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MUNKAERŐ- ÉS A BÉRGAZDÁLKODÁS STRATÉGIÁJA 

A munkaerő a termelési tényezők egyike, 

amellyel gazdálkodni kell. 

A munkaerő-és a bérgazdálkodás 

tartalmát az alábbi feladatok alkotják: 

• stratégiai feladatok, 

• tervezési tevékenység rövidebb távon, 

• operatív gazdálkodási tevékenység. 



A MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

• Munkaerő- és a bérgazdálkodás stratégiája 

• A munkaerő-és bérgazdálkodás feladatai a 
következők: 

1. Munkaerő biztosítása: a szükséglet meghatározása, a fedezet 
megteremtése, a dolgozók megszerzése, kiválasztása és 
munkába állítása,  a tájékoztatásuk, képzésük, továbbképzésük 
tervezése, a munkaerőmozgás irányítása. 

2. A munkaerő állomány hatékony foglalkoztatása, ösztönzése. 

3. A bérpolitika, a bér- és jövedelemgazdálkodás.

4. A munkaerőmozgás és az érdekegyeztetések. 



EEM STRATÉGIA LEHETSÉGES TARTALMA

Szervezeti stratégiai döntések
1. Milyen üzleti területen működjünk?

2. Milyen piaci, folyamattechnikai, szervezettervezési változtatások merülhetnek fel?

3. Milyen erőfeszítésekkel érhető el a változás?

4. Mikor és milyen mértékben változtatható?

EE stratégiai döntések
1. Mik az EE céljaink? Hogyan járul hozzá az üzleti célokhoz?

2. Most hol vagyunk? Hogyan jutunk el a célhoz?

3. Milyen erőfeszítéseket kell programozni?

4. Hogyan cselekedjünk? Eredményértékelés

Munkaerő tervezés
1. Szervezeti célokhoz igazodva, mi a jövőbeli EE igény?

2. Milyen az előrelátható munkaerő kínálat?

3. Hogyan hidalható át a kereslet és kínálat közti különbség

4. Hogyan cselekedtünk? Eredményértékelés



A MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 

FELADATAI: MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA I.

• A munkaerő szükséglet meghatározása:

A munkaerő állomány két részből áll, fizikai és szellemi dolgozókból. 

A fizikai dolgozók szükséges létszámát a normaóra szükségletén 
alapuló módszerrel és a kiszolgálási normák felhasználásával határozhatjuk 
meg. 

A szellemi munkaerő tervezésénél a bázis alapú  számítási módszer 
alkalmazható, illetve a szervezeti  felépítés és a munkakörök egybevetése 
lehet  kiindulópont. 

• A szükséges dolgozói létszám megállapítása után vizsgálni kell, hogy ezt a 
létszám-szükségletet mennyiben fedezi a meglévő munkaerő állomány. Ez 
úgy történik, hogy a tervezett létszámot globálisan és szakma csoportok 
szerint egybe vetjük a rendelkezésre álló állománnyal, így megállapítható, 
hogy növelni vagy csökkenteni kell-e a meglévő létszámot.



A MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI: 

MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA II.

• A szükséges létszám megszerzése történhet belső forrásból, 
munkakör-gazdagítás, átképzéssel vagy továbbképzéssel, de 
megvalósulhat külső forrásból is, munkaerő toborzással, mint 
pl. hirdetés, pályázat, fejvadász cégek.

• A dolgozók képzése a minőségi munkavégzés forrása, de 
mind a rövid-, mind a hosszabbtávú tervezés szempontjából 
nélkülözhetetlen. 

• A jelöltek kiválasztása történhet: elbeszélgetéssel, tesztekkel, 
felméréssel, referenciákkal. 

• A vállalatnak néha meg kell válni a dolgozóktól, például ha ezt 
létszámleépítés indokolja. 



A MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI: 

MUNKAERŐ ÁLLOMÁNY HATÉKONY FOGLALKOZTATÁSA, 

ÖSZTÖNZÉSE 

• A hatékonyság alapvető érdek. 

Ennek érdekében a munkavállalót folyamatosan el kell látni 

feladatokkal, eszközökkel, és a hatékony munkához szükséges 

feltételekkel. 

• A dolgozó a szükséglet kielégítésére irányuló ösztönzés hatására 

végzi munkáját. 

• Az ösztönzés alapvető, - de nem kizárólagos – eszközei: 

munkabér,

egyéb kifizetések, 

és a nem pénzbeli juttatások. 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI:A 

BÉRPOLITIKA, A BÉR- ÉS JÖVEDELEMGAZDÁLKODÁS I. 

