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MUNKAJOGI ISMERETEK

Munkavállaló az lehet, aki tizenhatodik életévét – az iskolai szünet alatt a ti  - 
zenötödikéletévét,nappali rendszerűképzéskeretébentanulmányokatfolytató
tanuló–betöltötte.
Agyámhatóságengedélyealapján(foglalkoztatástmegelőzőlegalább15nappal
be kell jelenteni) a jogszabálybanmeghatározott kulturális,művészeti, sport-,
hirdetésitevékenységkeretébenatizenhatodikéletévétbenemtöltöttszemélyis
foglalkoztatható.
Amennyibenamunkáltatószemélyébenváltozáskövetkezikbe,amunkaviszonyból
származójogokéskötelezettségekazátadórólazátvevőmunkáltatóraszállnakát.
A munkaviszonymunkaszerződésseljönlétre,amelyetírásbakellfoglalni(tv.42.§).
A munkaszerződésalapján:

● amunkavállalókötelesamunkáltatóirányítása
szerintmunkátvégezni,

● amunkáltató köteles amunkavállalót foglal-
koztatniésmunkabértfizetni.

Amunkaszerződésamunkaviszonyjogalapja,
szerződés,amelyetmindkétfélnek(amunkáltatónak
ésamunkavállalónakis)elkellfogadnia.Ejogvi-
szonynakvannakkötelezőésnemkötelezőelemei.

Aszerződésnektartalmazniakellamunkaszerződéstkötőknevét,adatait.Kötelező
megállapodniamunkakörbenésmunkabérben,éseztrögzíteniis,ennekhiányában
érvénytelenaszerződés.
Megkellhatározni:
● amunkaviszonyidőtartamátis(határozottidejűmunkaviszony),ennekhiá-
nyábanamunkaviszonyhatározatlanidőrejönlétre;

● amunkavállalómunkahelyét,ennekhiányábanmunkahelynekazt,aholmun-
kájátszokásszerintvégzi.

Amunkaviszony–eltérőmegállapodáshiányában–általánosteljesnapimunka-
időbentörténőfoglalkoztatásrajönlétre.
Amunkaviszonykezdeténeknapjátamunkaszerződésbenkellmeghatározni.Ennek
hiányábanamunkaviszonykezdeteamunkaszerződésmegkötésétkövetőnap.
Atizennyolcadikéletévétbenemtöltöttszemélynevelését,felügyeletét,gondozá-
sát,gyógykezelésétvégzőmunkáltatónemlétesíthetmunkaviszonytolyanszemély- 
lyel,aki
● abűntetteseknyilvántartásábanbűncselekményelkövetésemiattszerepel

○ meghatározottbűncselekménymiattbüntetőeljáráshatályaalattáll,
○ foglalkozástóleltiltáshatályaalattáll.

!
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Betegszabadság: a betegség miatti keresőképtelenség tar
tamára naptári évenként tizenöt munkanap.

Szülési szabadság: egybefüggő hu
szonnégy hét, melyből négy hét a szü
lés várható időpontja elé esik.
A szülési szabadság tartamát – a ki   
fejezetten munkavégzéshez kap  cso  
  lódó jogo sultságot kivéve – munká

ban töltött időnek kell tekinteni. Ha az anya nem képes a gyermek gondo zására, 
az apa (illetve aki az a csecsemőt gondozza) is mehet szülési szabadságra.
Fizetés nélküli szabadságra jogosult a munkavállaló:

 ● gyermeke harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából;
 ● gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tizedik életéve betölté
séig a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt;

 ● hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes 
ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre.
A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelő
orvosa igazolja;

 ● a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára.
A munka és pihenőidő nyilvántartása a munkáltató kötelessége.
Legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések
Az egyes munkavállalói csoportok esetében a munka és pihenőidőre vonatkozó 
szabályokat a fő szabálytól való eltérésekkel kell alkalmazni:

 ● a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,
 ● a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig,
 ● a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító 
kockázat fennállásakor.

Fiatal – a 18. életévét be nem töltött – munkavállaló számára:
 ● éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem ren
delhető el,

 ● napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet, és a több 
mun kaviszony keretében történő munkavégzés munka
idejét össze kell számítani,

 ● legfeljebb egyheti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 ● négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munka
idő esetén legalább harminc perc,

!
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 – a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt 
rendkívüli munkaidőben,

 – a munkaidőkereten vagy
 – az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén.

A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre), munkaszüneti 
napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék 
bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihe-
nőnapot (heti pihenőidőt) biztosít. Készenlét esetén húsz, ügyelet esetén negyven 
százalék, ha a munkavégzés tartama nem mérhető, ötven százalék bérpótlék jár.
A felek a meghatározott bérpótlékot is magában foglaló alapbérben is megálla-
podhatnak a munkaszerződésben:

 ● bérpótlék helyett,
 ● készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot ma-
gában foglaló havi átalányban.

