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A Munka Törvénykönyve tervezett változásai

Planned changes to the Hungarian Labour Code

Rövidesen a Parlament elé kerül az a

törvény, amely június 1-től több ponton 

módosítaná a Munka Törvénykönyve

szabályait. Ezek a változások különösen a

következő területeket érintik:  

Kollektív szerződés felhatalmazása alapján 

a munkáltató és a munkavállaló

megállapodhatnak legfeljebb 6 hónapi

próbaidő alkalmazásáról az eddigi 

maximum 3 hónapon próbaidő helyett.  

Azon társaságoknál, ahol a munkáltató és a

munkavállaló heti 36 órás munkaidő 

alkalmazásában állapodtak meg, lehetőség 

nyílik arra, hogy a munkáltató és a

munkavállaló legfeljebb egy éves

határozott időre megállapodjon a heti 

munkaidő maximum 44 órára történő 

felemeléséről. Ezen egy éves időtartam 

alatt azonban a munkaviszony nem

szüntethető meg átszervezésre vagy 

létszámleépítésre alapított rendes

felmondással. Ez a szabály korábban csak

2011. december 31-ig tette volna lehetővé a 

munkaidő ilyen mértékű változtatását. 

Jelentősen változik a GYES-ről visszatérő 

kismamák státusza: eddig a visszatérő 

kismamák részére a gyermek gondozása

vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli

szabadság első évére járt rendes szabadság, 

ez az egy éves időtartam 6 hónapra 

csökken, ezt meghaladóan lehetőség nyílik 

arra, hogy a szabadságot a munkáltató a

visszatérést követően pénzben megváltsa. 

Ha a kismamák a 3 év letelte előtt 

kívánnak visszatérni, úgy ezen

szándékukat előzetesen közölni kell a 

munkáltatóval, a munkáltató a bejelentést

követően legfeljebb 30 illetve 60 napon 

belül köteles a visszatérő kismamát 

foglalkoztatni, attól függően, hogy a 

kismama 6 hónapnál kevesebb vagy

hosszabb időtartamot volt távol. Ha a 

k……..

The Hungarian Parliament will soon be

dealing with a draft of an Act that would

change certain rules of the Hungarian

Labour Code from 01 June 2011. The

proposed changes are especially the

followings:

Based on the rules of the Collective

Agreement, the employer and the

employee may agree on the application of a

maximum six-month long probation

period. The maximum length of a

probation period has been three months

until now.

At companies where the employer and the

employee agreed on the application of 36-

hour work weeks, they may agree to

increase the weekly working time to a

maximum of 44 hours, for a maximum

term of one year. During that term the

employment relationship cannot be

terminated by the employer due to

reorganization or redundancy. Previously,

this rule used to be valid only until 31

December 2011 and now it will be

permanent.

There is a significant change in the

applicable rules about employees returning

from maternity leave. Until now employees

returning from maternity leave have been

granted an ordinary leave for the first year

term of their maternity leave. This one-

year term will be reduced to six months.

Additionally, parties may agree on the

payment of the six-month ordinary leave

instead of granting the ordinary leave. If

employees wish to return from their

maternity leave before the expiry of the

three-year term, then they have to inform

the employer about their wish in advance

and the employer has to re-employ them

within 30 days if the maternity leave was

less than six months, and within 60 days
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kismama vezető beosztású 
munkavállalónak minősül, és a 
munkáltató munkaviszonyát rendes
felmondással meg kívánja szüntetni, úgy a
terhesség kezdetétől egészen a szülési 
szabadság leteltéig a munkáltató csak
indoklással szüntetheti meg a
munkaviszonyt. Az eddigi szabályok
alapján erre indoklás nélkül is lehetőség 
volt.

A rendkívüli munkavégzés (túlmunka)
elszámolásával kapcsolatosan a
munkáltató egyoldalúan előírhatja, hogy 
ellenértékként nem pótlékot fizet, hanem
szabadidőt biztosít, amely nem lehet 
kevesebb, mint a rendkívüli munka
mértéke. Eddig erre csak a felek
megállapodása alapján volt lehetőség.  

***

Amennyiben kérdése, észrevétele van, úgy

kérjük, forduljon Szűcs Lászlóhoz vagy 

Zsédely Mártához.
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if it was longer than six months. If the

employee qualifies as an employee in a

leading position and the employer wishes

to terminate her employment through

ordinary termination, then during the

term from the pregnancy until the end of

the maternity leave a justification is

needed for the ordinary termination. Until

now it has been possible without giving

any justification for the termination.

With regard to the payment of overtime

the employer may decide, unilaterally, to

grant comp time to the employee instead

of paying overtime pay. The comp time

cannot be shorter than the overtime

performed. Up to now this has been

possible only through an agreement

between the parties.

***

Should you have any further questions,

please contact Mr. László Szűcs or Mrs. 

Márta Zsédely.