• A vállalkozás stratégiájának a legalapvetőbb, 

legsarkalatosabb pontja a bérpolitika. 

• A bérgazdálkodás is ennek kialakításával kezdődik, mely 

magában hordozza az élő munkával történő gazdálkodást, és 

jelenti a megfelelő jövedelmezési rendszerek kialakítását. 

• Egy kidolgozott, megtervezett bérpolitika biztosítja a 

munkavállalók érdekeinek megvalósítását, és a gazdaságos 

munkavégzést. Így érvényesülhet a minél kisebb ráfordítással 

minél hatékonyabb eredmény elérésének elve. 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI:A 

BÉRPOLITIKA, A BÉR- ÉS JÖVEDELEMGAZDÁLKODÁS II.

A bérezési rendszer elemei, összetevői a 
következők: 
– az alapbér, 

– a bérpótlékok, 

– a prémiumok, jutalmak, 

– a kiegészítő fizetés, 

– a teljesítménykövetelmény (mind a minőség, mind a mennyiség 

tekintetében), 

– a bérforma (mint a teljesítmény és a munkabér közötti kapcsolat 

meghatározója), 

– az érdekeltségi rendszer az ésszerű kereseti arányok kiválasztásával. 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI:A 

BÉRPOLITIKA, A BÉR- ÉS JÖVEDELEMGAZDÁLKODÁS III.

• A beosztottak érdekeltségi rendszere fizikai 
foglalkozásúaknál: 

– a kereset és teljesítmény kapcsolata alapján 

• időbér: (ledolgozott idő×személyi bér) 

• teljesítménybér: (pl.: darabbér) 

– az ösztönzés iránya szerint 

• mennyiségre, minőségre ösztönző, vagy kombinált bérforma 

– az intenzitás szempontjából 

• lineáris, degresszív, vagy progresszív bérforma 

– elszámolási mód szempontjából 

• egyéni vagy csoportos bérforma 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI:A 

BÉRPOLITIKA, A BÉR- ÉS JÖVEDELEMGAZDÁLKODÁS IV.

• A beosztottak érdekeltségi rendszere szellemi 
foglalkozásúaknál:
– erkölcsi megbecsülés, időbér, prémium, jutalom 

• A vezetők érdekeltségi rendszere: összekötve a szervezeti 
egység érdekeltségével pl. alapbér, 

kiegészítő juttatások.

• Belső szervezeti egységek érdekeltségi rendszere lehet: 
– a mutató jellege szerint: terv, bázis, vagy normatív típusú 

érdekeltségi rendszer 

– a mutató tartalma szerint: rész-, költség-, vagy eredménymutatós 
érdekeltségi rendszer 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI: 

MUNKAERŐMOZGÁS ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉSEK I.

• A munkaerőmozgás irányítása tervezése jelenti az igény 

és a kínálat előrejelzését.

• Ha munkaerő-felesleg jelentkezik, megoldásként 

létszámstop, előnyugdíjazás, átképzés, legvégsőbb 

soron elbocsátás lehet a megoldás. 

• A munkaerőhiány esetén felvétel, visszahívás, átképzés, 

előléptetés, vagy a részmunkaidő-növelés alkalmazható. 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI: 

MUNKAERŐMOZGÁS ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉSEK II

• Országos szintű érdekegyeztetés: fóruma az OMT (Országos 

Munkaügyi Tanács). Ebben a kormány képviselői, a munkaadók és 

a munkavállalók érdekképviseleti szervei vesznek részt. 

Jogosítványai: egyetértési- véleményezési- és tájékozódási jog. 

• Ágazati szintű érdekegyeztetés: alapvetően bérezési, juttatási 

kérdésekkel foglalkozik. 

• Területi érdekegyeztetés: foglalkoztatási problémák kezelése. 



MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS FELADATAI: 

MUNKAERŐMOZGÁS ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉSEK III.

Vállalati érdekegyeztetés: elsősorban a szakszervezetek képviselik a 

munkavállalók érdekeit. 

• A munkáltató és a szakszervezet köti a kollektív szerződést, mely a 

munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlását, 

teljesítését és az eljárások rendjét, valamint a két fél közötti 

kapcsolatrendszert szabályozza. 

• A munkavállalók részvételi jogát a szervezet vezetésében az álltaluk 

választott üzemi tanács (3-13 fő), illetve üzemi megbízott gyakorolja. 

