnek meg a felek szándékát 
tükröző speciális szabályok. 
 
A munkavállalók bizonyos köre nemük, koruk, egészségi állapotuk miatt azonos 
munkakörülmények mellett is fokozott veszélynek van kitéve. 
 
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatról és 
véleményezésről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (Rendelet) melléklete 
tartalmazza az ún. sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást 
igénylő megterhelések jegyzékét.  
 
Ebben meghatározásra került például, hogy „a sérülékeny csoportba tartozó 
munkavállalók” foglalkoztatása során milyen tényezőket kell figyelembe venni 
(Rendelet 8. számú melléklete). A Rendelet külön határoz meg kockázati 
tényezőket a várandós nők, a nemrégen szült és szoptató nők foglalkoztatása (9. 
számú melléklet) és a fiatalkorúak foglalkoztatása (10. számú melléklet) során.  
 
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra, aki szervezett munkavégzés 
keretében munkavállalót foglalkoztat. A munkáltató az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságot munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése 
érdekében köteles munkavállalót kijelölni, vagy e feladatot külső szolgáltatás útján 
ellátni.  
 
A jogi szabályozás célja a rokkant és megváltozott munkaképességű emberek 
egészségi állapotának felülvizsgálata, melynek alapján esetlegesen elősegíthetik az 
újbóli elhelyezkedésüket. Egy olyan foglalkoztatás-központú rehabilitációs 
rendszert kívánt a jogalkotó létrehozni, amelyben a legfontosabb szempont, hogy 
a rehabilitálható személyek a passzív ellátás helyett elhelyezkedjenek akár 
átképzésük folytán vagy a megfelelő új munkakör megtalálása révén. 
 
A munkáltatók részére bértámogatás, költségkompenzáció, a munkahelyi 
környezet átalakításához támogatás adható. A rehabilitációs járadék iránti igény, 
valamint, a munkaképesség-csökkenés elbírálásához orvosszakértői intézet ad 
szakvéleményt. 
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A MUNKÁLTATÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
 
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége azt jelenti, hogy a munkaszerződés 
megkötésével egyidejűleg, de legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 
napon belül a munkáltató köteles tájékoztatást adni a munkáltató számára az Mt. 
46. § (1) bekezdése szerint. Ezek olyan lényeges, a napi munkavégzéshez kötődő 
információk, amelyek pontos megismerésével számos esetleges jogvita 
elkerülhető.  
 
A fentiek alapján tehát ügyelni kell arra, hogy a munkaviszony a munkaszerződés 
megkötésével jön létre, és a munkáltatót széleskörű tájékoztatási kötelezettség 
terheli.  
 
A munkavállalónak tudnia kell, hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorlója, ezért ha a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának a személye megváltozik, akkor erről a 
körülményről tájékoztatni kell a munkavállalót a változást követő 15 napon belül 
[Mt. 46. § (4)]. 
 
A munkáltatói adatkérésnek feltétele: 
 

▪ olyan nyilatkozat megtételét vagy olyan személyes adat közlését kérheti a 
munkavállalótól, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése és 
megszüntetése szempontjából lényeges [Mt. 10. § (1)]. Valamennyi 
adatkezelési elvnek érvényesülni kell a munkáltató adatkezelése során a 
2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletben 
foglaltak szerint (GDPR).1 
Alapelvek a GDPR szerint: célhoz kötöttség elve, adattakarékosság és 
alapértelmezett adatvédelem elve, korlátozott tárolhatóság elve, tisztesség 
elve, megfelelő jogalap elve, pontosság elve, előzetes tájékoztatás elve, az 
érintettek jogai védelmének az elve. 
 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a Rendelet, 
mint az EU másodlagos jogforrása, kötelező erejű a tagállamok tekintetében, annak közvetlen 
hatálya érvényesül, közvetlenül alkalmazandó (nem kell átültetni a tagállami jogba). Két év 
haladékot kaptak a tagállamok, hogy a GDPR rendeletet a jogrendszerük részévé tegyék és 
megtegyenek minden szükséges intézkedést (további jogszabályok meghozatala), hogy a 
közvetlen hatály elve alapján a Rendelet alkalmazása zökkenőmentes legyen.  
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▪ a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével összefüggő 
kérdésre vonatkozzon. Ilyen lehet például a büntetlen előélet, 
szakképzettség igazolására vonatkozó adatkérés, munkaköri alkalmassági 
vizsgálaton való részvétel előírása, versenytilalmi szabályokra vonatkozó 
tájékoztatáskérés. A 18. életévét be nem töltött személy nevelését, 
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet 
olyan személlyel jogviszonyt, aki bűntettesek nyilvántartásában szerepel, az 
Mt. 44/A. § (1) bekezdésében felsorolt bűncselekményt elkövette, és nem 
foglalkoztatható az a személy, aki az Mt. 44/A. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott bűncselekményt elkövette. A törvényben előírt adatokról a 
munkáltató részére nyújtott adatszolgáltatás, tájékoztatás nem ütközik a 
személyiségi jog megsértésének a körébe.  

 
A munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre, melynek nem 
feltétele az azonnali munkába állás.  
 
A munkaviszony tényleges kezdete viszont a munkába lépés napja, amelyet ha 
nem határoztak meg a felek a szerződésben, akkor a munkaszerződés megkötését 
követő munkanapon kell a munkavállalónak munkavégzésre jelentkezni.  
 
A felek tehát mind a munkába lépés napjában, mind a szerződéskötéstől a 
munkavégzés kezdete napjáig tartó ún. „köztes” időszakban alkalmazandó jogok 
és kötelezettségek tekintetében szabadon megállapodhatnak. 

 
A munkaviszony létrejöttét eredményező munkaszerződésben a felek sokszor 
lényeges kérdésekben nem vagy nem egyértelműen állapodnak meg, ebből 
kifolyólag egy-egy jogvita vagy a hatóság ellenőrzése során eltérően nyilatkoznak 
annak tartalma felől.  
 
A minimálbér betartására vagy például a rendkívüli munkavégzés korlátaira 
vonatkozó szabályok betartásával kapcsolatosan gyakran kérdéses, hogy teljes 
vagy részmunkaidőben foglalkoztatják-e a munkavállalót. 
 
Ha a szerződést kötő felek a munkaidő mértéke felől nem rendelkeznek, akkor az 
Mt. alapján a munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. 
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Ebből az következik, hogy a munkaszerződésben külön meg kell állapodni abban, 
hogy a foglalkoztatás részmunkaidőben (napi, heti vagy havi hány órában) 
történik. 
 

KÖTELEZŐ ÍRÁSBELISÉG 
 
Munkaviszonyra vonatkozó szabály az alaki kötöttséget (kötelező írásbeliség) 
elrendelheti (pl. a határozatlan vagy határozott időre szóló munkaszerződés 
megkötése esetén, a munkaszerződés módosításakor, a munkaviszony 
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatoknál, megállapodás megtámadásakor, 
versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés esetén, illetve ha valamely 
intézkedés írásba foglalását a munkavállaló kéri).  
 
Ha a jognyilatkozat megtételére írásban került sor, akkor módosítása vagy 
megszüntetése is csak írásban lehetséges. 
 
A munkáltató kötelessége a megállapodások írásba foglalásáról gondoskodni és 
azokat a munkavállaló részére átadni. 
 
Ha a munkavállaló a munkaviszonyával kapcsolatos munkáltatói utasítás (pl. 
rendkívüli munkavégzés vagy átirányítás) írásba foglalását kéri, és a munkáltató 
ennek nem tesz eleget, a munkavállaló jogszerűen tagadhatja meg annak a 
munkának az elvégzésére vonatkozó szóbeli utasítás végrehajtását, amelynek az 
írásba foglalását kérte. 
 
A munkáltató az írásbeliségen túl köteles intézkedését megindokolni. A 
munkáltatónak indokolási kötelezettsége akkor van, ha egyoldalú jognyilatkozatot 
tesz (pl. hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása során, munkáltató felmondása 
esetén, munkabér visszakövetelése alkalmával, kártérítési igény érvényesítése 
során stb.). Közös megegyezés, munkaszerződés módosítása, tanulmányi 
szerződés esetén nincs szükség indokolásra, mert azt mind a két fél aláírja. Az 
egyoldalú nyilatkozatokat a munkavállaló átveszi/tudomásul veszi; ezeket kell 
megindokolnia a munkáltatónak.  
 
