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2012. évi törvénymódosítások 

 

„A törvény nem ismerete nem 

mentesít a felelősség alól” 
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 39 törvény, Magyar Közlönyben 2700 oldal 

jogszabály. 

 

 2011. december 20-31 között 25 db Magyar Közlöny 

jelent meg. 

Jogalkotási statisztikák az elmúlt hónapokból 



SZÁM-ADÓS Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.

 

Tatabánya, 2012. január 11. 

 

 Új jogintézmények bevezetése 
 Adóregisztrációs eljárás 

 Fokozott adóhatósági felügyelet 

 Adószám felfüggesztés, törlés 

 Bizonytalan adójogi helyzet 

 Elektronikusan archivált iratok megőrzése (digitális archiválás szabályairól szóló 
114/2007.(XII.29.) GKM rendelet szerinti hiteles másolatot elfogadja a NAV) 

 Számla szintű ÁFA bevallás (2013. január 1-vel hatályos) 

 

 Törvényi kiegészítések, pontosítások 
 Képviselet szabályainak változása 

 Bővül a bejelentési kötelezettség 

 08-as járulékbevallás benyújtására vonatkozó pontosítás 

 Ellenőrzés kezdete, helyszíni ellenőrzés 

 
  

Adózás rendjéről szóló  

2003. évi XCII. törvény változásai 
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 Bevezetésének indokai: 

 megnövekedett a fiktív cégek száma 

 lerövidült a cégek „élettartama” 

 alakuláskor az adószám azonnali kiadása megtörtént 

Lényege: 

 újonnan alakuló cégek csak előzetes szűrést követően 

jutnak adószámhoz, illetve a már működő cégek 

tulajdonosaikban bekövetkező változás esetén is 

alkalmazzák az adóregisztrációs eljárást. 

 

Adóregisztrációs eljárás 



SZÁM-ADÓS Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.

 

Tatabánya, 2012. január 11. 

 Adóhatóság a szűrés keretében vizsgálja az ügyvezető, képviselő minősített 
befolyással rendelkező tag, előéletét: 
 Korábban vezetett-e olyan vállalkozást, ahol 15 M Ft-ot (30 M Ft-ot) 

meghaladó adótartozást halmoztak fel. 

 5 éven belül érintett-e olyan vállalkozásban, mely a fenti összegű adótartozások 
meg nem fizetése mellett szűnt meg. 

 Előbb említett cégek közül volt-e 5 éven belül adószám felfüggesztés, vagy 
törlés. 

 Az érintett magánszemélyek rendelkeznek-e a fent említett összeget meghaladó 
adótartozással. 

 

 Adóhatósági megtagadó határozat esetén kimentési kérelem 
 Sikeres lehet, ha tagi jogviszonnyal nem rendelkezett és „okirattal” bizonyítja, 

hogy a jogszerű működés érdekében mindent megtett. 

 

Mindezen eljárást lehet kérni a cégbejegyzési kérelem benyújtása előtt!!! 
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 Adószám kiadása, illetve üzletrészek átruházását 

követően kockázatelemzési eljárást folytat, módja 

kérdőív kiküldése. 

 Az adózót legfeljebb egy éves időtartamra 

fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja 

(határozattal). 

 ÁFA bevallási gyakoriságot növelheti, 

 Bevallások ellenjegyzését kérheti adótanácsadóval 

 Ha az előírt kötelezettségeket az adózó megszegi 

adószámát rögtön törlik (nincs felfüggesztés).  

Fokozott adóhatósági felügyelet 
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 Törlés esetei: 

 Képviselő bejelentésének elmulasztása  

 Valótlan székhely bejelentését 

 Éves beszámoló letétbehelyezésének elmulasztását 

 Felfüggesztés esetei: 

 Eredménytelen postai úton történő kézbesítés (2x). 

 Adózó a bejelentett székhelyén nem található helyszíni 
ellenőrzéskor. 

 Adózó bevallási és adófizetési kötelezettségének egy 
éven belül sem tesz eleget. 