• Az üzemi tanács egyetértése szükséges a munkavédelmi szabályzat 

kialakításához. 

• Az üzemi tanács jogosítványai: működéshez való jog, együttdöntési jog, 

véleményezési jog, információkérés joga.

• A munkáltató és az üzemi tanács együttműködési szabályait az üzemi 

megállapodás szabályozza. Ha a munkáltatónál szakszervezet nincs, és e 

miatt a kollektív szerződés megkötése kizárt, a kollektív szerződést 

pótolva az ebben szabályozott jogokat és kötelezettségeket az üzemi 

megállapodás rögzíti. 



A MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR I.

A munkaviszony alanyaira nézve törvény fogalmazza meg az alábbi alapelveket, 

amelyeket a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelező 

jelleggel be kell tartani. 

Ezek: 

- a felek együttműködési kötelezettsége, 

- a piaczavarás tilalma, 

- a jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása, 

- a személy védelme, 

- a jognyilatkozatok alaki és tartalmi kellékei, 

- a hátrányos megkülönböztetés tilalma, 

- az érvénytelenség és az elévülés szabályai. 



A MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR II.

Törvényi szabályozás: 

- Munka törvénykönyve: Az állam már nem tulajdonosi, hanem 
közrendvédelmi funkciója alapján szabályoz. (munkajogi keretek, 
garanciális elemek megfogalmazása). 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló tőrvény (állami, helyi 
költségvetési szervek dolgozóira vonatkozóan). 

- Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (közigazgatási szervek 
dolgozóinak szabályai). 

Rendeleti szabályozás: kormány és miniszteri rendeletek. Nem 
lehetnek ellentétesek a törvényekkel. 

További szabályozás: kollektív szerződés, üzemi megállapodás, 
munkavédelmi szabályzat. Csak akkor térhet el az Mt-től, ha 
kedvezőbb feltételeket biztosít a dolgozóknak. 



MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE, A 

MUNKASZERZŐDÉS 

• A munkaviszony létrejötte a munkaszerződés megkötésén 
alapszik.

• A munkaszerződés szigorú tartalmi és formai 
követelményekhez kötött. 
(https://ugyintezes.magyarorszag.hu)

• A munkaszerződést írásba kell foglalni.

• Az írásba foglalt munkaszerződés 1 példányát át kell adni a 
munkavállalónak.

• Módosítani, megszüntetni csak írásban lehet.

• 16 éven aluli fiatal munkavállaló, külföldi munkavállaló és a 
szomszédos államokban élő magyar személy honi 
foglalkoztatásához hatósági engedély szükséges

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/


A MUNKASZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI 

ELEMEI I.

• A szerződő felek megjelölése

– Munkáltató pontos neve (cégnév, székhelye, gazdasági társaság esetén:cégbíróság 

megnevezése, mely cégjegyzésbe vette, cégjegyzékszám, adószám)

– Munkavállaló neve (további adatok: lakhely, adóazonosító, vagy társadalombiztosítási jel)

• Alapbér

– Legalább a kötelező legkisebb munkabért meg kell határozni és ettől eltérni csak abban az 

esetben lehet ha a felek részmunkaidőben állapodnak meg.

– Időbérben* kell megadni

– Havi alapbér esetén az 1 órára járó alapbér meghatározása során a havi alapbér összegét 

osztani kell

• Általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával

• Általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén a 174 óra időarányos részével.

Az alapbér 1 órára - napra, hétre, hónapra-történő kiszámításánál a munkavállaló munkakörére 

meghatározott munkaidőt (ha ez kisebb mint 8 óra arányosan csökkentjük a legkisebb órabért, 

ha pedig hosszabb arányosan növeljük) kell alapul venni.



A MUNKASZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI 

ELEMEI II.

• Munkakör (nem mellőzhetetlen elem)

A törvény nem határozza meg a munkakör fogalmát, de azon munkák 

összessége értendő alatta, melyet a munkavállaló köteles elvégezni.

A munkakörbe tartozó feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza (feladatok 

részletes felsorolása, kapcsolattartási kötelezettségek, stb.)

A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon 

belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkakörébe tartozó 

feladatokról.