A jogorvoslatról való tájékoztatásnak az írásbeli intézkedésben kell megjelenni, 
ebben kell felhívni a munkavállaló figyelmét a jogorvoslat lehetőségére, továbbá 
arra, hogy milyen szervhez, milyen jogvesztő határidőn belül fordulhat 
jogorvoslatért.  
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Ha a jogorvoslatról való tájékoztatás elmarad, a munkavállalót emiatt hátrány nem 
érheti, vele szemben nem alkalmazható az Mt-ben meghatározott határidők 
elmulasztásának jogkövetkezménye (például az általános elévülési időn belül 
fordulhat jogorvoslatért).  
 
A jogorvoslatra való tájékoztatás elmaradása az intézkedést önmagában nem teszi 
jogellenessé, csupán az intézkedés megtámadására biztosít hosszabb határidőt. A 
jogorvoslati határidő – melyről a munkavállalót tájékoztatni kell – 30 nap. 
Amennyiben a munkáltató ezirányú tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a 
munkavállalónak 3 év áll rendelkezésére a jogainak érvényesítésére, vagyis arra, 
hogy bíróság előtt érvényesítse az igényét. 
 
A jognyilatkozat írásba foglalása önmagában nem elegendő, szükséges, hogy azt az 
intézkedés megtételére jogosult munkáltatói jogkört gyakorló személy, illetve a 
munkavállalói nyilatkozat esetében a munkavállaló aláírja és azt a másik fél 
számára átadja. 
 
Az Mt. rendelkezései szerint a nyilatkozat akkor tekintendő közöltnek, ha azt az 
átvételre jogosult személynek átadják vagy az elektronikus dokumentum az 
érintett részére hozzáférhetővé válik.  Az elektronikus dokumentum akkor válik 
hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosultnak lehetősége 
nyílik a tartalmának megismerésére. A közlést akkor is hatályosnak kell tekinteni, 
ha az átvételt az érdekelt megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza.  
 
Ha az érdekelt a jegyzőkönyv átvételét megtagadja, vagy szándékosan 
megakadályozza, akkor erről a körülményről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben az 
esetben a jegyzőkönyv időpontja jelzi az átvétel (esetenként a megtagadás) 
tényét, idejét.   
 
Az iratban szabott határidő tekintetében az átvétel napja jelentőséggel bír, mert 
bármely határidő nem az átvétel napján, hanem az átvételt követő napon 
kezdődik. 
 
 
 
 
 



10 

 

munkajogom.hu 

 

Munkáltató általi munkaviszony-megszüntetés a próbaidő alatt – a kézbesítés 
kérdése  
 
 
Főszabály szerint a munkáltatónak kell bizonyítani, hogy a közlés szabályszerűen 
történt. 
 
Ha a munkáltató felmond a munkavállalónak a próbaidő alatt, és postázásra kerül 
az erről szóló irat, amit a munkavállaló, csak a próbaidő lejárta után vesz kézhez, 
már nem beszélhetünk a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásról. Egy 
esetleges bírósági eljárásban a bíró azt fogja vizsgálni, hogy a felmondás alapjául 
szolgáló iratot a munkavállaló a próbaideje alatt vagy a próbaidő lejárta után vette 
kézhez.  
 
Ha azonban a munkáltató abban bízik, hogy a munkavállaló még kézhez veszi az 
iratot a próbaidő alatt, ténylegesen azonban a próbaidő lejárta után kapja kézhez, 
akkor a munkaviszony megszüntetése jogellenes, a bíróság pedig a jogellenes 
munkaviszony-megszüntetéssel járó jogkövetkezményeket állapítja meg.  
 
Az iratok átvételének a megtagadása, az időhúzás a legkárosabb intézkedés a 
munkavállaló részéről, mert elzárja magát annak a lehetőségétől, hogy az irat 
tartalmát megismerje és azzal szemben jogszerű intézkedéseket tegyen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. Munkahelyi 
konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről szóló 

részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés megegyezés”-re 
kattintva. 
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ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az általános magatartási követelményeket a munkaviszony létesítése, fenntartása, 
megszüntetése alatt is tanúsítani kell.  
 
 

1. Az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye 
 
Általában elvárható magatartás az, amikor egy adott helyzetben a helyzethez 
igazodó magatartást várunk el a másik személytől.  
 

2. A jóhiszeműség, tisztesség és kölcsönös együttműködési kötelezettség 
 
Az együttműködés eredményessége érdekében a felek jóhiszeműen, a tisztesség 
elve követelményeinek megfelelően kell hogy eljárjanak és kölcsönösen együtt kell 
működniük. A jóhiszeműség és a tisztesség elve alapján a munkaviszonyban álló 
felektől megkívánható, hogy az egyik fél a jogával élve, a másik fél érdekeit is 
figyelembe véve úgy járjon el, hogy azzal a másiknak indokolatlanul hátrányt ne 
okozzon.  
 

3.  A tájékoztatási kötelezettség 
 
A munkáltató a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából 
jelentős tényről, körülményről, ezek változásáról köteles a másik felet tájékoztatni.  
Azt, hogy melyek azok a tárgykörök, amelyekről a másik érintettet tájékoztatni 
kell, az a tájékoztatásra kötelezettre van bízva; „olyan időben és módon kell 
megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség 
teljesítését”, melynek megítélése, behatárolása igen szubjektív kategória.  
 
Ide tartozik például, ha a munkavállaló keresőképtelen lesz, magánjellegű 
elfoglaltsága miatt egy adott napon később kezdi meg a munkát, vagy a napi 
munkarendtől korábban kell a munkavégzést befejeznie. 
 
A tájékoztatási elvből az következik, hogy a munkavállaló a lehetőségeihez mérten 
a lehető legrövidebb határidő alatt értesíti a munkáltatóját. Az elv nem határozza 
meg az értesítés módját sem, amely lehet telefon, e-mail vagy bármely más 
módozat, amellyel a munkáltató azonnal információhoz jut.  
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A bíróság több eseti döntése kifejtette, hogy a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményébe ütközik, ha a munkavállaló a felmondás jogellenességét érintő 
körülmény bekövetkezéséről nem tájékoztatja haladéktalanul a munkáltatót. (A 
várandós nőnek tájékoztatnia kell a munkáltatóját a várandósság tényéről, 
különben nem hivatkozhat a felmondási védelemre.)  
 
 

4. A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek a veszélyeztetése 
 

Tipikus példája lehet, ha a munkavállaló a közösségi médiában a munkáltatóról 
véleményt nyilvánít, fotót posztol egy céges rendezvényről, ahol a kollégák nagy 
része erősen alkoholos befolyásoltság alatt van, ezzel veszélyezteti a munkáltató 
jó hírnevét vagy jogos gazdasági érdekét. Bár a munkavállaló élt a szabad 
véleménynyilvánítás jogával, de azt is vizsgálni kell, hogy ezen 
véleménynyilvánítása során a munkáltató jó hírneve, jogos gazdasági érdeke 
ténylegesen sérült -e.  
 
A munkavállaló szabad véleménynyilvánításának a joga, szabadsága áll szemben a 
munkáltató jó hírnevével, jogos gazdasági érdekével. A jog minden esetben azt 
vizsgálja, hogy melyik fél jogának érvényesüléséhez fűződik nagyobb (társadalmi, 
gazdasági) érdek.  Ez esetben a munkáltatónak a jó hírnévhez fűződő joga 
erősebb, mint a munkavállaló szabad véleménynyilvánításának joga. Az Mt. 8. § (2) 
bekezdése erre a jogesetre vonatkozik. A munkavállaló munkaidőn kívüli 
magatartása abban az esetben korlátozható, ha a korlátozásról a munkavállaló 
előzetesen, írásban tájékoztatást kapott. 
 
Mt. 9. § (2) „A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás 
a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges 
és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, 
feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát 
alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell.” 
 
