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Módosító javasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a Polgári Törvénykönyvró7” szóló T/5949 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat új 5 :271 – 2:280 . §-sokkal és az azt megelőző címmel egészül ki, egyúttal
az érintett §-ok számozása értelemszerűen változik :

„Magán munkaszerződés

5:271.§

(1) Magán munkaszerződéssel a munkavállaló idejét köti le arra, hogy annak tartama alatta
munkáltató utasítás szerint végez az el őre szerződésben körülhatárolt tevékenységi körbena
munkáltató személye körül, hozzátartozói körül, háztartásában, kertjében, m űhelyében ,
vállalkozásában munkát, a munkáltató pedig a lekötött id őre megállapodás szerinti munkabért
fizet és esetleges kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

(2) Magán-munkaszerződést egymással nagykorú cselekv őképes személyek köthetnek . 16
éven felüli kiskorú gyámja hozzájárulásával köthet ilyen szerződést, írásbeli formában .

3 A munkavállalás me határozható órában na onként részletezett id őtartam szerint na i
tételben, a hét valamely napjában, illetve óráiban, valamint heti, havi, évi id őtartam szerint.A
munkavállalás készenléti szolgálatban is meghatározható .

0) A munkabér megállapodás szerint utólag esedékes, de a munka befejeztével mindenkép
esedékessé válik. Hosszabb id őtartamra vagy határozatlan időre kötött munkaszerz ődés esetén
a munkabér hetente vagy havonta utólag esedékes, és ellenkez ő írásbeli kikötés nélkül
pénzben jár. Szakaszosan teljesítendő munka esetében lehet az egyes munkaszakaszokra járó
bért a szakaszos teljesítést befejeztét követő időpontra kikötni .

(5)	 A	 felek a magán-munkáltatói	 szerződésben	 (teljesítményi) munkabérben	 is
megállapodhatnak . Ez esetben a munka megfelel ő minőségű befejezése esetén a kikötött bér



akkor is jár, ha a munka az el ő irányzottnál kevesebb időt vett igénybe, illetve akkor sem jára
kikötöttnél több, ha a munka elvégzése a vártnál több időt igényelt .

5:272.

(1) A munkavállaló egyidej űleg több munkáltatóval is köthet magánmunka-szerz ődést. Ez
esetben felel azért, hogy mindegyiket teljesíteni képes lesz .

(2) A felek megegyezhetnek abban is, hogy a munkáltató a munkavállaló teljes munkaidejé t
leköti és a munkavállaló a munkáltatóval fennálló munkaviszonya alatt mással nem létesí t
munkaviszonyt, kivéve, ha ehhez a munkáltató 	 kifejezetten hozzájárul .	 Az	 ilyen
megállapodást írásban kell megkötni, abban a munkabérr ől kifejezetten és összegszerűleg
meg kell állapodni .

5:273.&

(1) A munkaviszony teljesítési körébe eső , a munkavállalótól követelhető munkavégzés
szerződésben részletesen megállapítható, vagy általános megjelöléssel is rögzíthet ő (háztartási
munka, betegápolás, gyermekfelügyelet, titkárnő i munkakör, takarítás stb .) .

f2) Kétség esetén a munkavállalótól nem követelhet ő olyan, az átlagos értelmet, műveltsége t
meghaladó szakmunka, amelyre el őzetesen kifejezetten nem vállalkozott, vagy amelyre val ó
hozzáértésérő l a munkaviszony létesítése el őtt nem nyilatkozott .

5:274 $

(1) A munkabért időarányos (vagy teljesítményi) tételben lehet kikötni . A munkabér előzetes
pontosítás nélkül is jár, ha a felek megállapodása nem arra szólt, vagy a felek közti viszonybó l
nem elvárható, hogy a munkavégzés ingyenesen történik .

(2) Hosszabb – több hónapos – vagy határozatlan időre szóló munkaviszony eseténa
munkabér – más megállapodás hiányában - havonta utólag esedékes .