• Munkavégzés helye (nem mellőzhetetlen elem, de alábbit előírja)

A munkavállaló munkavégzésének helyét rögzíteni kell 



A MUNKASZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEI

• Munkaviszony kezdete és időtartama

A munkaszerződésben meg kell határozni a munkaviszony 
kezdetén, ha ez nem történik meg, akkor a munkaszerződés 
megkötését követő nap értendő alatta

A munkaviszony tartamát meg kell határozni, ha ez elmarad 
akkor határozatlan idejűnek tekintjük

A teljes napi munkaidő 8 óra, ha a felek megállapodnak 
legfeljebb 12 órára emelhető (kivétel a készenléti jellegű 
munkakör vagy ha a tulajdonos hozzátartozójáról esetleg a 
tulajdonosról magáról van szó), illetve részmunkaidőben is 
megállapodhatnak a felek



A MUNKASZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEI II.

• Próbaidő kitöltése

– Legfeljebb 3 hónapig terjedő próbaidőben állapodhatnak meg a felek

– Kérheti a kikötését mind a két fél, általában határozott idejű 

munkaszerződés esetében kötik ki

– Ha rövidebb időtartamban állapodtak meg, azt egyszeri alakalommal, közös 

megegyezéssel van lehetőség hosszabbítani azt.

• Kollektív szerződés azonban akár 6 hónapos maximumot is megjelölhet

Próbaidő alatt bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatályú felmondással 

megszüntetheti a munkaviszonyt.



A MUNKASZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEI III.

• Bérpótlékok

– A munkavállaló akkor jogosult rá, ha az rögzítésre kerül, vagy a munkaviszonyra 

vonatkozó jogszabály írja elő

– Számításának alapja az alapbér

– Ha a felek rögzítik, az alapbér mint kötelező tartalmi elem mellett külön kell 

nevesíteni a bérpótlék mértékét, esetleg összegét.

– Bérpótlék az új Munkatörvénykönyve szerint

• Vasárnapi pótlék

• Éjszakai pótlék

• Műszakpótlék

• Rendkívüli munkavégzés esetére járó pótlék

• Készenléti díj

• Ügyeleti pótlék jár a munkavállalónak.



MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI

• Munkavállaló köteles

– Előírt módon és időben felvenni a munkát és teljesíteni azt

– Együttműködni munkatársaival, nem veszélyeztetni másokat

– Ellátni munkáját

– Üzleti, üzemi titkokat megőrizni

– Szakértelemmel, gondosan ellátni munkáját, munkautasításokat 

betartva

– Előírt tanfolyamon, képzésen részt venni

• Munkáltató köteles:

– Munkavállalót munkával ellátni, munkaszerződés szerint foglalkoztatni

– Munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló kötelezettségeit el tudja 

látni, munkaviszonyból eredő jogait el tudja látni

– Irányítás, tájékoztatás

– Ismeretek biztosítása a munkavégzéshez

– Munkaszerződés szerinti munkabért megfizetni



MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

A munkaviszony automatikusan megszűnik a 

munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli 

megszűnésével, és a határozott idő lejártával.

A munkaviszony megszüntethető:

- Rendes felmondással

- Közös megegyezéssel (határozott idejű szerződés 

esetén)

- Rendkívüli felmondással (gondatlanság, súlyos 

mulasztás, helytelen magatartás)

- Próbaidő alatt azonnali hatállyal



KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKAVISZONY 

MEGSZŰNÉSEKOR

• A munkavállaló kötelezettsége munkaviszony megszűnésekor 

– A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) 

munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval 

elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató 

köteles biztosítani

• Munkáltató fizetési kötelezettsége munkaviszony megszüntetésekor 

– A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az 

utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony 

megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki 

kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a 

munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt 

igazolásokat



KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKAVISZONY 

MEGSZŰNÉSEKOR II.

• A munkáltató igazolás-kiadási kötelezettsége 
A kiadott igazolásnak célszerű/ajánlott tartalmazni a 
következőket:

– munkavállaló személyi adatai (név, leánykori név, 
anyja neve, születési hely, év, hónap, nap),

– a munkavállaló TAJ száma, adóazonosító jele,

– a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartama,

– munkavállaló magánnyugdíj-pénztári tagságra 
vonatkozó adatai,

– munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett 
betegszabadság időtartama,

– emelt összegű végkielégítésben részesülés esetén 
ennek adatai.



KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKAVISZONY 

MEGSZŰNÉSEKOR III.

– Az igazolás tartalmát szabályozó egyéb jogszabályok 
a teljesség igénye nélkül: 

Az adózás rendjéről szóló törvény

– E törvény szerint, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben 
megszűnik, vagy azt megszüntetik, a munkáltatónak az 
adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont 
adóelőlegekről szóló bizonylatot kell kiadnia a munkavállaló 
részére. Hasonlóan kell eljárni, ha a munkaviszony év közben a 
munkavállaló halála vagy nyugdíjazása miatt szűnik meg.