Ugyanakkor minden eset más és más, vagyis a szabad véleménynyilvánítás esetét 
kell megvizsgálni, hogy az ténylegesen alkalmas-e a munkáltató jó hírnevének, 
gazdasági érdekének a megsértésére. 
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5. A joggal való visszaélés tilalma 

 
Mt. 7. § (1) – „Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való 
visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, 
érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, 
véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.   
(2) Ha a joggal való visszaélés munkaviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt 
jognyilatkozat megtagadásában áll és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy a 
másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot 
ítéletével pótolja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.” 
 
Általános magatartási követelmény a joggal való visszaélés tilalma. A munkáltató 
feladata és kötelezettsége, hogy döntsön bizonyos helyzetekben, megtegye a 
szükséges lépéseket azért, hogy a munkavállaló, érdekérvényesítésére, 
véleménynyilvánítására stb. is megnyíljon a lehetőség.  
A joggal való visszaélés mulasztással is megvalósulhat. Minden olyan tevőleges 
magatartás, mulasztás a MUNKÁLTATÓ részéről, amikor a körülményekből 
egyértelműen látható, hogy intézkedése látszólag jogszerű, azonban ténylegesen 
az jogellenesnek minősül.  
 
Mulasztással nyilvánul meg, ha szándékosan „elfelejt” meghozni egy intézkedést, 
ami a körülményekből nyilvánvaló lenne.  
 
Csak a munkáltató tudja megvalósítani a joggal való visszaélést, ami az alanyi 
jogából fakad. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató széleskörű utasítási joggal 
rendelkezik és ezzel az utasítási jogával – melyet törvény biztosít a részére – 
palástolja a joggal való visszaélést. 
 
Nem lehet tételesen felsorolni, hogy mi minősülhet joggal való visszaélésnek. 
Néhány példa a munkáltatói „leleményességek” közül: 
 

▪ utasítási jog gyakorlásával megvalósuló joggal való visszaélés: ha a 
munkáltató péntek este 10:00 órára szervezi a teherautóból a kipakolást 
olyan munkavállalókkal, akiknek ez a feladat nem tartozik a munkakörébe; 
például szívességet kér, hogy gyorsabban menjen a munka.   
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▪ a munkáltató előzetesen elengedi a munkavállalót a munkaidő lejárta előtt 
(privát ügye intézése miatt a munkavállaló kérelmére), majd pár nap múlva 
számonkéri, miért hagyta el korábban a munkavégzés helyét. A 
számonkérést úgy „szervezi”, hogy annak többen legyenek a szemtanúi, 
mindezzel előidézi, hogy a kollégák véleménye az adott munkatársukról 
negatív irányba forduljon. 
 

▪ mulasztással megnyilvánuló joggal való visszaélés: a cégnél megszokott az e-
mailes kapcsolattartás szinte minden helyzetre, megszokott, hogy a 
munkavállalók ezen kommunikálnak a helyettesítésről, a szabadságkérésről, 
születésnap/névnap szervezéséről. Mivel mindenki tudja, hogy a cégnél az 
e-mailes kommunikáció az elfogadott, az újonnan a céghez kerülő 
munkavállaló is e-mailen kér szabadságot a munkáltatótól. Miután egy hét 
elteltével sem érkezik válasz, újra ír, mert a szabadságra tervezett nap 
közeledik. A vezető a szabadság előtti nap válaszol a levélre és jóváhagyja a 
szabadságkérelmet.  

 
Azt gondolom, hogy ez a néhány példa igen szemléletesen mutatja azt a fajta 
munkáltatói magatartást, hozzáállást, amelynek a folyamatos, huzamosabb ideig 
való fennállása ellehetetleníti az együttműködést és a jó munkahelyi légkört. 
Tapasztalataim alapján az ilyen jellegű megnyilvánulások a munkáltatói oldalon 
nem elvétve fordulnak elő, hanem folyamatosan és szándékosan, és ezen 
magatartás kovácsolja össze a munkavállalói gárdát vagy éppen veti ki magából 
azokat a személyeket, akiket a munkáltató hatalmi helyzetével visszaélve 
céltáblaként használ. 
 
Joggal való visszaélésnek minősül az az eset is, amikor a munkaügyi bíróság 
ítéletével a munkaviszony megszüntetésének a jogellenességét állapította meg és 
a felperesi munkavállalót az eredeti munkakörébe helyezte vissza, azonban az 
alperes a bírósági döntést nem hajtotta végre, illetve halogatta. 
 
Ezért például a várandós nőt megillető munkavédelmi szabályok betartása 
érdekében a munkáltatónak tudnia kell arról, hogy a nő várandóssága miatt csak 
meghatározott munkakörben foglalkoztatható. Ha nincs ismerete a 
munkáltatónak a várandósság tényéről, akkor nem merül fel a joggal való 
visszaélés.  
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Ugyanakkor a törvény kifejezetten megtiltja a munkáltató számára, hogy a 
munkavállalót várandósságának megállapítására irányuló orvosi vizsgálatra 
kötelezze, kivéve, ha erre munkaköri alkalmasság vizsgálata miatt, jogszabály 
előírása alapján kerül sor. 
 
A joggal való visszaélés tilalmának kiemelt szerepe van például a munkaviszony 
megszüntetése esetén.  
 
Joggal való visszaélés állapítható meg akkor is, ha bizonyosságot nyer, hogy 
valójában a munkáltatói jogkört gyakorló vezető és a munkavállaló közötti 
személyes ellentétek miatt kerül sor a munkaviszony megszüntetésére és nem az 
Mt-ben meghatározott okokkal függ össze a felmondás. 
 
Gyakran előfordul, hogy a határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése esetén 
történő kifizetések (pl. felmondási időre járó távolléti díj, végkielégítés) vagy a 
felmondás indokolásának elkerülése érdekében a munkáltató több alkalommal köt 
határozott idejű munkaszerződést ugyanazzal a munkavállalóval.  
 
Tipikus példa a joggal való visszaélésre, ha a munkáltató több alkalommal 
határozott idejű szerződést köt ugyanazzal a munkavállalóval minden külön 
indokolás nélkül.  
 
A határozott idejű szerződés felmondási lehetősége korlátozott, nincs felmondási 
idő, és végkielégítést sem fizet a munkáltató; ezen „hátrányokat” kihasználva is 
lehet határozott idejű szerződést kötni. Lehetőség van határozott idejű, 
munkaviszony létesítésére, de az nem valósíthat meg joggal való visszaélést.  
 
Tekintettel arra, hogy a joggal való visszaélést megfelelően orvosolni kell, ebben 
az esetben a jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni. A joggal való 
visszaéléssel okozott hátrány orvoslásaként kártérítés is megállapítható, mert a 
joggal való visszaélés esetén személyiségi jog sérül, melyet a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (Ptk.) szabályoz.  
 
A joggal való visszaélés tényét, a kár megvalósulását és mértékét az elszenvedő 
félnek – a munkavállalónak – kell bizonyítani. 
 
 

 
Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 

Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 
szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 

megegyezés”-re kattintva. 
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AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (Ebktv.) a jogrendszer egészére, általános jelleggel határozza meg a 
diszkrimináció tilalmát, definiálja az alapfogalmakat, részletezi az egyes speciális 
területekre vonatkozó (foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, 
oktatás és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) szabályokat, 
valamint nevesíti az esélyegyenlőség megsértése miatt indítható eljárások körét. 
 
Az Ebktv. 8. §-a szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 
olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy 
vélt [a)-t) pontig felsorolt] tulajdonságok miatt részesül kedvezőtlenebb 
bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy 
vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 
 
Az Ebktv. 8. § a)-t) pontig 19 pontban konkrétan felsorolja, hogy mi minősül 
hátrányos megkülönböztetésnek (pl. nem, bőrszín, nemi identitás, életkor stb.). 
(zárójelbe tenném) A széleskörű szabályozás indoka, hogy akit hátrányos 
megkülönböztetés ér, annak lehetősége legyen jogai érvényesítésére. Ha a védett 
tulajdonságát nem tudja az a)-s) pont valamelyikébe besorolni, akkor a t) pont 
lehetőséget ad egy olyan meghatározásra, amit a hátrányokat elszenvedő fél tölt 
meg tartalommal egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző megjelölésével. 
 