 

Adószám felfüggesztése, törlése 
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 Bizonytalan adójogi helyzet jogszabály értelmezéséből 

 Jegyzőkönyv 

 Adó 0,5%-ának, legalább 100 E Ft-nak, legfeljebb 5 M Ft-
nak a megfizetése 

 Nem jogszerű a bejelentés, ha 

 Díjat nem fizették meg, vagy nem megfelelő a jegyzőkönyv, illetve azt 
nem juttatták el a hatóságnak. 

 A jogszabály értelmezése téves, különösen, ha az adómértékében 
tévedtek. 

 Ha az érintett jogügylet ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlás 
alapelvével. 

Nem vonatkozhat a bejelentés ÁFÁ-ra, innovációs járulékra! 

Ellenőrzés esetén ha nem jogszerű a bejelentés hatóság bírságol! 

Mulasztási bírság terheli a jegyzőkönyvet ellenjegyző adószakértőt is! 
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 Képviselet szabályainak változása 

 Állandó meghatalmazott mögöttes felelőssége kikerül (P.t.k. eljárás) 

 Bővül a bejelentési kötelezettség 

 Február 12-ig bejelenteni munkáltatói adómegállapítást választókat (SZJA). 

 Fióktelep esetén anyavállalat adatait is be kell jelenteni. 

 Munkaerőkölcsönzésnél munkavállaló adatait és a kölcsönadó adatait is 

jelenteni kell. 

 Kapcsolt vállalkozások megszűnését. 

 08-as járulékbevallás benyújtására vonatkozó pontosítás. 

 Nincs alkalmazott, de a reprezentációs költségek miatt bevallunk, onnantól mindig 

kell 08-as bevallást készíteni. 

 Ellenőrzés kezdete, helyszíni ellenőrzés 

 Megbízó levél kézbesítése, átadása, bemutatása az ellenőrzés kezdete. 

 Elektronikus kereskedelem ellenőrzése vevőnél, a futárnál.  

 Helyszíni ellenőrzésnél az ellenőr nem fedi fel magát, ha nincs megállapítása. 
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 Kiutalás előtti ellenőrzés (ÁFA részteljesítés) 

 Be nem jelentett alkalmazott (bírság legalább 
minimálbér 2x) 

 Új ellenőrzés típus (események valódisága) 

 200 %-os bírság (bevétel eltitkolása, iratok 
megsemmisítése, stb.) 

 Mulasztási bírság (elveszett számlatömb, ha nincs 
bejelentve számlánként!) 

 Megszűnt a minősített adózók 20%-os bírság 
kedvezménye 

Egyéb Art. változások 
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Megszünt:  

Társadalombiztosítási járulék 

 

Helyette: 

Szociális hozzájárulás adó!  

 

Társadalombiztosítás… szóló  

1997. évi LXXX. törvény változásai 
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 Alanya: 
 Kifizető 

 Egyéni vállalkozó 

 Mezőgazdasági őstermelő 

 Nem Alanya 
 Nyugdíjas egyéni vállalkozó 

 Mg. Kistermelő, Mg. Őstermelő akinek nem keletkezik járulékfizetési 
kötelezettsége 

 Nem eredményez adófizetési kötelezettséget 
 Saját jogú nyugdíjas tagi jogviszonya 

 Hatályon kívül került 
 Kezdő egyéni vállalkozó fogalma 

 Segítő családtag fogalma 

Szociális hozzájárulási adó 
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Társas vállalkozó 

A gazdasági társaságok tagjai a vezető tisztségviselői 

feladatokat elláthatják 

 

Megbízásos jogviszonyban 

        vagy 

      Munkaviszonyban 

      (Bt. KKt. Egy szem.Kft!) 
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Megbízásos jogviszony alapján, vizsgálni kell: 

 

Csak vezető tisztségviselő 

Feladatokat lát el 

 

      Üzleti tevékenységet 
     is folytat (közreműködő tag) 

   TÖBBES JOGVISZONY!!! 

Feladat: Munkaszerződések, megbízási szerződések pontosítása, 
   2012.01.01-i hatállyal bejelentések megtétele! 
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A „társas vállalkozói” biztosítási jogviszony járulékfizetési  

kötelezettséget von maga után (akkor is ha nincs jövedelem kivét!!!) 

