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Bevezetés   

 

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra 

Nézd meg mit tett, mit alkotott a munka 

Nézz vissza…. aztán ismét  csak előre 

S indulj tovább az alkotó jövőbe”      

   ( Kiss Jenő) 

 

Szükségünk van gyökerekre, a múlt, elődeink munkájának ismeretére, tudnunk kell 

azokról, akik az alapokat lerakták.  

Szakdolgozatomban a munkajog alakulásának történetét próbálom meg nyomon 

követni. Habár be kell vallanom az anyagok gyűjtése közben , főleg a középkori 

szabályozástól kezdődően olyan bőségben találtam magam, hogy szinte elvesztem a 

részletekben. Fontosnak tartom az adott kor társadalmi viszonyait is megjeleníteni, 

hiszen a jog alakulása szorosan összefügg a társadalom alakulásával. Sokszor a 

törvények mögött nem látszik az ember, csak akkor ha mellette megpróbáljuk 

megismerni mind a politikai, erkölcsi, vallási körülményeket is. Azokat az eszméket 

amelyekben az adott kor embere élt. El tudjuk ma fogadni a rabszolgaság fogalmát? 

Tudunk azonosulni a gyermek munkával amely az elődeinknél természetes volt? Át 

tudjuk érezni a nők megkülönböztetését a munkában? Kell ma háború ahhoz hogy 

változzon a társadalom hozzáállása ? A munkajog politika függő.  Amit ma munkajog 

alatt értünk az csupán néhány 100 éves múltra tekint vissza. Fejlődése a szerződéses 

szabadság korszakával vette kezdetét. A következő szakasz az állami beavatkozás 

időszaka volt, melyet követett a demokratizálódási periódus. Ez a három szakasz 
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azonban egybefolyik, nem különíthető el teljesen egymástól. A szabályozások 

összefolynak, az előzőek tartalmát továbbviszik.  

A jog legfontosabb feladata hogy a társadalom működéséhez szükséges rendet 

kialakítsa és fenntartsa. Szerepet játszik az emberek magatartásának alakításában és 

feloldja a konfliktusokat. Az erkölcs sokféleségével szemben a jog egy adott helyen és 

egy adott időben egységes. A jog csak magatartás szabályokat írhat elő,  érzelmeket, 

elkötelezettségeket nem . Az ember belső világa az erkölcs szférájába tartozik. 

A munkajog egy keresztül fekvő jogág, a közjog és a magánjog között helyezkedik el.  

Az egyéni munkajog a munkavállaló és a munkáltató közötti szerződéskötést határozza 

meg míg a a kollektív munkajog az üzem munkavállalói és munkáltatói közötti 

jogszabályokról szól.  

A munkajog kialakulásához létre kellett jönni az ellenérdekű feleknek, akik egymástól 

függetlenek. A munkáltató gazdaságilag fölényben van a munkavállalóval szemben. 

Az újkori történelem folyamán úgy döntöttem áttérek a magyar szabályozás elemzésére. 

Hiszen ezek a törvények alakítják mai életünket, mi éljük át a változások 

következményeit. Így talán könnyebben tudunk azonosulni a mai munkajogi 

szabályozásokkal.  
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Az ókortól napjainkig 

 

 A munkajog története egészen az ókorig vezethető vissza. Az ember egyik legősibb 

tevékenysége a munkavégzés. Ennek következtében alakultak ki különböző emberi 

kapcsolatok. Ezeket a kapcsolatokat a szokásjogok a társadalmi elvárások és az idő 

előre haladtával a jog szabályozta, szabályozza. Ezeknek a szabályoknak az ismerete a 

mai világban élőknek elengedhetetlen. Az ókorban nem beszélhetünk jogokról  és 

kötelezettségekről, alá és fölérendeltségi viszonyról beszélünk. Tehát nem beszélhetünk 

munkajogról sem a mai értelemben hisz a rabszolgaság volt a legelterjedtebb 

foglalkoztatási forma. A rabszolga nem volt jogképes, jogilag dolognak tekintették. A 

rabszolgatartónak tulajdonjoga volt rajta, a munkaeszköz tárgyát képezte . 