Még egy nagyon fontos szabály! Az egyenlő bánásmód megsértése megvalósulhat 
valós vagy vélt tulajdonság miatt. 
 
Ennek azért van jelentősége, mert a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő 
személynek vagy csoportnak elégséges csak állítani (valószínűsíteni), hogy 
hátrányos megkülönböztetésben van része. Ezt követően a bizonyítási érdek 
megfordul, és a munkáltatónak kell bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő 
bánásmód követelményét, vagy nem is kellett megtartania. 
 
Az egyenlő bánásmód megsértése a munkatársak egymás közötti interakciójában 
is megvalósulhat. Kirekesztenek, szóban inzultálnak valakit, rosszindulatú 
megjegyzéseket tesznek, gúnyolódnak, mások személyét, magatartását, 
megnyilvánulásait becsmérlik stb. Lehetetlenség felsorolni, hogy milyen 
megnyilvánulási módozatai vannak a munkahelyi mobbingnak. Éppen ezért nehéz 
meghatározni a mobbing fogalmát, legfeljebb körül lehet írni azokat a 
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tevékenységeket vagy mulasztásokat, melyeket a jogirodalom ennek tekint: egy 
szervezeten belül egy vagy több munkavállalóval szemben megnyilvánuló 
cselekmények vagy mulasztások, melyeket más munkavállaló vagy munkavállalók 
csoportja „alkalmaz”. A megnyilvánulási formája is többféle lehet: verbális vagy 
nonverbális eszközökkel valósítják meg, vagy éppen ignorálják (teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyják) a személyt. Ez utóbbira egy példa: a munkáltatónál 
„bevett szokás”, hogy a közös ivóvízrendelésre akkor kerül sor, amikor a 
„vízrendelésért felelős” munkatárs elfelejt szólni a kirekesztett személynek, hogy 
adja le a rendelését. Nyilvánvalóan az 1-2 alkalommal elfelejtett, „aprónak szánt” 
bosszúságok is mély nyomot hagynak a munkatársban; ezek feldolgozása 
személyiségfüggő. Mindenki másképp dolgozza fel az eseményeket: vannak 
olyanok, akiknél súlyos személyiségtorzulást okoznak, vagy az önértékelés, az 
önbecsülés hanyatlásához vezetnek. 
 
A munkáltató kivizsgálja az esetet, meghallgatja a sérelmet szenvedett és a 
helyzetet előidéző felet is, és cégen belül elrendezi a helyzetet (anyagi, erkölcsi 
jóvátétellel). 
 
Ha a sérelmet szenvedett fél nem kapja meg a munkáltatójától a kellő elégtételt 
(mert már pszichológushoz kell járnia, hogy a helyzetet feldolgozza, és a távollétek 
idejére szabadságot kell kivennie, és a munkáltató a nála jelentkező helyzetet nem 
kezeli kellő komolysággal, és az ügy munkahelyen belüli rendezése elmarad), az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértésére hivatkozással a jogsértővel 
szemben közvetlenül a törvényszék munkaügyi kollégiumánál keresetet nyújthat 
be. Ha az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál kezdeményez közigazgatási 
hatósági eljárást, akkor a törvényszék közigazgatási kollégiumánál kell a 
közigazgatási pert megindítani. (Korábban az Egyenlő Bánásmód Hatóság volt 
jogosult az eljárásra.)  
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a jogsértő ebben az esetben nem az a személy vagy 
csoport, aki előidézte az okot, hanem a munkáltató alperes, vagyis a munkáltató 
alperes felel a munkaviszony fennállása alatt a munkaviszonnyal összefüggésben a 
munkavállalót ért sérelmek miatt.  Ennek a magyarázata az, hogy ha nem 
munkaviszonyban tapasztalná az érintett a sérelmeket, akkor a polgári eljárásjog 
szabályai szerint polgári bíróság tárgyalná az ügyet. Mivel munkaviszonyban 
nyilvánulnak meg a jogsértések, így munkaügyi bíróság az illetékes. Fontos 
megemlíteni azt az esetet, ha a szervezetben a cég vezetője a különböző divíziók 
vezetésére közvetlen irányítással rendelkező szakmai vezetőt jelöl ki, így a 
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munkáltató (a cég törvényes képviselője) feladata a szakmai vezető és a 
munkatárs közötti konfliktus feltárása, mert egy esetleges munkaügyi perben nem 
a szakmai vezető lesz az alperes, hanem a szervezet, aki a munkaszerződésben 
mint munkáltató szerepel.   
 
Az egyenlő bánásmód sérelme esetén a sérelmet szenvedett félnek (elperes) meg 
kell neveznie azt, hogy mely védett tulajdonsága sérült (Ebktv. 8. § a)-t) pont), 
bizonyítania kell, hogy a jogsértéskor rendelkezett azzal a tulajdonsággal (pl. 
fogyatékossággal), amely miatt hátrány érte, és valószínűsíteni kell a jogsértést.  
 
Ezt követően a másik felet (munkáltatót/alperest) terheli annak bizonyítása, hogy 
az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, vagy az adott jogviszony, 
helyzet tekintetében nem volt köteles azt megtartani. 
 
Alkalmazható jogkövetkezmények az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárását követő 
– közigazgatási – bírósági eljárásban: 
 

▪ megállapítja az egyenlő bánásmód követelményének a megsértését és 
elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését; 

▪ megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását;  
▪ elrendelheti a véglegesség vált határozat közérdekből nyilvános 

közzétételét; 
▪ bírságot szabhat ki; 
▪ külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmaz (Ptk. szerinti 

kártérítési igény). 
 
Alkalmazható jogkövetkezmények a munkaügyi perben (Ptk. szabályozás):  
 
Ptk. 2:51. § [Felróhatóságtól független szankciók]     
(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján - az elévülési 
időn belül - az eset körülményeihez képest követelheti 
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; 
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját 
költségén megfelelő nyilvánosságot; 
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását 
és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való 
megfosztását; 
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e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje 
át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint. 
 
 

A SZEMÉLYISÉGI JOG VÉDELME 
 
Mind a joggal való visszaélés tilalma, mind az egyenlő bánásmód 
követelményének a megtartása magukban hordozzák a személyiségi jogoknak a 
védelmét. Mind a két esetben a jogsértés jogkövetkezménye szinte szó szerint 
ugyanaz. A jogi szabályozás különbsége attól függ, hogy mely szinten kezdődött az 
eljárás: ha az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, akkor a következő szint a 
törvényszék közigazgatási kollégiuma, amely az Ebktv-t fogja alkalmazni, ha 
munkaügyi pert kezdeményez a sértett, akkor az egyenlő bánásmód megsértése 
esetén az Ebktv. rendelkezéseit, a joggal való visszaélés esetén a Ptk. 
rendelkezéseit veszi figyelembe a bíróság.  
 
Ebből adódik az a további különbség is, hogy ha egyenlő bánásmód sérelme kerül 
vizsgálat alá, akkor a munkáltató bizonyítja, hogy megtartotta az egyenlő 
bánásmód követelményét, ha joggal való visszaélés vizsgálatára kerül sor, akkor a 
Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint a sérelmet szenvedett félnek kell 
bizonyítani az úgynevezett „kárelemeket”: a kár tényleges bekövetkezését, a 
károkozás időpontját, az okozati összefüggést a károkozó magatartása és a kár 
ténye között, és valamint bizonyítania kell az összegszerűséget is (eltérő 
bizonyítási érdek). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 
Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 

szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 
megegyezés”-re kattintva. 
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A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 

A munkaszerződés teljesítése az alapvető kötelezettségek teljesítését jelenti mind 
a munkáltató, mind a munkavállaló oldaláról. 

 

A munkáltató kötelezettsége az Mt. 51. §-a alapján: 

 

▪ a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a 
felek eltérő megállapodása hiányában – a munkavégzéshez szükséges 
feltételeket biztosítani, 

 

▪ a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely 
a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel, 

 
▪ a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, 

fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos 
következményekkel nem járhat. A munkáltató a munkavállaló egészségi 
állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a 
munkaidő-beosztást – a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével (adott 
helyzetben általában elvárható eljárás, magatartás alkalmazása, 
jóhiszeműség és tisztesség elve, együttműködés elve) – megfelelően 
módosítani.  

