
Záróvizsga tételsor 

„A” 

Munkajog I-II. 
1. A munkajog fogalma, tárgya, rendszere. A munkaviszony elhatárolása a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoktól. 

2. Az Mt. bevezető rendelkezései és jelentőségük a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazásánál. Az általános magatartási követelmények. 

3. A személyhez fűződő jogok védelme a munkajogban, a munkáltató gazdasági 

érdekeinek védelme és a versenytilalmi megállapodás. 

4. Az egyenlő bánásmód követelménye a foglalkoztatási viszonyokban. 

5. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok. A munkaviszonnyal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételének módja. 

6. A határidők számítása. Az érvénytelenség. 

7. A munkaviszony alanyai. A munkaviszony létesítését megelőző eljárások, a 

munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a munkáltatót terhelő írásbeli 

tájékoztatási kötelezettség. A munkaviszony kezdete. A próbaidő jogi természete, 

rendeltetése, időtartama. 

8. A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő 

foglalkoztatás szabályai. Az utasítás teljesítésének megtagadása.  

9. Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség 

alól. 

10. A munkaszerződés módosítása. 

11. A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének rendszere, általános szabályai. 

12. A felmondás általános szabályai. A munkavállaló, illetve a munkáltató részéről történő 

felmondás szabályai közötti különbség. A felmondás indokolása. 

13. A felmondási tilalmak és felmondási korlátozások. A felmondási idő szabályai. 

14. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok. 

15. Az azonnali hatályú felmondás és jogkövetkezményei. 

16. A végkielégítés rendeltetése, a jogosultság feltételei és mértéke. Eljárás a 

munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén. 

17. A munka- és pihenőidővel kapcsolatos alapfogalmak. A napi munkaidő és a 

munkaidőkeret szabályozása. 



18. A munkaidő-beosztás szabályai. A munkaidő vasárnapra és munkaszüneti napra 

történő beosztása. A pihenőidő szabályozása. A munka- és pihenőidő nyilvántartása. 

19. A rendkívüli munkaidő, az elrendelésére vonatkozó tilalmak, korlátozások. Az ügyelet 

és a készenlét. 

20. A szabadság mértéke, kiadásának rendje.  

21. A betegszabadság, a szülési szabadság, a fizetés nélküli szabadság szabályai. 

22. A munka díjazása, az alapbér megállapítása, teljesítménybérezés, az egyenlő munkáért 

egyenlő bér elve. A bérpótlékok szabályai, díjazás munkavégzés hiányában. A távolléti díj 

számítása. 

23. A munkabér védelmének szabályai. Eljárás a munkabér jogalap nélküli kifizetése 

esetén, levonás a munkabérből. 

24. A munkáltatói károkozás típusai. A munkáltatói kártérítés terjedelme.  

 

Követelmények 

Kötelező irodalom:  

Gyulavári Tamás (szerk.): Munkajog. Budapest, 2014, ELTE Eötvös Kiadó. 

Jogszabályok: 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 

 

 