Adónem Alap Egyéni Kifizetői % Összesen 

Szoc.hozj. adó 

minimálbér* 

112,5%-a   27% 27% 32 805 Ft 

Nyugdíjjárulék minimálbér 10,00%   10% 10 800 Ft 

Termb. Egészségbizt. 

minimálbér  

1,5 szerese 4,00%   4,00% 6 480 Ft 

Pénzb. Egészségbizt. 

minimálbér 

1,5 szerese 3,00%   3,00% 4 860 Ft 

Munkaerőp. járulék 

minimálbér  

1,5 szerese 1,50%   1,50% 2 430 Ft 

Szakképzési hozzájárulás 

minimálbér 

112,5%-a 1,50%   1,50% 1 823 Ft 

*bérminimum 108.000Ft       47%/63,7% 59 198 Ft 
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 Más munkáltatónál 36 órát meghaladó biztosítási 
jogviszony 

 Nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevő hallgatói 
jogviszony 

 Saját jogú nyugdíjas (átminősítés korengedményes, 
előrehozott, bányász stb. nyugdíjasok ezekre nem 
vonatkozik a mentesség!) 

 Egyéni vállalkozói jogviszony (főszabály itt adózik, 
társaságba nyilatkozik) 

 Más társasában megfizetik utána a járulékminimumot 

Mentességek 

 a társas vállalkozó minimum járulékfizetés kötelezettsége alól 
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„Apróbb” társadalombiztosítási változások 

  Kiegészítő tevékenységet folytató (saját jogú nyugdíjas 

vállalkozó, özv.nyugdíjas öregségi korhatár mellett). 

 Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.390Ft/hó. 

 START PLUSZ, EXTRA kivezetve, van START Bónusz 

(csak 2012-ben, 1 évre, gyesről és munkanélküliek 

visszatéréséhez. 

 Mezőgazdasági őstermelő minimálbér után fizet járulékokat. 

 Többes jogviszonynál 3% pénzbeni egészségbiztosítási 

járulékot mindenki fizet a kapott juttatás után. 

 Egyéni járulékot kell fizetni (egb.mp.) jubileumi jutalom, 

végkielégítés, újrakezdési támogatás, szabadságmegváltás 

után. 
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 Munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény (198/2011.(XII.22.) Korm. 
rendelet, továbbiakban Rendelet) 

 Megszűnik az adójóváírás + 1% ponttal emelkedik az egyéni egbizt. 

 

 Intézkedések együttes hatására a bruttó 216.806 Ft alatt kereső 
alkalmazottak nominál bérének a megőrzését szolgálja a szociális hj adóból 
levonható kedvezmény segítségével (ez a kedvezmény kb. a béremelések 
5% feletti költségét fedezi. 

 

 Igénybevétel feltétele 

  valamennyi „folyamatosan” foglalkoztatott esetében béremelés történik 

 (2011.11.01-2011.12.31 időszak bármely napján foglalkoztatott, belföldi 
kapcsolt vállalkozásoknál is foglalkoztatott munkavállalókra, részben 
cafetériával való emelés nem fogadható itt el!) 

 A béremelés megvalósítása a Rendelet 2-3. -ában foglaltak szerint 
valósul meg. 

Visszamenőleg is érvényesíthető!!! 
 

  

Kedvezmények 
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 Kedvezmény számítás: 

 Kompenzáció számítása: 

 Fizetett bruttó munkabér (X) * 21,5% ha X ≤ 75.000 Ft  

 akkor az alábbi 

 16.125 – ([X-75.000] * 14,0%  ha X ≥ 75.000 Ft 
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Jövedelem 

(Bevétel – Költség (%-os, tételes) 

 

 

Összevonandó jövedelem  Különadózó 
- Munkabér      

- Nyugdíj, egyéb ellátások 

- Önálló tevékenység jövedelme 

- (egyéni vállalkozás, ingatlan bérbeadás, stb.) 

- stb. 

 

Adójóváírás bizonyos esetekben volt, pótlás?!!! 