 
▪ a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a 
munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen 
biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. 

 
▪ a fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az 

észszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról. 
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A munkáltató kötelezettsége az Mt. 52. §-a alapján: 

 
 

▪ 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, 
 

▪ a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik 
személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel 
nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. Díjazásnak minősül minden olyan 
vagyoni értékű szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót 
megillető szolgáltatáson felül a munkavállalónak nyújt. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 
Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 

szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 
megegyezés”-re kattintva. 
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A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
A munkaszerződés megkötése a munkavállaló és a munkáltató egybehangzó 
nyilatkozata alapján történik, így a módosítására is csak konszenzus alapján 
kerülhet sor.  
 
A munkaszerződés tartalmát a felek közös megállapodással határozzák meg. A 
szerződés módosítása ennek megfelelően csak a felek közös megegyezésével, 
egyező akaratnyilvánításával történhet. A munkavállaló is tehet javaslatot a 
munkaszerződésének a módosítására. A munkaszerződés módosítással nem 
érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
 

AZ UTASÍTÁS TELJESÍTÉSÉNEK A MEGTAGADÁSA 

 

A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan 
veszélyeztetné. 

 

A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi 
épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

 

A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni. 

 

A munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató 
károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére 
nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni 
kell [Mt. 54. §]. 

 
Példa az utasítás jogszerű megtagadására: A munkavállalók távmunkában 
dolgoznak – a hétfői és pénteki napokon kötelező a munkahelyen való 
munkavégzés – járványtól függetlenül. A munkáltató személyes jelenlétet igénylő 
megbeszélést kívánt tartani a munkavállalóknak járvány idején. A munkavállalók 
többsége személyesen megjelenik az értekezleten. A kérdéses munkavállaló két, 
10 év alatt gyermekével otthonról dolgozik. Előzőleg jelezte a munkáltatónak, 
hogy videókonferencia- hívással szeretne csatlakozni a megbeszéléshez, mert a 
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gyermekek miatt (tömegközlekedés használatával) fokozott veszélynek lenne 
kitéve. A munkáltató továbbra is ragaszkodik a személyes jelenlétéhez, majd – 
(gondolatjelbe írnám) mivel nem tudta meggyőzni a munkáltatóját az általa 
helyesnek vélt indokról – e-mailt ír az Mt. 54. §-ra hivatkozással, hogy a személyes 
jelenléte a megbeszélésen – figyelemmel arra, hogy 2-3 alkalommal kell 
tömegközlekedési eszközt váltania – az egészségét közvetlen veszélynek tenné ki. 
 
Végül az anyuka videókonferencián keresztül csatlakozik a munkahelyen 
megtartott értekezlethez; az egészségét súlyosan veszélyeztető helyzet tényét e-
mailen igazolta. 
 
A jogszabály szövegéből is látható, hogy a munkavállaló megtagadhatja az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása a munkavállaló életét, testi épségét vagy 
egészségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54. § (2)]. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

MENTESÜLÉS A MUNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL 
 

A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének 
teljesítése alól 

 

a) keresőképtelensége, 

 

b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, 
egészségügyi intézményben történő kezelés, 

 

c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, 

 

d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, 

 

Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 
Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 

szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 
megegyezés”-re kattintva. 
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e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, 
ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta 
egy, ikergyermekek esetén naponta két órára, 

 

f) hozzátartozója halálakor két munkanapra, 

 

g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása 
szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez 
szükséges időre, 

 

h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára, 

 

i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes 
részvételhez szükséges időtartamra, 

 

j) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe 
fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente 
legfeljebb tíz munkanapra – ebben az esetben a munkavállalót a kérésének 
megfelelő időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított 
igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül – kell 
mentesíteni. Az igénybevételről a munkavállaló legalább öt munkanappal 
korábban tájékoztatja a munkáltatót. 

 

k) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt 
indokolt távollét tartamára, 

 

l) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra, 

 

m) a munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés 
körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához 
szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesítheti a 
munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének 
teljesítése alól. [Mt. 55. §] 

 

 
 

Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 
Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 

szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 
megegyezés”-re kattintva. 
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A MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 
MEGTÉRÍTÉSE 

 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet 3. §-a alapján a munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába 
járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel 
megváltott vagy az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy 
menetjegy árának legalább 86 %-át, amennyiben: 
 

▪ belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmi vasút 2. kocsiosztályán; 
▪ menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton;  
▪ elővárosi vasúton (HÉV-en); 
▪ menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven utazik a 

munkavégzés helyére, továbbá ha hazautazás céljából légi közlekedési 
járművet vesz igénybe. 

 
A munkáltató a munkavállalóval való megállapodás szerint nem téríti meg a fent 
jelzett költséget, ha a munkavállaló a lakóhelye (tartózkodási helye) és a 
munkahelye között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján 
oldja meg. 
 
A hazautazással kapcsolatos költségtérítés a rendeletben meghatározott felső 
korlátjának a tárgyévre vonatkozó mértékét a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter 2011-től kezdődően minden év január 25-ig a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményében teszi közzé. 
 
Ennek alapján a munkáltató által az utazásra fizetendő összeg törvényi minimuma 
a bérlet árának a 86 %-a, míg a felső határa (forint megjelöléssel) a Hivatalos 
Értesítőben olvasható. 
 
2021. évben a 7. számú Hivatalos Értesítő 618. odalán a hazautazással kapcsolatos 
munkáltatói költségtérítés havi felső korlátja 39.730 forint.   
 

A munkavállaló részére (a bérlet árának a megtérítése helyett) a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 25. § (2) bekezdésben 
meghatározott összeg (15 forint/km) 60%-a abban az esetben jár, ha: 
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▪ a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés 

helye között nincsen közösségi közlekedés; 
▪ a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással 

tudja igénybe venni a közösségi közlekedést; 
▪ ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság 

minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos 
fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe 
venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 
294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja; 

▪ a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti 
köznevelési intézményben tanuló gyermeke van. 

 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet és az Szja tv. rendelkezéseiből az következik, hogy a munkába 
járással kapcsolatos összeg – 15 forintnak a 60 %-a, azaz 9 forint/km 
költségtérítés – azt a munkavállalót is megilleti, akinek nincs saját 
személygépkocsija, csak igazolnia kell, hogy az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontban 
felsorolt hozzátartozó gépjárművét használja munkába járáshoz. 
 
A költségtérítésre való jogosultság szempontjából azonban közömbös, hogy ezt 
saját tulajdonú gépjárművel teszi-e meg. A munkába járáshoz igénybe vett 
gépjármű tulajdoni, üzembentartói státuszára vonatkozóan az Mt. szabályait kell 
alkalmazni.  
 

Munkába járás jogcímén felmerülhet az a kérdés is, hogy milyen távolságra 
kötelező fizetnie a munkáltatónak a dolgozó részére a 9 forint/km összeget, két 
különböző városban a dolgozó lakcímétől a munkavégzés helyéig megtett 
kilométereket kell figyelembe venni, vagy csak a két város közigazgatási határa 
közötti távolságot, hogyan kell ezt kiszámolni, van-e erre előírás. 
 
A munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye 
közötti távolságot kell figyelembe venni az utazási költségtérítés kilométereinek 
elszámolásakor, közforgalmi úton mért legrövidebb távolság figyelembevételével. 
Ennek kiszámítására nincsen hivatalos program, amelyet használni kellene. 
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A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE 

 
A munkaviszony megszűnése azt jelenti, hogy a felek külön erre irányuló 
akaratnyilatkozata és mindennemű külön intézkedés nélkül, egy meghatározott 
objektív körülmény beálltával a munkaviszony automatikusan megszűnik. 
 
Ezek az alábbi esetek: 
 

▪ A munkavállaló halála esetén automatikusan megszűnik a munkaviszony, 
melynek időpontja a halál bekövetkezésének a napja. 

 
▪ Ha a munkaviszonyt határozott időre létesítették, akkor annak lejártával a 

jogviszony automatikusan megszűnik; a szükséges igazolásokat ki kell adni a 
munkavállaló részére.  