 

Az ókori társadalom munkaszerződései  

 

 A locatio conductio operis már az i.e.2. században ismert és alkalmazott vállalkozói 

szerződés volt.  A vállalkozási tevékenység hozta magával  az igényt a jog 

kialakulására. Már a római jogtudósok meghatározásában is elkülönült a dologbérlet, a 

munkaszerződés és a vállalkozási szerződés.
1
 

Locatio conductió rei : dologbérlet, bérleti szerződés. A bérbeadó (locator rei) egy 

elhasználhatatlan dolog használatának átengedésére, a bérlő ( conductor rei) a bér 

fizetésére vállal kötelezettséget. Kétoldalú kötelem amelyben a bérlő actio conducti, a 

bérbeadó pedig actio locati útján érvényesítheti a jogait. A bérleti kötelem létrejöhetett 

határozott és határozatlan időtartamra is.  határozatlan időtartamú szerződést bármelyik 

fél bármikor felmondhatja. Kivétel a mezőgazdasági szerződés azt a gazdasági év 

                                                           
1 forrás: http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-

anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf letöltés ideje : 2014. január 28. 

 

http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
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végére szólóan bonthatják fel. Önmaguk védelme érdekében tartva a váratlan szerződés 

bontástól kötbért köthetnek ki a felek. A határozott idejű szerződés a határozott idő 

lejártával szűnik meg. Más időpontban is felbontható az egyik fél egyoldalú 

felmondásával. Ha a lejárati időn túl a bérlő használatában marad a dolog a szerződést 

hallgatólagosan meghosszabbítottnak kell tekinteni (relocatio tacita). A bérlet tárgya 

bármely elhasználhatatlan dolog ingó vagy ingatlan lehetett. Gyümölcsöző dolognak  a 

mai haszonbérletet nevezték. A bérlet visszterhes szerződés melynek ellenszolgáltatása 

a bér amelyet pénzben kell megfizetni. Kivétel a részes haszon bérlet amelyben a 

megtermelt termés meghatározott hányadában kell fizetni. Ennek azonban különleges 

szabálya volt. Rossz termés esetén a bérlő bérleengedést kapott amelyet azonban jó 

termés esetén be kellett pótolni. A bérbeadó kötelezettsége a dolgot rendelkezésre 

bocsátani. és használatra  megfelelő állapotban tartani. Állagfenntartás és karbantartás a 

bérbeadót terhelik. Köteles a bérlőt birtokperben megvédeni. Elidegenítésnél a bérlő 

bérletben hagyását kikötheti. 

A bérlő jogosult de nem köteles a bérelt dolgot használni, kivéve ha művelési 

kötelezettség terheli. A használatnak a szerződés szempontjainak szem előtt tartásával 

kell történnie. Nem megfelelő használat esetén a bérbeadó a bérletet felmondhatja. Őt 

terhelik a rendes használattal járó költségek és a dolgot a szerződés lejártakor megfelelő 

állapotban köteles visszaadni. Birtokháborításról köteles a bérbeadót tájékoztatni, hogy 

egy esetleges perben az őt megvédhesse.
2
 

  

A szerződések következő fajtája  

Locatio conductio operarum :munkaszerződés.  A munkavállaló (locator operarum)  

fizikai munka meghatározott időn át történő végzésére, a munkaadó (conductor 

operarum)  pedig római munkabér fizetésére kötelezi magát. A szerződés eredete a 

dologbérletre,  a rabszolga bérbeadására megy vissza. A munkaszerződés tárgya a 

                                                           
22 forrás : http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-

anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf letöltés ideje: 2014. január 28. 

 

http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf


8 
 

kifejtendő munka, amely  szakismeretet nem igénylő, alacsonyabb rendűnek tartott 

fizikai munka. A munkabért pénzben kell megfizetni.  

A munkavállaló köteles a munkáltató rendelkezésére állni, irányítása alatt, utasításainak 

megfelelően , a kijelölt helyen végezni a feladatokat. A munkát gondosan, hozzáértéssel 

és személyesen kell ellátnia .A vétkesen okozott károkat megtéríteni köteles. Felelős az 

átvett szerszámokért, eszközökért.  

A munkaadó köteles a bért a munka arányában megfizetni. Köteles a munkavállalónak 

vétkesen okozott kárt megtéríteni. 

Érdekkör elmélet kialakulása. 

- ha a munkát a munkavállaló érdekkörében keletkezett hiányosság miatt nem végezte el 

akkor a kockázatot ő viseli. Például betegség miatt nem tudta ellátni a feladatát akkor 

nem kap munkabért. 

 -  ha munkáltató érdekkörében merül fel a munka elmaradásának az oka akkor a 

kockázat is az övé. Például nem biztosította a megfelelő feltételeket a munkavégzéshez. 