Adóalap-kiegészítés van!!! 

 

Személyi Jövedelem adó változások 

-     Tőkejövedelmek (osztalék,              

részesedés ért., kamat, stb.) 

-         Ingó, ingatlanértékesítés, stb. 

Adójóváírás nem volt! 

Adóalap-kiegészítés nincs! 
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Adóalap-kiegészítés 

Mértéke: 27% 

2.424.000 Ft összevonandó jövedelem adóalapja 16% SZJA 

Felette (pl. 3.424.000 Ft-nál) korrigálom az adóalapot: 
3.424.000-2.424.000 Ft = 1.000.000 * 127%= 1.270.000 Ft  

Korrigált (1.270.000 Ft) összevonandó jövedelem adóalapja * 16% 

 

Felírhatnám így is (lineárisan progresszív): 

                   -2.424.000 Ft-ig  16,00% 

2.424.001 Ft-tól -       20,32% 
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Elvárt béremelés számítása 
 Az elvárt béremelés viszonyítási alapjának meghatározása  (személyi 

alapbér+rendszeres bérpótlék, referencia időszak)! 

   2011. évi    2012. évi elvárt 

munkabér (Ft/hó)      munkabéremelés (Ft/hó) 
… 

74 401–80 300    14 700 

80 301–86 200    14 400 

… 

 

121 701–129 600    12 300 

129 601–137 500    11 900 

… 

212 501–214 600      1 000 

214 601–216 805         500 
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  2011. év 2012. év 

  Teher Összeg Teher Összeg Elvárt emelés 

Bruttó bér   130 000   130 000 141 900 

SZJA levonás 20,32% 26 416 16,00% 20 800 22 704 

Adójóváírás   12 100   0 0 

Egyéni járulék 17,50% 22 750 18,50% 24 050 26 252 

Nettó kereset   92 934   85 150 92 945 

Kifizetői járulék 28,50% 37 050 28,50% 37 050 40 442 

Elvárt béremelés összeg         11 900 

Céges ktg. növ.         15 292 

Adókedvezmény TBj.         -6 161 

Nettó változás   0   -7 784 11 

Elvárt béremelés nettó kereset és költség tükrében 
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Cafetériával kombinált elvárt béremelés teljesítése 

  

Elvárt béremelés teljesítése 

  

  100% bér 

50% 

 béremelés 

50%  

Cafetéria Együttes 

Bruttó bér/cafetéria 141 900 135 950 4 544   

SZJA levonás 20 800 21 752 0   

Egyéni járulék 26 252 25 151 0   

Nettó kereset 94 848 89 047 4 544 93 591 

Kifizetői járulék 40 442 38 746 1 406 40 152 

Kompenzációs összeg 11 900 5 950 4544*1,3094   

Céges költség növ. 15 292 7 646 5 950 13 596 

Kedvezmény TBj. -6 161 0 0 0 

Költség változás 9 131 7 646 5 950 13 596 

Nettó juttatás változás 11 -5 801 4 544 -1 257 
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 Szankció alkalmazás feltétele: 

  Munkaügyi ellenőrzés megállapítása az elmaradásról a 

300.000 Ft alatti keresetűek esetében  

  Az elvárt emelés nem valósult meg a munkavállalók 

2/3-ánál 

 Szankciók: 

 Közbeszerzésen nem vehet részt a foglalkoztató 

ajánlatevőként    (alvállalkozóként igen!) 

 Költségvetésből nem kaphat támogatást. 

 

Elvárt béremelés elmaradása esetén alkalmazandó 

szankciók 
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Nyilatkozatok bekérése 

 Új munkavállalónál adóalap-kiegészítés 
érdekében a várható összevonandó jövedelem 
nagyságáról. 

 Kifizetői adóelőleg levonás esetén 
költségnyilatkozat, max. bevétel 50%-áig (számla 
esetén is le kell vonni újra a magánszemélytől az 
adót SZJA, EHO) 

 Őstermelőnek be kell mutatni a hitelesített 
értékesítési betétlapját, különben adóelőleg 
levonási kötelezettség terheli a kifizetőt 
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 Nem jogosult a csak vagyonkezelői joggal 

rendelkező gyám a családi kedvezményre. 