 
▪ A munkáltató jogutód nélküli megszűnése – például a munkáltató 

felszámolása vagy végelszámolása esetén – a munkaviszony automatikusan 
megszűnik. 

 
▪ Megszűnik a munkaviszony akkor is, ha jogutódlás következik be, azonban a 

gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik, 
hanem például közalkalmazotti, közszolgálati vagy hivatásos szolgálati 
jogviszonyban foglalkoztat. 

 
▪ Törvényben meghatározott esetekben, melyeket az Mt. 62. § (1) bekezdés 

c) pontja nem sorol fel, csupán utal más jogszabályi rendelkezésre. Ilyen pl. 
az Mt. 195. § (5) bekezdése, amely arra az esetre vonatkozik, amikor több 
munkáltató és a munkavállaló egy munkakörbe tartozó feladatok 
ellátásában állapodnak meg, de a munkáltatók száma egyre csökken, mert 
időközben a többi munkáltató jogutód nélkül szűnik meg.    

 
 

A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE 
 
Mivel a Munkajogi Kisokos kifejezetten a munkavállalóknak szól, ezért csak a 
munkavállaló általi munkaviszony-megszüntetési módozatok kapnak itt helyet. 
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Ha a munkavállaló kezdeményezi a munkaviszonyának a megszüntetését, a 
munkáltató és a munkavállaló alá- és fölérendeltségi viszonyából fakadóan 
lényegesen kevesebb jogszabályt kell betartania. A munkavállalói felmondás a 
munkáltató működését különösebben nem befolyásolja.  Feltételezhető, hogy 
mire a munkavállaló a munkaviszonyának a megszüntetése mellett dönt, akkor 
már megtalálta a következő munkahelyét, ahová tovább szeretne lépni. 
 
A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok közös szabálya, hogy 
azt érvényesen csak írásban lehet megtenni. 
 

1) Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés  
 
A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti 
akár az határozott, akár az határozatlan idejű munkaviszonyt, ehhez azonban 
mindkét fél feltétel nélküli akaratnyilvánítása szükséges. A közös megegyezést 
nem kell indokolni.  
 
Gyakori kérdés, hogy a munkavállalónak jár-e ebben az esetben felmondási időre 
járó térítés, végkielégítés.  
 
A közös megegyezés alkalmával – a nevében is benne van – a felek közösen 
állapodnak meg annak tartalmáról, ezért a közös megegyezés aláírásával 
bármilyen összegben megállapodhatnak a felek. Nincs kötelező kifizetés 
(bérfizetés, felmondási időre járó bér, végkielégítés stb.), amelyben meg kell 
állapodni; a nulla forintban való megállapodás sem jogellenes. Ha viszont a 
megállapodás meghatározott összeget tartalmaz, annak kifizetésére a munkáltató 
már kötelezettséget vállalt, így utólag annak kifizetését megtagadni érvényesen 
nem lehet. 
 
A megállapodásban kifejezésre kell juttatni a munkaviszony megszüntetésére 
irányuló közös szándékot és annak időpontját. A felek bármely, a jövőben 
bekövetkező időpontban (vagy az irat aláírásának a napjában) megállapodhatnak.  
 

2) Próbaidő alatti, azonnali hatállyal történő munkaviszony-megszüntetés  
 

A próbaidő jogintézményének a célja, hogy a felek a munkaviszony első néhány 
hónapjában megismerjék egymást, információt szerezzenek a munkavégzési 
feltételekről, arról, hogy a munkáltató kellő szakértelemmel rendelkezik-e a 
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munka ellátásához.  A próbaidő alatt történő megszűntetés feltétele, hogy a 
munkaszerződés tartalmazza a próbaidőre való hivatkozást.  
 
A próbaidő kikötése csak írásban érvényes. A próbaidő legfeljebb 3 hónap lehet, (a 
felek ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak), ugyanakkor közös 
megegyezéssel meghosszabbítható úgy, hogy nem haladhatja meg a három 
hónapot. 
 
Az azonnali hatály azt jelenti, hogy nem kell alkalmazni a felmondási időre, a 
felmondási védelemre vonatkozó szabályokat, a felmondást nem kell indokolni, 
hanem a munkaviszony – az azonnali megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat 
kézhezvételét követően – megszűnik.  
 

3) Felmondással történő munkaviszony-megszüntetés 
 
Munkavállalói felmondás a munkáltató részére címzett jognyilatkozattal történik. 
A munkáltatónak nem kell hozzájárulni, csak átvenni a munkavállaló 
megszüntetésre vonatkozó nyilatkozatát.  
 
Határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése: 
 
„Mt. 67. § (1) – A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását 
nem köteles indokolni.” 

 
Dátumok/közlés időpontja a felmondási iratban: A felmondási irat megírásának és 
átadásának az időpontja március 10. Az ezt követő napon, tehát március 11. 
napjától számított 30. napon szűnik meg a munkaviszony, amely április 9. napja. 
Ezen időszak alatt a munkavállaló köteles munkát végezni, de kérheti 
szabadságának a kiadását.  
Ha a munkavállaló mond fel, nincs felmentési idő, amely alatt nem kell munkát 
végeznie, és a munkáltató végkielégítést sem fizet a részére.   
A munkáltató dönthet úgy is – függetlenül a rendelkezésre álló szabadságnapoktól 
– , hogy a felmondási időre vagy annak egy részére mentesíti a munkavállalót a 
munkavégzési kötelezettség alól.  
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Az Mt. a felmondás során a munkavállaló részéről indokolási kötelezettséget nem 
ír elő, a jogellenes munkaviszony-megszüntetés „csak” a munkakör átadása 
kapcsán és a felmondási idő alatti munkavégzés megtagadásában jelentkezhet. 
 
A fentiek szerint, ha a munkakör átadása nem a megfelelő rendben történik [Mt. 
84. § (4)], és a munkavállaló a felmondási ideje alatt nem végez munkát, akkor a 
munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, melynek a jogkövetkezménye a 
felmondási időre járó távolléti díj megfizetése a munkáltató részére.   
 
Határozott idejű munkaviszony megszüntetése: 
 
„Mt. 67. § (2) – A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló 
köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a 
munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel 
aránytalan sérelemmel járna.” 

 
4) Azonnali hatályú felmondással történő munkaviszony-megszüntetés  

 
Az azonnali hatály azt jelenti, hogy nincs felmondási idő, melyet a munkáltatónál 
kellene letölteni, hanem a megszüntető irat kézbesítésekor a munkaviszony 
azonnali hatállyal megszűnik. 
 
Ebben az esetben jelentősége van az objektív és szubjektív tudomásszerzés 
időpontjának is. 
 
Határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése azonnali hatállyal: 
 
Határozatlan idejű munkaviszony azonnali hatályú megszüntetéséhez indokolási 
kötelezettség tartozik, valamint a munkáltatónak a felmondási időre járó összeget 
és a végkielégítést is meg kell fizetnie a munkavállalónak.  
 
Csak abban az esetben kerülhet sor azonnali hatályú munkaviszony 
megszüntetésére, ha a munkáltató 

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. 
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Határozott idejű munkaviszony megszüntetése azonnali hatállyal: 

 
Határozott idejű munkaviszony felmondást indokolni kell, a felmondás indoka csak 
olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné 
vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. 
 

A munkavállalói jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei  
 
„Mt. 84. § (1) – A munkavállaló, ha munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, 
köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti 
díjnak megfelelő összeget megfizetni.” 
 
„Mt. 84. § (2) – A munkavállaló, ha a határozott tartamú munkaviszonyát szünteti 
meg jogellenesen, a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb 
háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.” 
 
„Mt. 84. § (3) – A munkáltató követelheti az (1) vagy (2) bekezdésben 
meghatározott mértéket meghaladó kárának megtérítését is. Ezek együttesen 
nem haladhatják meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának összegét. 
 
Az Mt. 84. § (1) bekezdéséből az következik, hogy bár a munkavállaló nem köteles 
a felmondását megindokolni, azonban a 30 napos felmondási időt le kell töltenie. 
Ha ezt nem teszi, akkor jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát és a 
távolléti díjának megfelelő összeget meg kell fizetnie a munkáltatónak. A 
munkavállaló vagy önként megfizeti a fizetési felszólításban szereplő összeget, 
vagy – ha azt vitatja – keresetet kell benyújtania a bírósághoz.  
 