A munkavállaló értékelése 

– A  munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy 
évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor 
(megszűnésekor köteles írásban értékelést adni a munkavállaló 
munkájáról. A munkavállaló az írásbeli értékelés kiadását a 
munkaviszony megszűnését követően legfeljebb egy évig 
kérheti. Ha az értékelés valótlan ténymegállapításokat 
tartalmaz, azok megsemmisítését vagy módosítását a 
munkavállaló bíróságtól kérheti.



MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, 

MEGSZÜNTETÉSE: VÉGKIELÉGÍTÉS

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya a 
munkáltató felmondása, illetőleg jogutód nélküli megszűnése 
következtében szűnik meg. 

Szintén jogosult a végkielégítésre a munkavállaló - jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - ha munkaviszonya azért szűnik meg, 
mert a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem a Munka 
törvénykönyve hatálya alá tartozik.

Megfelelően kell alkalmazni a végkielégítés szabályait akkor is, ha a 
munkáltató azonnali hatállyal szünteti meg a munkajogviszonyát. 

A munkavállaló abban az esetben is jogosult végkielégítésre, ha 
munkajogviszonya jogellenesen nem felmondással szűnt meg.



A VÉGKIELÉGÍTÉS MÉRTÉKE

• legalább három év esetén egyhavi, 

• legalább öt év esetén kéthavi, 

• legalább tíz év esetén háromhavi,

• legalább tizenöt év esetén négyhavi, 

• legalább húsz év esetén öthavi, 

• legalább huszonöt év esetén hathav

A törvény szabályozza a többlet végkielégítés mértékét, abban az esetben, ha a 

munkavállaló munkaviszonya a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése 

következtében szűnik meg, a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 

megelőző öt éven belül. A törvény szerint a többlet végkielégítés mértéke a munkáltatónál 

eltöltött időtartamhoz igazodik



A VÉGKIELÉGÍTÉS 

KIFIZETÉSE

A végkielégítést a munkáltató az utolsó munkában töltött naptól, 

egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 

ötödik munkanapon a munkavállaló részére köteles kifizetni. 

A munkaviszony megszüntetése nem válik jogellenessé abból 

eredően, hogy a munkáltató a munkavállalót megillető végkielégítést 

nem, vagy hiányosan fizeti meg. Ebben az esetben a munkavállaló 

elmaradt végkielégítését munkaügyi perben követelheti.



MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE: 

MUNKAVÉGZÉS ALÓLI FELMENTÉS

• A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót - legalább a 
felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot 
egész napként kell figyelembe venni. A munkavégzés alól a munkavállalót a 
kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell felmenteni. 

• A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a munkavállalót a felmondási 
idő felénél hosszabban, esetleg a teljes felmondási időre felmentse a 
munkavégzés alól.* 

• A munkavállaló felmondása esetén - a munkavégzési kötelezettség alóli 
mentesítés hiányában - köteles a teljes felmondási időt ledolgozni.

• Kollektív szerződés a törvényben előírtnál rövidebb felmentési időt is 
megállapíthat.

• A felmondási idő alatt bekövetkezett keresőképtelenség, illetve az ekkor 
kiadott vagy igénybe vett szabadság időtartamával a felmondási idő nem 
hosszabbodik meg, ezek a munkaviszony megszűnésének időpontját nem 
érintik.



MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE: 

MUNKAVÉGZÉS ALÓLI FELMENTÉS II.

Munkabér a felmentési idő alatt 

– A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót 

távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként 

nem lenne jogosult.

– A kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet, ha a 

munkavállalót a munkavégzés alól végleg felmentették és 

a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés 

alóli felmentés után következett be.



MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE: 

MUNKAVÉGZÉS ALÓLI FELMENTÉS III.

Felmentés a munkavégzés alól munkaerő-
kölcsönzés esetén 

– A korábbi szabályozással egyezően munkaerő-kölcsönzés 
esetén, ha a kölcsönbeadó felmondással szünteti meg a 
munkavállaló munkajogviszonyát, a felmondási idő 
tartama alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési 
kötelezettsége alól.

– A kölcsönbeadó és a munkavállaló ettől eltérően is 
megállapodhatnak, akár abban is, hogy a munkavállaló a 
felmondási idő teljes tartamát ledolgozza. 

– Kölcsönzés esetén a felmondási idő tizenöt nap.
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