(3) Összegszerűn nem meghatározott munkabér a helyben szokásos, teljesítményarányos ,
tételben számolandó el . Ha a munkáltató előzetes megállapodás hiányában a kapott
munkabért kevesli, a munkabér hatósági (bírói) megállapodását kérheti . Ilyen vita nem
szolgálhat jogcímül a munkabér felkínált részének visszatartására, és a megállapítás kérésére
szóló jog nem szűnik meg azzal, hogy a munkavállaló az alacsonyabb arányú teljesítés t
elfogadta_

5:275$

(1) A felek megegyezhetnek abban, hogy a munkavállaló a munkaviszony tartama alatt a
munkáltatótól lakást kap, vagy a munkáltatónál lakik . A lakásnak a helyben szokáso s
komforttal kell rendelkeznie . A munkavállaló részére a szükséges intimitást, a szüksége s
egészségügyi berendezéseket, a tisztálkodáshoz, pihenéshez, kikapcsolódáshoz szükséges id ő t
és teret biztosítani kell .

(2) Amennyiben a munkáltató a munkavállaló részére lakást, esetleg étkezést, vagy má s
ellátást (munkaruha stb) biztosít, ezt a munkabér megállapításában figyelembe lehet venni .



(3) A családfő háztartásában a vele élő (ellátott) családtagok részér ől végzett munkát
ellenkező kifejezett megállapodás hiányában ingyenesnek kell vélelmezni . A végzett munka
és a nyújtott ellátás közötti feltűnő aránytalanság esetén a hatóság (bíróság) arányos
munkadíjat állapíthat meg a munkavállaló kérésére .

5:276&

(1) A munkáltató köteles a munkaviszony id őtartamára a munkavállaló után fizetendő
betegség- és nyugdíjbiztosítást, a munka igénybe vétele miatt esedékes adót, illetéke t
befizetni .

(2) E kötelezettség alól a munkavállaló csak jogszabályi kivétel esetén, vagy akkor mentesül ,
ha a munkavállaló a munkát, mint egyéni vállalkozó teljesíti és arról szabályszer ű számlát ad.

5 :277&

1) A magán-munkáltatói szerződés alapján a munkavállaló tevékenységét a munkáltat ó
irányítása	 alatt,	 annak	 felelősségére végzi. A munkavállaló	 azért	 felel,	 hogya
munkaviszonyon belül legjobb tehetsége szerint, szorgalmasan és az utasítások szerin t
tevékenykedik. A munkavállaló felel a munkáltatónak utasításai megszegésével, egyébkén t
szándékosan vagy feltűnő gondatlansággal, okozott kárért annak tejes terjedelmében .
Egyébként a munkaviszony során a munkáltatónak vagy másnak okozott kárért három havi
tételnek megfelelő bér erejéig tartozik felelősséggel .

(2) A munkavállalói kárfelelősséget a bíróság mérlegelése szerint mérsékelheti, de az össze s
körülményekre tekintettel fel is emelheti .

(3) A munkavállalót a munka teljesítése során vagy azzal összefüggésben ért balesetért, kárér t
a munkáltató felel . Mentesül a felelősség alól, ha a kárt általa el nem hárítható küls ő ok, vagy
a munkavállaló személyes és a munkáltató által el nem hárítható közrehatása okozta . A felek
megállapodhatnak abban, hogy ilyen károk ellen a munkáltató a munkavállalót biztosítja .A
felek vagyoni viszonyaira, vagy körülményeire tekintettel a munkáltatói felel ősséget a bírósá g
ennél szélesebb körben is megállapíthatja .

(4) Ellenkező megállapodás hiányában a munkáltató nem tartozik a munkavállalónak
betegsége idejére a kies ő munkát megfizetni vagy annak megfelelő táppénzt fizetni .
Ugyancsak nem köteles a munkáltató – ellenkez ő megállapodás hiányában – a nála lakó bete g
alkalmazottját ápolni . Tartozik azonban gondoskodni az alkalmazottnak a biztosítási
jogviszony keretében történő orvosi ellátásáról és szükség szerint kórházba szállításáról .

5:278.&

f	l) A munkavállaló a munkaviszony során tudomására jutott titkot tartozik meg őrizni.A
munkavégzést – rászoruló ellátatlan, magatehetetlen személlyel szemben nem használhatja fe l
személyes előnyök kicsikarására .

(2) A munkavállaló a munka ellátása során rendelkezésére álló javakra a jó gazd a
gondosságával tartozik ügyelni, azokért, ha átvette őket, a leltár felelősség szabályai szerint
tartozikőrzési felelősséggel .



5 :279 .

(1) A munkaviszony az előre kikötött időpontban megszűnik. A felek tartoznak egymássa l
annak befejeztével elszámolni, használatra átadott vagyontárgyakat visszaszolgáltatni. Haa
munkáltató a határozott időre szóló munkaviszonyt – azonnali felmondásra jogot adó o k
nélkül – lejárat el őtt megszünteti, köteles a hátralékos időre szóló bért a megszünteté s
időpontjában a munkáltatónak kifizetni . Ilyen esetben a munkavállaló a megszűnés után
azonnal más munkát vállalhat .

