
Változnak a tájékoztatásra, és a munkafeltételekre vonatkozó 
szabályok 

 

Összefoglaló 

2022. augusztus 1. napjától várható az Munka Törvénykönyve (Mt.) módosítása, a 
2019/1152 EU-s irányelv következményeként. Az irányelv két területet érint:  

a) a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét,  

b) a munkafeltételekre vonatkozó minimum követelményeket,  

 

A szabályozás hazai viszonyok között újnak számító  elemei közül kiemeljük az 
alábbiakat: 

• a munkaviszonyra vonatkozó részletes tájékoztatást az eddigi 15 nap helyett 
a munkába állástól számított 7 napon belül kell megtenni, 

• a tájékoztatásnak ki kell térnie arra, hogy van-e a munkáltatónál kollektív 
szerződés és amennyiben azt a vállalaton kívüli testületek írták alá, akkor azt, 
hogy a munkavállalók képviseletében ki(k) kötötte(é)k meg a kollektív 
szerződést, 

•  tájékoztatást kell adni a munkaidő beosztás rendjéről, a   
munkaidőbeosztásról szóló tájékoztatás megküldésének előzetes idejéről,  a 
túlóra elrendelésének módjáról, és díjazásáról, a munkaidőkeret 
alkalmazásáról és annak hosszáról,   

•   ha létezik, a munkavállalókra kötött kiegészítő biztosítás(ok) létezéséről. 

 

A részletek 

 

2022. augusztus 1. napjától várható az Munka Törvénykönyve (Mt.) módosítása, a 
2019/1152 EU-s irányelv következményeként. Az irányelv két területet érint:  

a) a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét,  

b) a munkafeltételekre vonatkozó minimum követelményeket,  

hangsúlyozva, hogy a tagországok szabályai ettől a munkavállalók számára kedvezőbb 
irányba eltérhetnek. Az Irányelv rögzíti azt is, hogy a benne megállapított jogokat ezen 
időpontig minden   jogviszonyra alkalmazni kell. 

a) A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

Az új szabályok meghatározóan a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés 
tartalmával kapcsolatosak. Az Irányelv előírja, hogy a munkáltató köteles írásban 
tájékoztatni a munkavállalókat, (a Tájékoztatóban főleg az Mt.-től /Mt. 46. §/ eltérő 
tartalmi elemeket ismertetjük a teljesség igénye nélkül): 



• A munka tartalmi elemeiről: 
o a munkavállaló által végzendő munka megnevezése, besorolása, 

jellege, vagy bérkategóriája; vagy 
o a munka rövid meghatározása, illetve leírása; 

• a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultságról,  

• a munkavállalót megillető fizetett szabadság mértékéről, illetve, ha ez a 
tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a fizetett szabadság 
kiadásának és meghatározásának módszeréről; 

• a munkaviszony megszüntetése esetén a munkáltató és a munkavállaló 
által betartandó eljárásról (formai követelmények, a felmondási idők tartama 
és kiszámításának módszere) 

• a munkabérről, ideértve a kezdeti alapfizetést és bármilyen más 
összetevőket adott esetben külön-külön feltüntetve 

• ha a munkarend teljes mértékben vagy többnyire kiszámítható, akkor a 
munkavállaló rendes munkanapjának vagy munkahetének hosszáról, illetve 
bármilyen, a túlórákkal és azok munkabérével kapcsolatos megállapodásről, 
továbbá adott esetben a több műszakos munkavégzéssel kapcsolatos 
bármilyen intézkedésekről 

• ha a munkarend egyáltalán nem vagy többnyire nem kiszámítható, a 
munkáltatónak az alábbiakról kell tájékoztatnia a munkavállalót: 

o a változó munkaidő-beosztás elve, a garantált fizetett órák száma és 
a garantált órákon kívül végzett munka munkabére; 

o a referenciaórák- és napok, amikor a munkavállaló munkavégzésre 
kötelezhető; 

o a munkavállalót megillető minimális előzetes értesítési időszakról a 
munkavégzés kezdetéről, és adott esetben az Irányelvben említett 
lemondás határidejéről; 

• Vállalati-, több munkáltatós-, alágazati-, ágazati KSZ -ről 

• társadalombiztosítási járulékokat megkapó társadalombiztosítási szervek 
kilétéről, valamint a szociális biztonsággal kapcsolatos, a munkáltató által 
biztosított bármilyen védelemről. 

• a fenti információkat az első munkanapon kezdődő és legkésőbb a hetedik 
naptári napon végződő időszak során kell átadni a munkavállalóknak. A 
feltételek módosulásakor a változásról a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 
módosítás hatályba lépésének napján. 

A papír alapú tájékoztatás mellett lehetőség van elektronikus úton történő 
tájékoztatásra is, amennyiben az információk a munkavállaló számára 
hozzáférhetők. 
 