Az Mt. 84. § (2) bekezdéséből az következik, hogy ha a munkavállaló a határozott 
idejű munkaviszony felmondására vonatkozó követelményeknek nem tett eleget, 
akkor a határozott időből hátralévő időre járó, de legfeljebb 3 havi távolléti díjnak 
megfelelő összeget köteles megfizetni. 
 
A munkáltató a jogsértés észlelését követően fizetési felszólítást küld/ad át a 
munkavállalónak, aki vagy elismeri a fizetési felszólításban szereplő összeg 
jogszerűségét és megfizeti határidőre az összeget, vagy keresetet terjeszt elő. 
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Ha a munkavállaló a munkáltatótól fizetési felszólítást kap és vitatja az abban 
foglaltakat, akkor a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel élhet a 
törvényszék munkaügyi kollégiumánál az Mt. 287. § (1) d) pontja alapján. 
Ellenkező esetben a fizetési felszólítás jogerőre emelkedik és közvetlenül 
végrehajthatóvá válik.  
 
A kereset benyújtásával a munkavállaló vitatja a fizetési felszólításban foglaltakat, 
annak jogcímét, összegszerűségét, ezáltal a munkavállaló felperesként vesz részt a 
perben, és a bizonyítási érdek is őt terheli: azt kell bizonyítania, hogy a 
munkaviszonyát jogszerűen szüntette meg, és nem köteles a fizetési felszólításban 
jelzett összeg teljesítésére.  
 
Ha sikeresen bizonyítja, hogy a munkaviszony fenntartása lehetetlenné vált a 
számára vagy a munkaviszony fenntartása aránytalan sérelemmel járna a 
számára, akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól.  
 
Ha nem sikerül bizonyítani a munkavállalónak a munkaviszony jogszerű 
megszüntetését, abban az esetben a határozott időből hátralévő időre járó, de 
legfeljebb 3 havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles fizetni a 
munkáltatónak az Mt. 84. § (2) bekezdés alapján, vagy kifizeti a reá irányadó 
távolléti díjnak megfelelő összeget az Mt. 84. § (1) bekezdésének megfelelően. A 
fizetési kötelezettség attól függ, hogy határozott vagy határozatlan idejű 
munkaviszony megszüntetésére került sor jogellenesen. 
 
Ezen felül a munkáltató követelheti a munkaviszony-megszüntetéssel 
kapcsolatban keletkezett kárának a megtérítését, azonban az együttesen követelt 
összeg nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának az összegét 
[Mt. 84. § (3)].  
 
Ha a fizetési felszólítás már tartalmazza az Mt. 84. § (3) bekezdés szerinti kárát a 
munkáltatónak, akkor azt is vitathatja a munkavállaló az általa indított perben. Ha 
a további kár mértéke csak a későbbiekben realizálódik a munkáltatónál, akkor ő is 
lehet a per kezdeményezője, mint felperes.  A kártérítési igény esetén a bizonyítási 
érdek a munkáltatóra esik, mert a „károsult” munkáltatónak kell bizonyítani a 
kárelemeket: a kár tényét, annak összegszerűségét és a munkavállaló magatartása 
és a kár bekövetkezte közötti okozati összefüggést. 
 

 
Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 

Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 
szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 

megegyezés”-re kattintva. 
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A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL 
 
Ha a munkáltató szünteti meg a munkavállaló jogviszonyát, lényegesen több 
szabályt kell betartani, mint a munkavállalónak. Ebben az esetben felmerül a 
felmondási időre járó összeg, illetve a végkielégítés fizetésének, a felmondási 
védelemnek, valamint a felmentési idő alkalmazásának a kérdése. Ezek közül a 
felmondási védelem részletes szabályai jelentősebbek a munkavállalói jogok 
védelme érdekében. 
 
 

Felmondási védelem  
 
 
A felmondási védelem kizárólag munkáltatói felmondás esetén illeti meg a 
munkavállalót, tehát közös megegyezés vagy azonnali hatályú felmondás esetén 
nincs felmondási védelem. 
 
A felmondási védelem azt célozza, hogy meghatározott körülmények fennállta 
esetén a munkáltató ne küldhesse el a munkavállalóját. Amennyiben a 
munkavállaló esetében valamely felmondási védelmet kizáró ok áll fenn, a 
felmondás jogellenességét állapítja meg a bíróság. 
 
A felmondási védelem kizárólag az Mt. 65. § (3) bekezdés szerinti események 
időtartama alatt áll fenn, melyek körét kollektív szerződés vagy munkaszerződés 
bővítheti. 
 
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. 
 
A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú 
munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 
megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 
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magatartásával indokolt felmondással és azonnali hatályú felmondás által 
biztosított indokolási kötelezettséggel és okból szüntetheti meg [Mt. 65. § (4)]. 
 
Az ún. lombikbébi programban, illetve az ezzel összefüggő előzetes kezelésben 
(felmondási védelem körébe tartozó esetek) részesülő munkavállaló részére 
kézbesített felmondás visszavonását is lehetővé teszi az Mt.  
 
A munkavállaló a felmondás jogellenes voltára az a) pont szerinti várandósság és 
az e) pontban szabályozott felmondási tilalom megszegése esetén akkor 
hivatkozhat, ha a munkáltatót erről a tényről előzőleg tájékoztatta. A felmondás 
közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított 15 napon a belül a 
munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja [Mt. 65. § (5)]. 
 
Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással 
történő megszüntetése esetén ha a munkavállaló a gyermek hároméves koráig 
nem vesz igénybe szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli 
szabadságot, akkor  
 

a) a munkavállaló munkaviszonyát kizárólag azonnali hatállyal lehet 
megszüntetni és kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartása lehet a felmondás indoka; 
 

b) a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő 
okra akkor lehet hivatkozni, ha a munkáltatónál a szokásos munkavégzési 
helyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges 
képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik 
munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra 
irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 65. § (6)]. 
 

 
A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő 
képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló 
eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára 
állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, 
vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el [Mt. 
65. § (7)].  
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A védelem fennállásának szempontjából a felmondás közlésének az időpontja az 
irányadó, azaz a felmondási védelem időtartama alatt a felmondás nem közölhető 
a munkavállalóval.  
 
 

ELJÁRÁS A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN 
 
A munkaviszony megszűnésekor/megszüntetésekor a munkavállalót a munkakör 
átadásával, a munkáltatót a szükséges igazolások kiadásával és a 
munkabér/szabadság/egyéb járandóságok elszámolásával kapcsolatos 
kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség nem függ attól, hogy ki kezdeményezte a 
munkaviszony megszüntetését, és a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 
milyen módon történt. 
 
A munkáltató folyamatos működése, a munkaköri feladatok maradéktalan ellátása 
szorosan összefügg azzal, hogy a munkaviszony megszűnésekor, 
megszüntetésekor a munkavállaló minden fontos részletre kiterjedően átadja a 
munkakörét.  
 
Ennek elmulasztása jelentős hátránnyal járhat a munkáltató számára, illetve 
további gondot és problémát okozhat, ha a munkavállaló nem számol el a rábízott 
dolgokkal. 
 
A munkakör átadására, illetve az elszámolásra vonatkozó kötelezettség teljesítését 
akkor várhatja el joggal a munkáltató, ha előírja annak módját, határidejét, illetve 
a törvény kötelességévé is teszi, hogy biztosítsa az ehhez szükséges feltételeket. 
 
A munkavállalóval ismertetni kell, hogy kinek és mikor adja át munkakörét, meg 
kell jelölni, hogy milyen iratokat kell átadnia. Ennek a meghatározása a munkáltató 
feladata. 
 
Ide tartozik a dolgozó birtokában található használati tárgy, egyéb, a 
munkavégzéséhez használatos eszközök, igazolvány, belépőkártya stb. 
 