Locatio conductio operis :vállalkozói szerződés. A vállalkozó (conductor operis ) a 

neki átadott dolgon valamilyen mű (opus) létrehozására, a megrendelő (locator operis) a 

vállalkozási díj megfizetésére kötelezi  magát. Tárgya csak fizikai munkavégzés lehet.  

A vállalkozó önállóan szakképzettséget igénylő fizikai munkát végez. Eredmény 

kötelem: nem általában munkavégzésre hanem valamilyen konkrét eredmény 

létrehozására irányul.  

- átvett dolgon létrehozott fizikai változás 

- szolgáltató tevékenység 

- valamely dolog helyváltoztatása 

- nem gazdasági jellegű eredmény
3
 

                                                           
3 http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-

anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf letöltés ideje : 2014. január 28. 

http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
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Átvett dolgon létrehozott fizikai változás : egy új épület emelése vagy egy meglévő 

épület tatarozása. 

Szolgáltató tevékenység  például a ruhatisztító, foltozó szabó 

Helyváltoztatás : szárazföldi vagy tengeri személy és áruszállítás. 

Nem gazdasági jellegű eredmény : mesterségre oktatás, játékok rendezése 

A vállalkozó díjazása pénzben történik. 

A vállalkozó a munkát teljes gondossággal és hozzáértéssel köteles elvégezni.  Felel a 

mű elkészítése körüli hibákért. Nem köteles a munkát személyesen ellátni, mások 

közreműködését is igénybe veheti sőt alvállalkozásba is adhatja. Ezek munkájáért 

viszont a felelősséget ő vállalja. Szerződésben kiköthető a személyes munkavégzés. Az 

átvett dolgokért felelősséggel tartozik. A vállalkozási szerződésekben kikötött opusok 

általában valamilyen kézműves mesterember munkáját vették igénybe. Egyedi  

megrendeléseket ékszerészek, díszüveg gyártásával foglalkozó mesteremberek 

munkájára találunk. Ezekkel általában luxus igényeket elégítettek ki.  

A megrendelő az elkészült művet köteles átvenni és a vállalkozási díjat megfizetni. Ha a 

mű hibás követelheti annak kijavítását, vagy nem felel meg a szerződésben foglaltaknak 

nem köteles azt átvenni. Épület esetében a vállalkozói díj kifizetésére csak az építmény 

átvétele után került sor. de megszokott volt az előleg adása. Az építészvállalkozó 

szempontjából az egyik legfontosabb szempont az átadási  határidő volt. Az átadás 

átvétel előtt a vállalkozó viselte az esetleges hibákból eredő kötelezettségeket. Átvétel 

és kipróbálás után azonban már a megrendelőt terhelte a felelősség.
4
 

Szárazföldi vagy tengeri áru és személyszállítás: a szárazföldi szállításról nem nagyon 

találni korabeli utalásokat. Ez arra utal, hogy a tengeri szállítás volt ebben az időben 

jelentős. Anyagiakban mindenképpen. A szárazföldi szállítás nem igényel olyan 

                                                                                                                                                                          
 
4 http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-

anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf letöltés ideje: 2014. január 28. 

 

http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
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nagyfokú szaktudást és hozzáértést mint a tengeri, ezért ezt tulajdonképpen bárki 

végezhette. A tengeri fuvarozás esetében a rakományért való felelősséget általában a 

fuvarozóra tette, aki a teljes kárért felelt. A fuvarozó viseli a veszélyt ha a gerenda 

szállítás közben tönkremegy, az áru megrongálódik vagy a hajó elsüllyed. A 

megrendelő viseli viszont a veszélyt ha a hajót kalóztámadás vagy hajótörés  éri, a 

szállított rabszolga meghal.
5
 

Ebben a témakörben beszélnünk kell még a mandátum intézményéről is, amely más 

ügyének  felkérésre történő ingyenes ellátását jelentette. Ez vonatkozhatott bármilyen 

cél megvalósítására. A megbízott a felmerült költségeit azonban igényelhette. A 

megbízás ugyan ingyenes volt de elismert volt az ellenérték követelése amely 

peresíthető is volt. Ezt takarta a honorárium azaz tisztelet díj. A megbízás személyhez 

kötött volt mely bizalmi jellegéből keletkezett. 

Ebben a korban létezett már a közjogi munkaszerződés is (locatio conductio operarum 

publica) amelynek  feladata a hivatalnokok munkáját segítő személyzet alkalmazása. Itt 

szabad emberek dolgoztak, akikről már azt mondhatjuk szerződésben álltak a római 

állammal. Ezek a szerződések  túljutottak a magánjog keretein.
6
 

Tehát a római jog már megkülönböztette a munkajogi szerződések különböző formáit. 