 Rokkantsági járadékot csak a közös háztartásban 

élő igazolt hozzátartozó igényelheti. 

 Családi pótlékra jogosultat megilleti a családi 

kedvezmény (pontosítás). 

Családi kedvezmény változások 
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Ingóság értékesítés változás 

 600.000 Ft-os bevételig nem kell jövedelmet 

megállapítani, nem változott a 200.000 Ft-os 

jövedelemig mentes a bevétel szabály 

 Fémhulladékra külön szabály (kereskedő levonja 

a 25% 16%-át, nem kell azonosítás!) 

 Szokásos piaci érték vizsgálata!!! 
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Egyéni vállalkozó adózása 

 

 Veszteség elhatárolás változatlan (ha rendeltetés 

szerű joggyakorlásból keletkezett, adóelkerülési 

szándék nincs, viszont felhasználni csak az adóalap 

50%-ig lehet. (társaságoknál is így változik a TAO). 
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Kifizető adója mellett adott juttatások 
 Jellemzője: kedvezményezettet (közreműködő tagot, 

alkalmazottat) nem terheli adófizetési kötelezettség. 

 

Fajtái: 

 Adómentes juttatások (SZJA tv. 1. sz. melléklet adó  0% 

 Béren kívüli juttatások (SZJA tv. 71. )   adó 30,94% 

 19%-os felbruttósítás mellett 16% SZJA + 10% EHO 

 Más meghatározott juttatások (SZJA tv. 70. ) adó 51,17% 

 19%-os felbruttósítás mellett 16% SZJA + 27% EHO  
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Adómentes juttatások 

 Sporteseményre szóló belépőjegyek 

 Kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás 
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Béren kívüli juttatások 
 Étkezés (Erzsébet kártya 5.000 Ft/hó utólag is adható). 

 SZÉP kártya (225.000 Ft szálláshely, 150.000 Ft melegétel, 75.000 Ft 
szabadidős felhasználás, max. éves 450.000 Ft) 

 Iskolakezdés (minimálbér 30%-a) 

 Helyi utazási bérlet 

 Nyugdíj- és egészségpénztár, stb. 

Ez a juttatás addig kedvezményesen adózó (30,94%), míg nem éri el éves 
szinten az 500.000 Ft-ot! 

Ha túl lépnék átmegy az 51,17%-osan adózóba, azaz a 17%-os többlet 
EHO-t tárgyévet követő év 5 hónapjának járulékbevallásában kell 

bevallanunk! 

Új dolgozót nyilatkoztatnunk kell eddig mit kapott! 

Cafetéria szabályzat! 
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Más meghatározott juttatások (50,17%-kal adózó) 

 Reprezentáció, üzleti ajándék 

 Társaságok esetében: 

Eddig adómentes, de nem elismert költség 

Ezután SZJA+EHO 08-as havi bevallás!!! 

Társadalmi szervezeteknél változatlan az elszámolás. 

Egyéni vállalkozónál: 

Eddig bevétel 1%, de max. 25 M Ft, illetve 5 EFt/fő 

Ezután SZJA+EHO 08-as havi bevallás!!! 

Könyvelési anyagok leadása tárgyhót követő 12-ig!!! 
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SZÉP kártya miért előnyös a munkáltatónak? 

 

 Magas béren kívüli összeg adható, kedvezményes adózási feltételekkel (2012. évben 
16% szja, 10% eho a juttatás értékének 1,19-szeresére). Teljesíthető belőle az elvárt 
béremelés, úgy, hogy a juttatott összeg 1,3094 szeresét vehetem figyelembe 
teljesítésként. 

 A juttatás kezelési költség nélkül nyújtható: a munkáltatót nem terheli semmilyen 
költség.  

 Egyszerű és gyors igénylés: a kártyarendelést a legszükségesebb dolgozói adatok 
megadásával lehet kezdeményezni. 

 A juttatás differenciáltan, alkalomszerűen is adható. 