(2) A határozatlan időre szóló munkaviszonyt bármely fél felmondással megszüntetheti .A
munkáltató a munkaviszonyt az első hónap végéig indokolás nélkül a hónap végér e
felmondhatja . Több hónapon keresztül tartó munkaviszonyt előző hónap folyamána
következő hónap végére lehet felmondani. Szezon jellegű munkára kötött szerz ődésa
szezonális munka folyamán nem mondható fel, csak annak befejezte időpontjára.

(3) Személyes gondozás teljesítésével járó munkaviszonyt a munkavállaló csak két hétr e
mondhat fel, hogy helyettesítéséről gondoskodni lehessen. Ha e gondoskodás a helyzeti
adottságok miatt (a gondozó hosszabb távolléte vagy betegsége) két hét alatt nem rendezhet ő ,
a munkavállaló köteles addig maradni a munkaviszonyban, míg a helyzet rendezéséhe z
okvetlen szükséges . Egyébként a munkavállaló a munkaviszonyt értelemszer űn bármikor
felmondhatja a következő hét végére .

5:280.§

'l) Rendkívüli körülmények miatt, vagy ha a munkaviszony fenntartása az adott fél részéről
nem várható el, a munkaviszonyt azonnalra is fel lehet mondani . Az ilyen felmondássala
másik félnek indokolatlanul okozott kárért a felmondó fél kártérítéssel tartozik .

(2) A Bíróság ezt a kárfelel ősséget méltányosságból csökkentheti . "

Indokolá s

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A vállalati, kereskedelmi, ipari termelés keretében vállalt feladat az újkori értelemben vet t
klasszikus munkaviszony . Alkotmányos megalapozottsága a munkához való jog, az egyenl ő
munkáért egyenlő bér elve alapján járó munkabér, illetve a végzett munka mennyiségéhez é s
minőségéhez igazodó jövedelemhez való jog, a pihenéshez, szabadidőhöz, szabadsághoz való
jog, és az ezen jogok céljából, a munkavállalók érdekérvényesítése céljából történ ő
szervezkedéshez való jog [Alkotmány 70/B . §] . Ezek az alapjogok korlátozzák e területen a
szerződési szabadságot és a piaci verseny lehetőségét, és beleviszik a munkajog területébe a
szociális biztonsághoz való alapjogot, mint a munkáltató kötelezettségét, továbbá a
munkavédelem [Alkotmány 70/D. § (2) bekezdés] és a munkanélküliség esetére biztosítot t
ellátás [Alkotmány 70/E . § (1) bekezdés] nevesített kötelezettségeit .
A magánmunkáltató és magánalkalmazott között létrejöv ő szolgálati szerződés
(magánmunkaviszony-szerződés) alkotmányos alapja az otthon, a saját vállalkozás, a személy
és család ellátásának autonómiája : e viszonylatokban a személy jogosult segítséget ellenérték
fejében igénybe venni, és a kétoldalú kötelezettséget szerz ődéssel megalapozni .
Magánszemélyeknek szabadságában áll ilyen munkaviszonyt létesíteni vagy attól eltekinteni .



A munkáltató szabadságában áll annak tartamát és tartalmát meghatározni ajánlatával, é s
szabad megállapodással választhatja ki a neki tetsző személyt a jelentkezők közül . E magán-
munkaviszonyokban alkalmaztatásra senkinek sincs alapjoga, mint ahogy ilyet vállalni senk i
sem köteles . Az ilyen viszonyokban nem a munkához való általános alapjog, hanem a
személyi szféra alakításához való alapszabadság érvényesül, mindkét fél részér ő l . Ezért ez a
jogviszony magánjogi jogviszony, és arra a magánjogi törvénykönyvnek kell mind nevesítet t
keretet meghatároznia, mint általában diszpozitív iránymutatást .
A két elsőnek felsorolt, közjogi, személyes szolgálati terület értéktartalmát a közzel szembeni
hűség és elkötelezettség, illetve a piaci tisztesség adja, a harmadik, magánjogi, kapcsolatban a
személyek között létrejövő kölcsönös ráutaltság és bizalom .