Típusonként nevesítette is őket. De ezen  szerződési formák  közül egyik sem vált 

meghatározóvá, hiszen alapvetően rabszolgatartó társadalomról beszélünk. Ahol a 

rabszolga dolognak számított , valakinek a tulajdonát képezte.  Az ókori társadalomban 

a tulajdonjog és nem a kötelmi jog alapján alakultak ki a munkaszerződések.  

 

 

                                                           
5 forrás : http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-

anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf letöltés ideje: 2014. január 28. 

 
6http://www.romaikor.hu/torvenyek_es_jogrendszer/szerzodesek___mukodesi_szabalyzatok/

a_megbizas_es_a_munkaszerzodes letöltés ideje: 2014. február 04. 

 

http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/romai-jogi-anyagok/2012/romaijog2-18-print.pdf
http://www.romaikor.hu/torvenyek_es_jogrendszer/szerzodesek___mukodesi_szabalyzatok/a_megbizas_es_a_munkaszerzodes
http://www.romaikor.hu/torvenyek_es_jogrendszer/szerzodesek___mukodesi_szabalyzatok/a_megbizas_es_a_munkaszerzodes
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 A társadalom változásával megjelentek a munkavédelem alapjai is. Kiindulása nem az 

emberség volt, csupán érdek. Az uralkodók próbálták a katasztrófa helyzeteket 

elkerülni, de ezek alapvetően egyéni érdekeket szolgáltak. A „beszélő szerszám” ugyan 

hihetetlen olcsó volt kiesése mégis kárt okozott. Az újra betanítás, az ezt kitöltő idő 

anyagi kárként keletkezett. Hammurapi  (Kr.e.1792-1750) törvényoszlopán már 

találhatunk munkavédelmi vonatkozású szabályokat. A 228-232. cikkely építési 

tevékenységgel foglalkozik  : 

 228. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és azt be is fejezi, az 

építtetőnek két shékelt kell fizetnie  pénzbeli fizetségként minden sar-nyi terület 

után. 

229. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és nem megfelelően 

építi azt meg, és az összedől a tulajdonos halálát okozva, akkor annak az 

építőnek meg kell halnia. 

230. Amennyiben a tulajdonos fia hal meg, akkor az építő fiának kell 

meghalnia. 

231. Amennyiben a tulajdonos rabszolgája hal meg, akkor az építőnek 

rabszolgáért rabszolgával kell fizetnie. 

232. Amennyiben javakat tett tönkre, akkor az építőnek mindenért, ami 

tönkrement kártalanítania kell a tulajdonost, és ezen felül mivel nem építette 

meg rendesen a házat és az összedőlt, fel kell építenie azt újra a saját 

költségén. 

233. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és azt bár még nem 

fejezte be, de a falak ledőlni látszanak, akkor a mesternek a falakat masszívvá 

kell tennie a saját költségén7 

 

 

 

                                                           
7  http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt letöltés ideje: 2014. január 28. 

 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt
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A középkori társadalom munkajogi kapcsolatai 

 

A középkor munkajog történeti jelentősége meglehetősen csekély. A feudum, a föld 

tulajdonlása , birtoklása képezte a társadalom meghatározó tényezőjét és az ehhez 

kapcsolódó viszonyokat is. A hűbérúr-hűbéres, illetve a hűbérúr-jobbágy viszonyban a 

jobbágy nem jogtárgy mint a rabszolga, hanem jogalany. A jobbágy viszont behatárolt 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezett, amelyek alapján közelebb állt a 

rabszolgához mint a szabad bérmunkáshoz. Azért kellett bizonyos szolgáltatásokat 

nyújtania mert a hűbérúr megengedte hogy az ő földjén munkálkodjon. Nem akarati 

aktussal létrejött munkajogi jogviszonyt jelentett, hanem csupán a jobbágy lét része, 

megnyilvánulása volt. Tehát a klasszikus munkaadó-bérmunkás elemek hiányoznak 

ebből a kapcsolatból. A jobbágy által végzett munkát nem megállapodás , hanem a 

hűbéri rendelkezések határozták meg. Ha ezeket a jobbágy nem teljesítette 

kikényszerítése már nem a magánjog alapján, ahogyan láttuk ezt az ókorban, hanem 

büntetőjog alapján történt (úriszék) . A munkavégzést tehát továbbra is a tulajdonjog 

szabályai határozták meg. A jobbágytársadalmon kívül a következő 

munkakapcsolatokról beszélhetünk: 