 Szabadon választható ütemezéssel a támogatás utalása bármely időpontban és 
ütemezéssel lehetséges. 

 Kártyakiosztás igény szerint: A munkáltató dönthet arról, hogy a névre szóló MKB 
SZÉP Kártyákat a munkavállalók részére maga kívánja kiosztani vagy kéri a kártyák 
postázását közvetlenül a dolgozók részére (a kézbesítés is díjtalan). 

 A rendszer a munkáltató számára rugalmas, egyszerű, kevés adminisztrációval jár. 
A támogatás utalása, a dolgozói kártya rendelésén kívül a dolgozó minden ügyet 
közvetlenül is el tud intézni a társaságunknál. 
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Miért előnyös a felhasználónak? 
 Magas juttatást kaphat évente, amely levonás nélkül kerül a 

munkavállaló számlájára, elköltésekor költség nem terheli.   

 Hosszú felhasználhatóságának köszönhetően a kapott összeget a 
következő év december 31-ig lehet felhasználni.  

 Alacsony költség: A főkártya ingyenes, a társkártya mindössze 
1500 Ft + Áfáért rendelhető (dolgozót terheli).  

 Családi felhasználás: A kapott keret a munkavállaló, annak közeli 
hozzátartozói, valamint élettársa részére költhető el.  

 Kényelmes felhasználás: nincsenek címletek, valóban annyit fizet, 
amennyibe a szolgáltatás kerül.  

 

Kártya kibocsátók: MKB, K&H, OTP 

 

  Ordacsiné Paulik Zsuzsanna MKB Bank Tatabányai Fiók     vezető 

  (+36) 30/269-52-78 
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Foglalkoztatási változások az új Mt. tükrében 

2012. évi I. törvény                             2012. július 1.-től 

 

 

Dr. Farkas Noémi  2012. január 11. 
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A munkaviszony létrejötte - fennállása 

 a munkaviszony létesítésének jogalapja kizárólag a munkaszerződés,  

 

 a munkavégzés helyében történő megállapodást az új Mt. nem tekinti a 

munkavégzés létesítése mellőzhetetlen feltételének. 

 

 Ha a felek a törvényes maximumhoz képest rövidebb próbaidőt kötnek ki, 

lehetőségük van a próbaidő – legfeljebb egy alkalommal, 

közös megegyezéssel történő – meghosszabbítására is, 

 

 A munkavégzés minőségének új mércéjét határozza meg a törvény egy 

olyan általános – tehát a munkavégzésen túl is érvényesülő – magatartási 

szabállyal, amely a munkaviszony bizalmi jellegéből következik, 
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A munkaviszony létrejötte - fennállása 

 Megengedi, hogy a munkáltató a “borravaló” vagy 

“hálapénz” elfogadását lehetővé tegye a munkavállalóknak. 

Az “ajándékok” elfogadásának tilalma alóli munkáltatói 

felmentés esetén viszont a munkavállaló munkabére nem 

csökkenthető arra tekintettel, hogy ezen felül – az 

említett módon – egyéb juttatásban részesül, 

 

 Bővíti az utasítás megtagadásának eddigi kötelezettségét oly 

módon, hogy a környezet közvetlen és súlyos veszélyeztetése 

is a munkavállaló utasítás teljesítésének megtagadásának 

jogkövetkezményét vonja maga után. 
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Munkaviszony megszűnése kapcsán 
 

 A szabályozás szerint a munkaviszony közös megegyezéssel, 
felmondással vagy azonnali hatályú felmondással szüntethető 
meg, utóbbi a rendkívüli felmondás jogintézményét váltja fel. A 
megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. 
Azonnali hatályú felmondással a munkavállaló és a munkáltató 
egyaránt élhet. Nem kell indokolni az azonnali hatályú 
felmondást a próbaidő alatt, valamint ha a munkáltató 
határozott idejű munkaviszonyt szüntet meg így. 