Díjazás munkavégzés hiányában
A munkavállalót:

 ● ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének 
a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget 
(állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve –, 
alapbér illeti meg;

 ● ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a 
munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megálla-
podásuk szerint illeti meg díjazás;

 ● távolléti díj illeti meg:
 – a szabadság tartamára,
 – a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára,
 – óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános 

munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a tel-
jesítendő munkaidő,

 – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály munkavégzés nélkül munkabér 
fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő.

A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár.
A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum összegét és hatályát  
– a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően –  
a kormány állapítja meg. Ennek megfelelően 2020-ban a kötelező legkisebb havi 
munkabér 161 000 Ft, 7410 Ft napi és 926 Ft órabér, középiskolai végzettség, !
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szakképzettség esetén a garantált bérminimum 210 600 Ft, 9690 Ft napi és  
1211 Ft órabér.
Kötelező legkisebb munkabér: a kormány által kormányrendeletben meghatá
rozott legkisebb munkabér összege, amit a munkáltató köteles fizetni az alkalma
zottja részére 8 órás munkaidőre.
Garantált bérminimum: a kormány által kormányrendeletben meghatározott 
legkisebb munkabér összege, amely kizárólag a minimum középfokú képzettség
hez kötött munkakör betöltése esetén kötelező. Ez azonban nem a munkavállaló 
legmagasabb iskolai végzettségétől függ, hanem attól, hogy az általa betöltött 
munkakör milyen végzettséget és szakképzettséget igényel. 
Ha alacsonyabb bérben állapodnak meg, az semmis.
A munkabért – eltérő rendelkezés hiányában – forintban kell megállapítani, kifi
zetni, és utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni.
Az elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoz
tatást kell adni, amelynek olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámo
lás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.
A bért a következő adók és járulékok terhelik:

 ● személyi jövedelemadó (15%),
 ● tb járulék (18,5%).

A munkáltató ezenkívül szociális hozzájárulási adót fizet a bér után, amelynek 
mértéke 17,5%, és 1,5% szakképzési hozzájárulást. 
Példa a munkavállaló és a munkáltató által fizetett adókra, járulékokra: 
Egy alkalmazott fizetése (bruttó bére) 170 000 Ft. Kinek milyen fizetési köte
lezettsége van?
Az alkalmazott (munkavállaló) a 170 000 Ftos fizetéséből 18, 5 % tb járulékot  
(31 450 Ft) fizet. Ezen kívül 15% (25 500 Ft) személyi jövedelemadót kell 
fizetnie. Mindezt a munkáltatója vonja le a béréből és fizeti be a NAV, Nemzeti 
Adó és Vámhivatal számára.
A munkáltató17,5% (29 750 Ft) szociális hozzájárulási adót és 1.5% (2550 Ft) 
szakképzési hozzájárulást fizet a munkáltató bére után ugyancsak a NAVnak. 
A társadalombiztosítási ellátás egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellá
tásból áll.
Az egészségbiztosítási ellátás lehet:

 ● egészségügyi szolgáltatás (természetbeni ellátás),
 ● pénzbeli ellátás: táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, egyéb térítések,

!

!

!

!
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Nem lehet egyéni vállalkozó:
 ● kiskorú személy, és aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
 ● akit gazdasági, vagyon elleni, korrupciós bűncselekmény miatt jogerősen vég-
rehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (a korábban hatályos törvények szerint 
a jogkövetkezmények alóli mentesülésig),

 ● akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végre-
hajtandó szabadságvesztésre ítéltek (a hátrányos jogkövetkezmények alóli 
mentesülésig),

 ● aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül vagy személyesen kezdeményezhető (okmányirodákban, 
járási hivatalokban). A nyilvántartásban szereplő adatok megváltozását a változástól 
számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus 
űrlapon (változásbejelentési űrlap) a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni  
(tv. 14. §). Egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt 
évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (tv. 18. §).  
A szüneteléssel, megszüntetéssel, valamint a változásbejelentéssel kapcsolatos 
eljárások kizárólag elektronikus úton kezdeményezhetők díj- és illetékmentesen.  
A megfelelően kitöltött űrlap alapján a hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát 
és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, majd továbbítja a nyilvántartást vezető 
szervhez. Ezt követően az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszik, amelyről  
a nyilvántartási szám megküldésével elektronikus úton értesítik a hatóságot, és 
egyidejűleg megküldik a meghatározott igazolást a bejelentő részére. A vállalkozói 
igazolvány nem feltétele a vállalkozói tevékenységnek, kiállítása megszűnt.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért 
teljes vagyonával felel.
Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, 
fióktelepen is végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogsza-

bály hatósági engedélyhez köti, az egyéni 
vállalkozó e tevékenységét csak az engedély 
birtokában kezdheti meg, ill. végezheti.
Az egyéni vállalkozó közreműködőként 
alkalmazottat, külön jogszabályban meg-
határozott bedolgozót, segítő családtagot 
és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót 
foglalkoztathat.

!