- cselédszerződések 

- céhek 

- manufaktúra 

- bányamunkásság
8
 

   

  

 

 

                                                           
8 Forrás : Kenderes György : Intézménytörténeti kérdések a munkaszerződés alakulását illetően  548.   
oldal 
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Cselédszerződések 

A cselédszerződések  túlnyomó részt szóbeli megállapodások voltak. A cselédek nem 

egy meghatározott munkavégzésre szerződtek, hanem munkaerejüket bocsátották 

rendelkezésre. Itt jelenik meg először a bértarifa amely egyszerűen a gazdák által 

megállapított kifizethető bérezést maximálta. A munkaadó a bér mellett mindig tartást-

ellátást is szolgáltatott. Rendszerint egy évi időtartamra vagy egy mezőgazdasági 

idényre kötötték. A vármegyék megszabták a cselédek szolgálati idejét, bérüket és 

járandóságaikat is. A cseléd a szerződést nem mondhatta fel, ha megszökött gazdája 

karhatalmat vehetett igénybe elfogására. Részére állandó rendelkezésre állás kötelező, 

felette korlátlan fegyelmi hatalmat gyakorol a gazda, amely testi fenyítésben is 

jelentkezhetett. 
9
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

A szolgálat a kikötött idő lejártával, ennek hiányában felmondással szűnik meg. 

Felmondási indok lehet ha valaki az elvállalt szolgáltatásra megfelelő képességgel nem 

rendelkezik. Vagy olyan ok amely a bármely fél életére, erkölcsére, egészségére, 

vagyonára káros hatással van. A cseléd felmondhat ha férjhez megy, vagy szülei 

eltartásáról kell gondoskodnia, ha a gazda a bért nem fizeti, vagy elköltözik. A 

cselédbér 95 %-át természetbeni járandóság tette ki. 1940-ben rögzítették a 

cselédbérminimumot. Átlagos cselédkonvenció 1950-ben : 5 tagú családnál 350-500 

pengő/ év. Konvenció részei : csekély készpénz, természetbeni javak ( lakhatás, 

gyógyíttatás, étkezés), megművelésre átengedett föld. A cselédség felett állt a gazdaság 

irányító személyzete: gazda, tanyagazda, öregbéres, pálcás béres. Ők továbbították és 

ellenőrizték a gazdatisztek utasításait. A cselédség elkülönült az iparosoktól ( kovács, 

bognár ), de a  szolidaritás erős közöttük.
10

 

Béresek: cselédsort általában csak családalapításig vállalták. Cselédnél függetlenebb 

napszámosnál kötöttebb, esetleg félig cseléd félig napszámos jellegű munkavégzés. 

                                                           
9 Kenderes György : Intézménytört. kérdések a munkaszerződés  alakulását illetően  549. oldal 
10 1876.évi XIII. törvénycikk http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7970  letöltés ideje: 2014. 
február 04. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7970
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Napszámosok : alkalmi napszámosok és summások lehetnek.  A summások idény és 

vándormunkások. Évi átlagjövedelme : 200-230 pengő. Rangjuk alacsony. 

Az agrárszegénység érdekeit nem képviselte sem szakszervezet, sem politikai erő. 

Elkerülhetetlen sorsa a szegénység. A családok jelentős része nyomorban él.  

Továbblépés útja: 

- tanulás ( nehezen megvalósítható) 

- vagyonosodás (ritka ) 

- városba költözés ( szinte az egyedüli esély ) 

Az 1876. évi XIII. törvénycikkely részletes meghatározásokat tartalmaz a 

cselédszerződésekről. „A cseléd és a gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági 

munkásokról és a napszámosokról.” Pontosan meghatározza a cseléd fogalmát. A 

szerződés akár szóban , akár írásban is köthető. Részleteiben meghatározza a szerződés 

követelményeit, a felmondás okait vagy akár az érvénytelenségi okokat is.   Például 

több gazdánál elszegődés, fertőző betegség: „ha a cseléd undorító vagy ragályos 

nyavalyában szenved”. Részletesen tartalmazza a gazda és a cseléd kötelességeit a 

munkaruha ( bérruha) viselésétől a  kártérítési felelősségen keresztül a hűségig. A 

cselédek részére szolgálati (cseléd) könyv kiállítása kötelező amely sorszámozott okirat, 

hamisítása büntetendő. A törvény részleteiben tartalmazza a cseléd büntetését, ha nem 

megfelelő módon látja el szolgálatát. Engedett időn túli kimaradást, gazda tettleges 