 

 A törvény nem határoz meg konkrét felmondási okokat, 
összefoglalva jelöli meg a felmondás lehetséges okait. Eszerint az 
csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartásával, képességével, illetve a munkáltató működésével 
összefüggő lehet. 
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Munkaviszony megszűnése kapcsán 

 A védett korra vonatkozó szabályozás úgy változik, hogy miközben a 

védelmi időszak továbbra is az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 

megelőző öt év, a munkáltató a munkavállaló határozatlan időtartamú 

munkaviszonyát felmondással csak akkor szüntetheti meg, ha lényeges 

kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 

mértékben megszegi, illetve olyan magatartást tanúsít, amely a 

munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

 

 A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei 

alapvetően változnak, így megszűnik az elmaradt munkabér jogintézménye, 

mivel a munkaviszony nem a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének 

napján szűnik meg, hanem a munkaviszonyt megszüntető 

nyilatkozat közlésekor. 
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Munkaviszony megszűnése kapcsán 

 Az elmaradt munkabér helyett a munkavállaló elmaradt jövedelem címén 
kártérítést igényelhet, amely nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi 
távolléti díjának összegét, 

 

 A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkáltató köteles 
megtéríteni az általa okozott kárt.  

 

 A munkáltató taxatíve felsorolt esetekben köteles csak a munkavállalót 
újra foglalkoztatni. 

 

 A természetes személy munkáltató halála nem eredményezi a 
munkaviszony megszűnését, ugyanis örökösei a munkaviszonyba 
jogutódként belépnek és a munkaviszonyt az általános szabályok szerint 
szüntethetik meg. 
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Munkaviszony megszűnése kapcsán 
 

 Mellőzi azt a rendelkezést, amely szerint a munkavállaló munkavégzésére 
vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás előtt 
lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, 
kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól 
nem várható el, 

 

 A családok támogatását  kívánja elősegíteni azzal a rendelkezéssel, amely 
szerint felmondási védelem illeti meg a munkavállaló nőt az emberi 
reprodukciós eljárással összefüggő egészségügyi intézményben történő 
kezelés tartama alatt, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 
hónapig, 

 

 A felmondási védelem az anyát abban az esetben is megilleti a gyermek 
hároméves koráig, ha az anya szülési vagy gyermek gondozása céljából 
nem vesz igénybe fizetés nélküli szabadságot, 



SZÁM-ADÓS Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.

 

Tatabánya, 2012. január 11. 

Munkaviszony megszűnése kapcsán 

 

 Mentesíti a munkáltatót a határozott időtartamra létesített, de 
a rendeltetését vesztett munkaviszony további fenntartásától. 
Ebben az esetben mellőzni kell azt a korábbi rendelkezést, 
amely szerint a munkáltatónak egyévi, vagy ha a határozott 
időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb a hátralévő időre 
jutó átlagkeresetet meg kell fizetnie, 

 

 Vezető esetében egy évről három évre nő a súlyos 
szerződésszegésre alapított azonnali hatályú felmondás 
jogának gyakorlására nyitva álló objektív határidő, 
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Jogok - juttatások 
 

 Az alapszabadság húsz nap marad, a munkavállalók ezen felül 
több jogcímen pótszabadságra jogosultak: életkoruk alapján 
legfeljebb tíz nap pótszabadság jár, fennmarad a gyermek 
után járó pótszabadság, amelyre mindkét szülő jogosult lesz. 

 

 Az apának a gyermeke születését követő második hónap végéig 
öt munkanap pótszabadság jár. 

 

 Az apa már a szülési szabadság ideje alatt igénybe veheti 
a gyermek gondozását szolgáló fizetés nélküli szabadságot, 
illetve fizetés nélküli szabadságra a szülési szabadság lejártát 
követően mindkét szülő, akár egyidejűleg is jogosult lesz, 
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Jogok - juttatások 
 

 A munkáltatóknak évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két 
részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadniuk. 
A szabadságot úgy kell kiadni, hogy tartama tizennégy napot összefüggően 
elérjen.  

