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Tájékoztató a Munka törvénykönyve tervezett módosításáról 

(T/11208. sz. törvényjavaslat) 

 

A javaslat címe: „egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 

összefüggő módosításáról”. Salátatörvény, az Mt.-n kívül módosít jogállási törvényeket (pl. Kjt., 

Iasz., Bjt.), az Eütev.-et (munkajogi jellegű módosítás), a közpénzekkel összefüggésben pl. a Gt.-

t, a katasztrófavédelmi törvényt, az Áht.-t stb.  

 

A Munka törvénykönyve módosítását a javaslat 8. §-a tartalmazza. 

 

8. § (1) bek. 

Az (1) bek. a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 36. § (2) bek.-t módosítaná, a 

felszámolási eljárás során egyes, a munkavállalók tájékoztatására vonatkozó szabályokat is 

alkalmazni kellene.  

 

8. § (2) bek. 

Az Mt. 66. § (3) bek. b) pontja tartalmazná, hogy a készenléti jellegű munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló és a munkáltató közt létrejött, a beosztás szerinti napi, illetve heti 

munkaidő felső korlátjának felemelésére irányuló, az Mt. 99. § (3) bek szerinti megállapodás, 

valamint a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályoktól való eltérést lehetővé tevő, az Mt. 

135. § (4) bek. szerinti megállapodás munkavállaló általi felmondása nem szolgálhatna a 

munkáltató felmondásának indokául.  

 

8. § (3) bek.  

A javaslat alapján munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén követendő 

eljárást (Mt. 95. §) munkaidőkeret hiányában is alkalmazni kellene, amennyiben a munkaviszony 

hónap közben szűnik meg.  

 

8. § (4) bek. 

A javaslat az Mt. 96. § (2) bek.-t módosítaná, a kötetlen munkarend újradefiniálásával. Eszerint a 

munkáltató a munkaidő beosztásának jogát - a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel - 

a munkavállaló számára írásban átengedheti, ugyanakkor nem érinti a munkarend kötetlen 

jellegét, ha a munkaköri feladatok egy része sajátos jellegénél fogva meghatározott időpontban 

vagy időszakban teljesíthető. 

 



8. § (5) bek.  

A javaslat az Mt. 121. § (1) bek.-t érinti, az év közben megszűnő munkaviszony esetében a 

szabadság arányosítására vonatkozó szabály az apának a gyermeke születésére tekintettel járó 

pótszabadságra nem vonatkozna. 

 

8. § (6) bek. 

Az Mt. szabadság kiadására vonatkozó 122. § (3) bek. szövegét pontosítja. 

8. § (7) bek.  

A javaslat az Mt. 123. § (6) bek.-ét módosítaná, egyértelművé téve, hogy a szabadság 

meghatározott részének a következő évre való „átvitelére” irányuló megállapodás nem a 

munkaviszony teljes tartamára, hanem az adott naptári évre vonatkozhat. 

 

8. § (8) bek. 

A javaslat az Mt. 124. §-t módosítaná, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén is lehetőséget adva 

arra, hogy a szabadságot a napi munkaidővel, és ne a beosztás szerinti napi munkaidővel egyező 

óraszámban kelljen nyilvántartani. 

 

8. § (9) bek.  

A javaslat módosítaná az Mt. 126. §-t, így a szabadság kiadására vonatkozó, Mt. 124. §-beli 

szabályt a betegszabadságra is alkalmazni kellene.  

 

8. § (10) bek.  

Az Mt. 135. § (1)-(2) bek., eltérő megállapodás módosítása. 

 

8. § (11) bek. 

E bek. az Mt. 136. § módosítására irányul. A havi alapbér időarányos részének számítási 

szabályát rögzíti. 

 

8. § (12) bek.  

Az Mt. 139. §-t módosítaná, meghatározva a bérpótlék számítási alapját.  

 

8. § (13) bek.  