bántalmazását,cselédtársak felbujtását pontosan meghatározott összegekben bünteti. De 

ugyanezek a gazdára vonatkozóan is megtalálhatóak. Gyermek cseléd kötelező iskola 

látogatásának megakadályozása, kegyetlenkedés. A törvény hetedik fejezete az illetékes 

hatóságokat is meghatározza, a másodfokon eljáró bíróságokat  sőt a harmadfokon 

eljáró hatóságokat is. Úgy gondolom a törvény minden részletessége ellenére 

egyértelműen a gazdát védi. A cselédsorban lévők tulajdonképpen alapvető emberi 

jogaikkal rendelkeznek , vagy azzal sem egészen. 
11

 

 

                                                           
11 1876.évi XIII. törvénycikk http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7970  letöltés ideje: 
2014.február 04. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7970


15 
 

 

A céhek 

Az iparosok, akik ugyanazon mesterséget űzték érdekeik védelmére céhekbe 

tömörültek, egy-egy szentet választva patrónusként.  A német egyesülés, egylet szóból 

ered. A piacuk szűk volt, ezért védekeztek a verseny és az idegen áruk ellen, hogy 

szabályozták a termelés és az értékesítés egész folyamatát. Ez alkalmas volt arra hogy a 

céh egy-egy árucikk gyártását monopolizálni tudja. Üldözték a kontárokat, vagyis 

azokat az iparosokat akik nem tudtak bekerülni a céhbe, vagy más városból költöztek. 

Tagjainak viszont biztonságot nyújtott, mert a verseny megszüntetésével áruinak biztos 

piacot adott. A céhek élén a céhmester állt, akit a céhgyűlés választott. A céhek 

rendelkezhettek közös vagyonnal, pénzüket és irataikat díszes ládában őrizték . 12 

 

 

A céh tagok szigorú vallási és erkölcsi szabályok szerint éltek, megszegőit a 

céhmesterek megbüntették. Fontos feladatuk volt városuk védelmében,  vész esetén a 

városfalon meghatározott  helyen kellett szolgálatot teljesíteniük. A céh a vallási 

funkció mellett szociális funkcióval és gazdasági szabályozó szereppel is bírt. Például 

elhunyt céhtag eltemetése és családjáról való gondoskodás. A termelési folyamatot 

valamint az árakat és a béreket is szabályozta. Meghatározták a munkaidőt , a 

pihenőnapot a vasárnapban, a felmondási időket. A legénynek a mesternél be kellett 

mutatnia a keresztlevelét, tanulólevelét,  a vándorlókönyvét, erkölcsi bizonyítványát , 

igazolta, hogy a várostól megszerezte a polgárjogot, és „könyörgött”” hogy engedjék 

meg mestermunkájának a remeknek az elkészítését. 

 

 

                                                           
12 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-

476-1492/a-kozepkor-deleloje-1200-1300/a-varosok-a-cehek-es-a-kereskedelem-a-

kozepkorban letöltés ideje: 2014. február 02. 

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-kozepkor-deleloje-1200-1300/a-varosok-a-cehek-es-a-kereskedelem-a-kozepkorban
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-kozepkor-deleloje-1200-1300/a-varosok-a-cehek-es-a-kereskedelem-a-kozepkorban
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-kozepkor-deleloje-1200-1300/a-varosok-a-cehek-es-a-kereskedelem-a-kozepkorban
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A manufaktúra 

A földrajzi felfedezések után (XVI SZ..) megnövekszik az igény az olcsó termékek 

iránt. Ennek a megnövekedett keresletnek a céhek már nem képesek eleget tenni, új 

termelési forma alakul ki : a manufaktúra. Itt bérmunkások dolgoznak, mindenki csak 

egy-egy meghatározott munkafolyamatot végez, munkamegosztás van. 

Szakképzettséggel nem kell rendelkezniük. A céhekkel ellentétben itt a tulajdonos nem 

dolgozik. Feladata az értékesítés és a nyersanyag beszerzés. A termelőeszközök a 

manufaktúra tulajdonos birtokában vannak. A termelés olcsó, nagy mennyiségű, de a 

minősége rosszabb. Gépek nincsenek, a kézi munkaerő jellemzi. Viszonylag kevés tőkét 

igényel. Megjelenik a verseny a termelők között.
13

 Manufaktúra elsőként a textiliparban 

jelent meg. Ez volt az a terület ahol a részfolyamatokat akár házi – otthoni – 

kivitelezésre is ki lehetett adni. Az elkészített munkadarabokat aztán újra összegyűjtve 