 
 

 



A más tagállamokba vagy harmadik országokba küldött munkavállalók 
kiegészítő tájékoztatása 

Az Irányelv részletes szabályokat határoz meg arra vonatkozóan is, ha a 
munkavállalónak a feladatait a szokásos munkavégzés helye szerinti tagállamától 
eltérő tagállamban vagy harmadik országban kell teljesítenie. Az Irányelv szerint a 
munkáltató a munkavállaló kiutazása előtt köteles a munkavállalónak átadni a fenti 
munkavállalói tájékoztatót, amely legalább az Irányelv szerinti alábbi kiegészítő 
információkat kell, hogy tartalmazza: 

• az ország, ahol a munkát végeznie kell a munkavállalónak, a várható időtartam 

• a pénznem, amiben a fizetését kapja 

• a munkavégzéssel járó pénzbeli vagy természetbeni előnyök; 

• a munkavállaló hazatelepítéséről gondoskodnak-e, és ha igen, melyek a 
munkavállaló hazatérésének feltételei 

 

b) A munkafeltételekre vonatkozó minimum követelményeket 

• A próbaidő maximális időtartama 

Az Irányelv kimondja, hogy a próbaidő nem haladhatja meg a hat hónapot. 
Határozott idejű munkaviszony esetén a próbaidő hosszának arányosnak kell lennie a 
szerződés várható tartamával és a munka jellegével. Fontos, hogy ugyanarra a 
munkakörre és ugyanazon feladatokra vonatkozó szerződés meghosszabbítása esetén 
a munkaviszonyt nem lehet új próbaidőhöz kötni. 

Kivételes esetben azonban lehetővé kell tenni, hogy a próbaidő meghaladhassa a hat 
hónapot, ha 

• azt a munka jellege (például vezető beosztás) indokolja, vagy 
• arra a munkavállaló érdekében kerül sor (különösen a fiatal 

munkavállalók esetén). 
Arra az esetre, ha a munkavállaló a próbaidő alatt távol volt a munkahelyétől (például 
betegség vagy szabadság miatt), az Irányelv lehetőséget biztosít a próbaidő 
meghosszabbítására egy, a távollét hosszának megfelelő időtartammal.  

• Párhuzamos foglalkoztatás 

A párhuzamos foglalkoztatás lehetőségének megteremtése érdekében az Irányelv 
alapján a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy 

• a munkáltatók ne akadályozhassák meg a munkavállalókat abban, hogy 
másik munkáltatónál is munkát vállaljanak a munkáltatóval meghatározott 
munkaidő-beosztás idején kívül, és hogy 

• a munkavállalók ezért ne részesüljenek hátrányos bánásmódban. 
A nemzeti jog azonban feltételeket határozhat meg az összeférhetetlenségi 
korlátozások alkalmazására vonatkozóan az alábbi objektív okokból: 

• az egészség és biztonság, 



• az üzleti titkok védelme, 
• a közszolgálat integritása vagy 
• az összeférhetetlenség elkerülése céljából. 

• A munka minimális kiszámíthatósága 

A nem kiszámítható munkarendben foglalkoztatott munkavállalók számára biztosítani 
kell a minimális kiszámíthatóságot, amennyiben a munkaidő-beosztást elsősorban a 
munkáltató határozza meg. A munkáltató csak abban az esetben kérhet 
munkavégzést a munkavállalótól, ha az alábbi két feltétel egyidejűleg teljesül: 

• a munkára előre megállapított referenciaórákban és -napokon kerül sor; 
és 

• a munkáltató észszerű értesítési időn belül tájékoztatja munkavállalóját a 
munkavégzés elrendeléséről. 

Ha a fenti követelmények akárcsak egyike nem teljesül, a munkavállaló jogosult az 
elrendelt munkavégzést hátrányos következmények nélkül visszautasítani. 
 
• A behívásos munkaszerződésekre vonatkozó kiegészítő intézkedések 

A munkavállaló számára különösen kiszámíthatatlanok a behívásos 
munkaszerződések, a tagállamoknak meg kell akadályozni a visszaéléseket. 
A megelőzése érdekében a következő intézkedések közül legalább egyet meg kell 
hozni: 

• a behívásos vagy hasonló munkaszerződések alkalmazásának és időtartamának 
korlátozása; 

• olyan munkaszerződés létrehozása, amely egy adott időszakban ledolgozott 
átlagos munkaórák alapján meghatározza a fizetett munkaórákat; 

• a visszaélések hatékony megelőzése egyéb intézkedések. 
 

• Másik foglalkoztatási formára való áttérés 

Az Irányelv alapján a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalók 
számára a biztonságosabb foglalkoztatási formára (teljes munkaidő vagy határozatlan 
idő) való áttérést elő kell segíteni. 
Lehetővé kell tenni, hogy kiszámíthatóbb és biztonságosabb munkafeltételeket 
kérelmezzenek azon munkavállalók, akik 

• letöltötték az esetleges próbaidőt és 
• legalább hat havi szolgálati idővel rendelkeznek a munkáltatónál. 

A munkavállalók ezirányú kérelmére egy hónapon belül indokolással ellátott írásbeli 
választ kell adni.  

• Kötelező képzés 

A nemzeti jognak garantálnia kell, hogy az uniós / nemzeti jogszabály vagy a kollektív 
szerződés alapján a munkáltató által kötelezően biztosított képzés 

• ne járjon kiadásokkal a munkavállalók számára, 



• számítson bele a munkaidőbe és 
• adott esetben munkaidőben kerüljön rá sor. 

Fontos továbbá, hogy a képzésekben részesüljön a nem hagyományos formában 
foglalkoztatott munkavállaló is. 

• Kollektív szerződés 

Az Irányelv tiszteletben tartja a szociális partnerek autonómiáját, és rögzíti, hogy a 
nemzeti jog lehetővé teheti a szociális partnerek számára, hogy olyan kollektív 
szerződéseket kössenek, amelyek a munkavállalók teljes védelmének garantálása 
mellett a fenti minimumkövetelményektől eltérő feltételeket határoznak meg. 

• Garanciális rendelkezések 

Az Irányelv számos garanciális rendelkezést biztosít a benne rögzített tájékoztatási 
kötelezettség, valamint a minimumfeltételek érvényre juttatása érdekében. 

 

 
 