 

 Ágazatonként eltérő lesz a minimálbér, 

 

 250 órára emelkedik a rendkívüli munkaidő éves 
korlátja, ennek arányosítása szükséges a részmunkaidő, a határozott 
időtartamú, illetve az évközben kezdődött munkaviszonyok tekintetében, 

 

 Megszűnik az átlagkereset és a távolléti díj kettőssége, 
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Jogok - juttatások 
 Kizárólagos teljesítménybér csak a munkaszerződés ilyen kikötése esetén 

lehetséges; az ilyen díjazás mellett a törvény – feltétel nélkül – előírja a 
garantált bér megállapítási kötelezettséget is, meghatározva ennek 
minimális mértékét, 

 

 Teljesítménybérnek csak az a díjazás minősülhet, amely a munkavállaló 
számára meghatározott és általa teljesíthető 
teljesítménykövetelményen alapul; ezzel kizárásra kerülnek ebből a körből 
azok a díjazások, amelyek a munkavállalók nagyobb csoportjának, illetve a 
munkáltató teljesítményéhez kötődnek (pl. a munkáltató eredményességéhez 
kötődő vezetői prémiumok); 

 

 Vasárnapra rendes munkaidő egyebek mellett a rendeltetése folytán e 
napon is működő munkáltatónál, az idényjellegű, a megszakítás nélküli, 
valamint a több műszakos tevékenység keretében, illetve a készenléti 
jellegű munkakörben vagy külföldön foglalkoztatott munkavállalónak 
osztható be. 
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Jogok - juttatások 
 

 Rögzíti a törvény azt is, hogy munkaszüneti nap január 1., március 
15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., 
november 1. és december 25-26. 

 

 Felhatalmazást kap a kormány arra is, hogy a bruttó 300 ezer 
forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés elvárt mértékét rendeletben határozza meg. 

 

 Vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett, 
több műszakban vagy készenléti jellegű munkakörben dolgozó 
munkavállalót ötvenszázalékos bérpótlék illeti meg, míg a 
munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre 
kötelezett munkavállaló százszázalékos bérpótlékot kap. 
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Jogok - juttatások 
 

 A több műszakban foglalkoztatottaknak az este és a reggel hat óra közötti 
munkavégzés esetén 30 százalék bérpótlék jár.  

 

 A munkavállalónak 50 százalék bérpótlék vagy szabadidő jár a munkaidő-
beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli 
munkaidőben vagy a munkaidőkereten, illetve az elszámolási időszakon 
felül végzett munka esetén. Az így adott szabadidő nem lehetne kevesebb az 
elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál. 

 

 A felek a munkaszerződésben bérpótlék helyett vagy készenlét, illetve 
ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló 
havi átalányt állapíthatnak meg. 
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Károkozás 
 

 A munkavállaló szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a 

teljes kárt kell megtéríteni, gondatlan károkozás esetén legfeljebb 4 havi 

távolléti díj mértékéig. 

 

 Új jogintézmény a munkavállalói  biztosíték, az a 

munkavállaló kötelezhető szerződés alapján biztosíték adására, aki a 

munkakörében meghatározott, pénz vagy egyéb értéktárgy kezelésére 

irányuló tevékenységet végez, illetve ilyen munkavállaló közvetlen 

ellenőrzésére jogosult. 
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Egyebek 
 Új lehetősége a behívás alapján történő munkavégzés, amely esetben a 

munkaidő felső határa napi 6 óra. 

 

 A távmunka pontos fogalmat kapott, s a távmunkának már a 
munkaszerződésből is ki kell derülnie; főszabályként a munkáltató utasítási 
joga kizárólag az ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, 

 

 A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok egyszerűsödnek. 

 

 Az új törvény meghatározza a főszabályként érvényesülő 
általános munkarend (hétfőtől-péntekig) fogalmát, s ez képezi a munkaidő-
beosztással kapcsolatos számítási szabály alapját, 

 A védett szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyának munkáltató általi 
felmondásához a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése 
szükséges. A védett szakszervezeti tisztségviselők száma jelentősen 
csökken.  
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„A dolgok nagy részét olyan 

embereknek kell végezni, akik nem értik 

mit csinálnak, de azért meg tudják 

csinálni.„ 

   George Bernard Shaw 
 

Köszönjük a figyelmet és a 

türelmet! 
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