értékesíteni. Ha termelés üzemben történt igyekeztek világos, jól áttekinthető 

helyiségeket kialakítani. Így a munka felügyelete, ellenőrzése sokkal könnyebb volt. A 

szövő, aki ha néhány embert foglalkoztatott is a házában, munkásai a házában laktak, az 

asztalánál ettek,mint a családtagok. A szövetkereskedő viszont már kapitalista volt, aki 

átvette a termelés irányítását.  Egyre több embernek parancsolt, nőtt a vagyona.  Ebben 

az időben vált népszerűvé Angliában A szövetkereskedő öröme című dal :  

„Minden mesterségből, mit Anglia lát, 

a miénk a legszebb, s a legtöbbet ád 

miénk a haszon, élünk, mint az úr 

örülünk, felettünk az ég az úr 

                                                           
13 http://www.tortenelem.webuda.com/kozepszobeli/2.cehmanufgyar.pdf letöltés ideje: 2014. 

február 04. 

 

http://www.tortenelem.webuda.com/kozepszobeli/2.cehmanufgyar.pdf
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gyűjtjük a kincset, pénzünk szapora, 

nem bánt, hogy a szegénynek rossz a sora 

És így telik meg napról napra a zsebünk 

bár jól tudjuk, hogy átkozott a nevünk 

Falun és városban, mit ellát a szem 

mesterségünk mindig szerencsés leszen 

míg a kártoló keze fürgén mozog 

 s a rokka kereke sebesen forog 

míg kis bérért görnyedezik a szövő 

boldogak vagyunk mert miénk a jövő 

És így telik meg napról napra a zsebünk 

bár jól tudjuk, hogy átkozott a nevünk 

Sok szegény munkája nekünk jő robot 

így gyűjtjük a kincset és a birtokot 

ha nem bírná őket munkára szavunk 

jól tudjuk hogy mi felköthetnénk magunk 

ki gyapjút fon, fésül, sző, szövetet fest 

minékünk éhbérért dolgozni nem rest 

Az ő munkájukból telik meg a zsebünk 

bár jól tudjuk hogy átkozott a nevünk „
14

 

A bányamunkásság  

A bányamunkásság talán egyik legfontosabb  és legismertebb történelmi jelentősége a 

bánya társládákban volt, melyek a mai társadalombiztosítás gyökereit tették le.   Már a 

XIII. században épültek kórházak, ispotályok a legveszélyesebb munkát végző 

bányászok ápolására, gyógyítására.  A magyar történelemben az első bánya társláda 

Thurzó János  bányájában alakult meg. A tulajdonos és a bányászlegények közösen 

                                                           
14 Képes történelem : A gépek forradalma  Móra kiadó 1976. 21 oldal 
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működtették. Bevétele a tagok hozzájárulásaiból tevődött össze. Az intézmény az 

öngondoskodásról szólt. A bányászok hamar felismerték hogy a legnagyobb segítség ha 

saját magukon segítenek. A ládából csak az vehetett ki pénzt aki tett is bele. Kezdetben 

a bánya társláda működése a tulajdonos döntésén múlott. Idővel azonban a 

bányatörvény kötelezte, hogy az év végén kialakult hiányt pótolja . A bánya társláda 

kiadásai több tételből tevődtek össze. Ilyen volt a bányász betegsége esetén 

gyógykezeltetése. Súlyosabb baleset vagy betegség esetén a nyugellátás biztosítása. 

Halála esetén pedig az özvegyről és a családról való gondoskodás és temetési segély 

folyósítása. A Diósgyőri Kórházként ismert épület együttes a XX. század elején épített 

bánya társkórházak egyike. Hasonló csak Salgótarjánban , Ózdon,  Tatabányán és 

Dorogon volt.  A Diósgyőri Kórház a Magyar Királyi Vas- és Acélgyár Diósgyőri 

Bánya társpénztárának tulajdona volt egészen 1950-ig a bánya társpénztárak 

megszűnéséig. 1891-ben Magyarország  a földrészen harmadikként – csatlakozott a 

kötelező társadalombiztosítási rendszert bevezető országokhoz.
15

 Ekkor az ipari 

munkásság 40 %-a volt biztosítva. Hazánkban a bányavállalatok az 1854-ben megjelent 

bányatörvény alapján hozták létre saját szabálygyűjteményeiket. Ennek egyik darabja az 

Első Duna Gőzhajózási Társaság szolgálati és fegyelmi szabályzata. 1907-ben készült el 