Az igazolások kiadására, az álláskeresési járadék megállapításához szükséges 
igazoló lap kiállítására és az elszámolásra (munkabér, egyéb járandóságok) 5 
munkanap áll a munkáltató rendelkezésére. 
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MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT KELETKEZETT IRATOK ÉRVÉNYESSÉGE, 
HATÁLYA 

 
Az iratok két csoportra oszthatók: 
 

1) A felek közös megegyezésével keletkezett iratok 
 

▪ munkaszerződés 
▪ munkaszerződés módosítása 
▪ tanulmányi szerződés 
▪ versenytilalmi megállapodás 
▪ munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 

 
Ezen iratok sajátossága, hogy feltételezhető, a felek ezeket az iratokat saját 
kezdeményezésükre írták alá, de legalábbis hatással voltak azok tartalmára, mert 
ellenkező esetben nem is írták volna alá. 
 
A közös megegyezéssel keletkezett iratok vitatása nem a bíróság előtt kezdődik, 
hanem a másik szerződő félhez címzett nyilatkozattal, amely az irat megtámadását 
jelenti. 
 
Megtámadható megállapodásnak minősül elsősorban a munkaszerződés, 
továbbá a munkáltató és a munkavállaló által megkötött minden, 
munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodás [Mt. 28. §]. 
 
Ha a munkáltató a megtámadó fél, akkor a munkavállalónál kell fennállnia az 
akarathibának.  A megállapodást megtámadó fél lényeges körülmény tekintetében 
tévedésben volt. 
 
A megtámadásra aránylag rövid idő – az okot adó cselekmény felismerésétől, 
megszűnésétől számított 30 nap – biztosított.  
 
A megállapodás megtámadására alaki kötöttséget ír elő a törvény, ugyanis azt 
kötelező írásban megtenni, és a másik fél részére kell átadni/kézbesíteni.  
 
A megtámadhatóság körébe tartozik a munkaviszonyt közös megegyezéssel 
megszüntető megállapodás, melyet a másik félnél lehet megtámadni és nem 
bíróság előtt! Ha a közös megegyezéses megállapodás megtámadását a 



37 

 

munkajogom.hu 

 

munkavállaló a bírósághoz nyújtja be, akkor feltehetően elmulaszthatja a 
megtámadásra biztosított 6 hónapos elévülési határidőt. 
 
Az Mt. 287. § (3) bekezdés alapján „a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó 
megállapodás vagy egyoldalú jognyilatkozat megtámadása esetén a 
keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított 
harminc napon belül lehet előterjeszteni. A megtámadás eredménytelen, ha a 
másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt 
nem fogadja el.” 
 
Első lépésként a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodást a 
másik fél részére átadott/kézbesített irattal kell megtámadni, majd ha a másik fél 
nem válaszol 15 napon belül, ezen időponttól számított 30 napon belül lehet/kell a 
bíróság előtt a keresetet benyújtani a megtámadás eredménytelenségéről. A 
jelzett határidők jogvesztők. 
 
A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen. 
 
A felek akarata nyilvánvalóan nem érvényesül akkor, ha az egyik fél vagy mindkét 
fél valamely tényben vagy körülményben tévedett, rosszul ítélte meg vagy téves 
feltevésben volt.  
 
A munkavállaló részéről abban az esetben is hiányzik a megállapodás megkötésére 
irányuló szándék, ha az adott jognyilatkozatot nem önszántából tette meg, írta alá, 
hanem a megtételére jogellenes fenyegetéssel vették rá.  
 
Ez utóbbi esetben a nyilatkozat megtámadása akkor lehet sikeres, ha a fenyegetés 
jogellenes volta valóban fennáll. Nem tekinthető jogellenesnek a „fenyegetés” 
például akkor, ha a munkáltató a munkavállaló által elkövetett 
kötelezettségszegés miatt közös megegyezéssel kezdeményezi a jogviszony-
megszüntetést, és ezen ajánlat visszautasítása esetére jogszerű eljárás (pl. 
azonnali hatályú felmondás) megindítását helyezi kilátásba. 
 

2) Egyoldalú munkáltatói döntés következtében keletkezett iratok 
 

▪ munkáltatói intézkedések (munkaviszony megszüntetése 
felmondással, azonnali hatályú felmondással) 

▪ károkozással keletkező kárigény érvényesítése 
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▪ fizetési felszólítás 
▪ írásbeli felszólítás 

 
A 2. pontba tartozó iratokra a munkavállalónak nincs „ráhatása”. A munkavállaló 
csupán átveszi a munkáltató által elkészített iratot, de az aláírása nem a 
hozzájárulását jelzi, az csupán az átvételt igazolja. 
 
A munkavállaló a sérelmes vagy sérelmesnek vélt intézkedéssel szemben 
munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszthet elő. 
 
Erre 30 nap áll rendelkezésére a sérelmezett irat átvételét követő naptól. A 
keresetindításra nyitva álló 30 nap az irat átvételét közvetlenül követő napon 
kezdődik. Nincs jelentősége, hogy ez a nap esetlegesen munkaszüneti napra esik.  
 
Ez a 30 napos határidő csak abban az esetben érvényes, ha az iraton fel van 
tüntetve az alábbi hivatkozás [Mt. 286. § (1) bekezdés b) pontja]: 
 
„Jelen munkáltatói intézkedéssel szemben az irat kézhezvételétől számított 30 
napon belül keresetlevél benyújtásával munkaügyi jogvita kezdeményezhető a 
………… Törvényszék Munkaügyi Kollégiumánál.” 
 
Amennyiben az írásos dokumentum nem tartalmazza azt, hogy „jelen iratot” a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül meg lehet támadni munkaügyi bíróság 
előtt (ettől az intézkedés még nem lesz jogszerűtlen), a megtámadására nyitva álló 
határidő 30 nap helyett 3 év lesz! 
 
Tehát ha a munkáltató „elfelejtette” feltüntetni az egyoldalú intézkedésen a 
jogorvoslatra szóló felhívást, akkor az általános elévülési időn, azaz 3 éven belül 
lehet keresetet benyújtani. 
 
Fontos szabály, amit sokan nem ismernek: 
 
A ki nem adott szabadság megváltása iránti igényérvényesítés lehetősége nem a 
munkaviszony megszűnését követő 30 nap.  
 
A munkavállaló szabadsága nem „vész el”. A munkaviszony megszűnésétől 
visszafelé számított 3 évig a ki nem adott szabadságnapok megváltása iránti igény 
jogszerűen előterjeszthető.  
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Például a 2021. május 31. napjával megszűnő munkaviszony esetében a 2018. 
május 31. és 2021. május 31. közötti időszakban ki nem adott szabadságnapok 
pénzbeli megváltásával kapcsolatosan a munkavállaló jogos igénnyel élhet. 
 
 

SEMMISSÉG  
 
 
Ha a munkaviszony alanyai olyan megállapodást kötöttek, ami jogszabály vagy 
egyéb, munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre, vagy 
nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik, akkor azt semmisnek kell tekinteni [Mt. 27. §].  
 
Például a munkáltató a munkaszerződéshez kapcsolódó tájékoztatóban feltünteti, 
hogy a munkavállalónak évente 10 nap szabadság jár. Mint ismeretes, az 
alapszabadság mértéke 20 nap (munkanap), amely az életkor előrehaladtával 
folyamatosan emelkedik [Mt. 117.§]. 
 
Ettől a munkaszerződés még érvényes, csupán a szabadság megállapítására 
vonatkozó hivatkozás semmis. Minden olyan megállapodás, amely jogszabályba 
ütközik vagy jogszabály megkerülésével jött létre, semmis. A semmis 
megállapodásra bármikor (határidő nélkül) lehet hivatkozni, amely joghatály 
kiváltására alkalmatlan, és a semmiséget a bíróság hivatalból vizsgálja. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben önmegvalósítása, személyiségének kiteljesedése saját szellemi termékként, írott 
formában jelenik meg, akkor az olvassunkmindennap.hu weboldal Önnek szól! 
 

Mindig van lehetőség a megegyezésre, a helyzet békés rendezésére. 
Munkahelyi konfliktus, vita esetén mediátorként kérje a segítségemet! Az erről 

szóló részletes leírás elérhető a munkajogom.hu weboldalon a „Békés 
megegyezés”-re kattintva. 

 
 
 