Nyilván vonatkoznia kell e szerz ődésfajtára is a szerződések általános szabályainak, így az
uzsorás jelleg tilalmának, a szolgáltatás-ellenszolgáltatás közötti arányosság elvének, a fele k
egyenlő emberi méltóságából következ ő személyes kapcsolat elvárásának.
Munkaadó lehet akár természetes akár jogi személy, lényeg, hogy a viszony egyedi, bizalmi
mozzanat, így Bt Kft, egyszemélyes vállalat .
Munkavállaló általában cselekvőképes természetes személy lehet . Ma adóelszámolási
szempontból létezik egyszemélyes vállalkozásban, vagy akár vállalati formában ellátn i
szolgálati – munkakötelezettségeket is, még pedig a kár a vállalkozó maga személyesen, aká r
az általa foglalkoztatott beosztottakon, munkavállalóin keresztül . Ez utóbbi esetben azonban
nem a szorosan vett munkaszerz ődés köttetik a szolgáltatást igénybe vevővel, hanem
vállalkozási szerződés, másrészről az alkalmazottakra az ipari munka szabályai leszne k
alkalmazandók .
A korlátozottan cselekvőképes gondnoka (gyámja, szül ője) hozzájárulásával köthet

munkaszerződést, és munkabérével az erre vonatkozó különös rendelkezések szerint már
nagykorúságának elérte előtt is rendelkezhet .
A szerződés lényeges tartalma a nyújtandó szolgáltatás, munkavégzés pontos megjelölése .
Nem lényeges elem az ellenérték kikötése, csak az ingyenesség kikötését indokolt formáho z
kötni. Viszont ha a szerz ődést a bér rögzítése nélkül kötötték, indokolt lehet anna k
megállapítására gyorsított, akár hatósági, eljárásban lehet őséget adni azzal, hogy az els ő
megállapítás akkor is kötelező és végrehajtható, ha az ellen a munkáltató jogorvoslattal élt .
Indokolt viszont a korlátozottan cselekv őképes személy munkaszerződésénél az írásbeli
alakot megkövetelni a munkavállaló oldaláról . Hosszabb tartam esetén a gyám hozzájárulását
is formához lehet kötni .

Részletes indokolás

5 :271 . §-hoz
A szerződés feleire és tartalmára vonatkozó általános, általában diszpozitív, rendelkezések.
Kogens a kiskorúval kötött szerződésben a gyámi hozzájárulás el ő írása .

5 :272. §-hoz
Amennyiben a munkavállaló kizárólag egy munkavállaló részére tartja fenn munkaerejét, e
szerződésnek az írásbeliség és az ellenérték kikötése kogens elemei .

5 :273 . §-hoz
A végzendő munka megállapítása, szakértelem megkövetelhetése .

5 :274. §-hoz
A munkabér megállapítása szerződésben vagy utólag .



5 :275 . §-hoz
A munkáltató természetbeni szolgáltatásai, azok kötelez ő minimuma. A családtag közö s
háztartásban végzett munkájára vélelmezett az ingyenesség az ellátás fejében .

5 :276. §-hoz
A magánmunka-szerződés közterhei általában a munkáltatót terhelik, kivéve, ha a
munkavégzés vállalati formában nyújtott szolgáltatás .

5:277 . §-hoz
A felek felelőssége szolgáltatásaikért, valamint kárfelel őssége a szerződés során
bekövetkezett károkért. A munkáltató felelőssége objektív, sőt azon túl is terjedhet, bíró i
mérlegelés alapján. A munkavállaló felelőssége korlátolt, vétkesség esetén teljes, de
mérsékelhető .

5 :278. §-hoz
A munkaviszony bensőséges voltából adódó helyzetek rosszhiszem ű kihasználásának tilalma .

5 :279. §-hoz
A munkaszerződés megszűnése, határozott és határozatlan idej ű szerződéses viszony esetén .

5 :280. §-hoz
Rendkívüli felmondás . Tételes felsorolás nem indokolt, elég arra utalni, hogy rendkívüli
körülmények miatt, vagy ha a szerződés fenntartása valamelyik féltől nem várható el,
azonnali felmondásnak van helye . Ha az azonnali felmondás nem volt indokolt és azzal a
felmondó kárt okozott a másik félnek, a felmondó kártérítéssel tartozik .

Budapest, 2008 . október 27 .

Dr Salamon László
Ker 'zténydemokrata Néppárt

Dr. Rubovszky Györ
Kereszténydemokrata Néppárt ,

` , cd;üwc,
D– " átrai Mart
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