A javaslat az Mt. 140. §-t módosítaná. A 140. § (1) bek. alapján csak az a munkavállaló kaphat 

vasárnapi pótlékot, aki rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) 

bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető. Meghatározza 

továbbá, milyen esetekben jár vasárnapi pótlék rendkívüli munkaidőre. 

A 140. § (2) bek. tervezett módosításával a munkaszüneti napon munkát végzőnek mind rendes, 

mind rendkívüli munkaidőben járna a munkaszüneti napi pótlék. 

 

8. § (14) bek.  

Az Mt. 143. §-t új (1) bek.-sel egészítené ki, miszerint a munkavállalót a rendkívüli munkaidőben 

végzett munkáért járó ellenérték a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.  

 

 



8. § (15) bek.  

Az Mt. 145. § módosítása, a pótlékátalány arányos részének számítási szabálya. 

 

8. § (16) bek. 

Az Mt. 146. §-t módosítaná. Így, ha a munkavállaló a munkaszüneti napon keresőképtelen, 

részére a távolléti díj hetven százaléka járna, illetve nem illetné meg a távolléti díj, ha a 

keresőképtelenségére tekintettel táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül.  

8. § (17) bek.  

Az 147. § módosítása alapján bérpótlék csak az állásidőre illetné meg a munkavállalót [Mt. 146. 

§ (1) bek.], a távolléti díjjal fizetett időszakokra [Mt. 146. § (1) bek.] nem.  

 

8.§ (18) bek. 

A 148. § módosítása; a távolléti díj számításának szabályai, illetve az esedékesség időpontjának 

meghatározása. 

 

8.§ (19) bek. 

Mt. 149. § módosítása, a távolléti díj arányosításának szabályai. 

 

8.§ (20)-(21) bek. 

A 150. § módosítása; a távolléti díj számításának egyes szabályai teljesítménybérezés esetén. 

 

8.§ (22) bek. 

A 151. § módosítása, a bérpótlékok figyelembe vételének szabályai a távolléti díj számítása 

során. Új elem, hogy a vasárnapi pótlékot is figyelembe kell venni. 

 

8. § (23) bek.  

Az Mt. 155. § (4) bekezdése módosulna. Amennyiben a munkabér-elszámolás módosítása válik 

szükségessé, a munkabér-különbözetet a következő havi munkabérrel egyidejűleg kell rendezni. 

 

8. § (24) bek.  

Az Mt. 156. § (1) bek. módosul; egyenlőtlen munkaidő–beosztás és havibéres díjazás esetén a 

munkavállalónak – a beosztás szerinti munkaidő mértékétől függetlenül – a havi alapbére járna. 

A különbözetet a munkaidőkeret végén kell rendezni. 

 

8. § (25)-(26) bek.  

A 165. § módosítása, az eltérő megállapodás lehetősége. 

 

8. § (27) bek. 

Az Mt. 287. § (2) és (3) bek.-t módosítaná. Egyes, a munkaviszony jogellenes megszüntetésével 

összefüggő igényeket az elévülési időn belül lehetne érvényesíteni. A (3) bek. módosítása alapján 

nem csak a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetében, hanem az 

egyoldalú jognyilatkozat esetében is a megtámadás eredménytelenségétől számított harminc 

napon belül lehetne a keresetlevelet előterjeszteni.  

 

 

 



8. § (28) bek. 

A 298. § (7) bek. módosítása, felhatalmazó rendelkezés a gyermek születése esetén az apát 

megillető pótszabadsággal összefüggő egyes kérdések szabályozására. 

 

9. § 

Egyes átmeneti rendelkezések szabályozása, az Mth. (2012. évi LXXXVI. tv.) módosítása. 

 

18. §  

Hatályba léptető rendelkezések. A felsorolt rendelkezések a törvény kihirdetését követő második 

hónap első napján lépnek hatályba. Kivétel ez alól a 8. § (4) és (7) bekezdése, amely 2014. január 

1–jén lép hatályba.  
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