„Szolgálati és fegyelmi büntető szabályzat az I. Cs. és Kir. szabad Duna Gőzhajózási 

Társulat Kőszénbányaműveinek felvigyázó- és munkásszemélyzete részére. A több mint 

száz oldalas kiskönyv 125 paragrafusból áll.
16

 A benne foglaltakat be kellett tartani, az 

ellene vétkezőket szigorúan büntették. Ebből megtudhatjuk kit terhel felelősség a 

szabályzat ismertetéséért. A gyermekek már 12 éves koruktól, ha iskolába nem járnak 

bányamunkára foghatók. Igaz ez „ testi fejlődésük hátrányára „ nem válhat. De napi 8 

illetve 10 órai munkára alkalmazhatók. Éjszakai beosztásra amely este 9-től hajnal ötig 

tart szintén nem. A felvett munkástól az orvosi alkalmassági vizsgálaton túl a 

bizonyítványát, munkakönyvét és keresztlevelét is kérhették. Az újonnan felvett 

munkások három évig nem állandó státuszban vannak. Ezt három szolgálati év és orvosi 

vizsgálat után véglegesítik. 40. életév betöltése után már csak a társláda beleegyezésével 

                                                           
15 http://www.neurologiamiskolc.com/index.php?id=banyatarspenztar letöltés ideje: 2014. 

február 06. 

 
16 Szolgálati és fegyelmi büntető szabályzat Duna Gőzhajózási vállalat 

http://www.neurologiamiskolc.com/index.php?id=banyatarspenztar
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véglegesíthető. Női munkás mindig csak a nem állandó munkások sorában 

alkalmazható. A felvigyázók részére a  munkaidő reggel hattól este hatig illetve este 

hattól reggel hatig tart. Délben és éjfélkor egy-egy óra pihenőidővel. A többiek napi 8 

órát dolgoznak pihenőidő nincs engedélyezve. Társpénztár tagjának kötelező lenni. A 

törvény részletes szabályokat  tartalmaz a bányászati bérlakások igénybevételéről, 

annak használatáról, tisztántartásáról, az ingyenes fűtőanyag ellátásról. A felvigyázó , a 

bányamunkás személyzet köteles a munkavégzés helyén „józanul és kipihenten 

összegyülekezni az imádságot közösen elvégezni”. A törvény jelentős terjedelemben 

tartalmaz munkavédelmi szabályokat is. Utolsó fejezetében a fegyelmi büntető 

szabályzat részleteit dolgozza ki. Részletes felsorolás található a különböző fegyelmi 

vétségekről, amelyek mellett pontosan, összegszerűen meg van határozva a kiszabandó 

birság is.
17

 

A gyáripar kialakulása 

Az 1780-ban kitört ipari forradalom – melynek kiinduló pontja Anglia – hatása játszott 

fontos szerepet a gyáripar kialakulásában. Új energiaforrások a szén, a gőzenergia. 

Fejlődött az áruszállítás. Megjelent a gőzmozdony, a gőzhajó. Ezek segítségével 

létrejöttek a gyárak, a tömeggyártás, a nagykereskedelem. A gyárak ágazatokra 

szakosodtak, az elsők a textiliparban jöttek létre, fonógép, szövőgép alkalmazásával.  

Az itt dolgozó emberekből alakult ki az ipari munkásság. Képesítésük minimális, vagy 

egyáltalán nem is volt. De nem is kellett hogy legyen mert a legfontosabb feladatokat 

elvégezték a gépek. Tehát a kézműipart felváltotta a gyáripar. Az ipari forradalom 

gazdasági következménye  a gyáripar kialakulása, iparvárosok születése, gazdasági 

fejlődés.
18

 Társadalmi következménye a kapitalista társadalom, munkásmozgalmak 

kialakulása és a városiasodás. A gyáriparban a munkatempó nagyon gyors. Megjelenik 

a tömegtermelés ahol a termékek minősége ugyan nem a legjobb  de az áruk is olcsó. A 

legelső iparváros Manchester volt textiliparával.1773-ban 22 000 lakosa volt  a 

városnak, a gépek bevezetésével ez a szám 1790-re 50 000-re, 1801-re 91 000-re 

emelkedett. Tizenöt év alatt 50 gőzerővel hajtott gyár épült a városban. Szabad verseny 
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elterjedése, a törvényeknek köszönhetően szabadon lehetett gyárat alapítani, új 

eszközöket kipróbálni. A szabad verseny eredménye : „ A nagy halak megeszik a kis 

halakat”.
19

 A szegény gyárosok hamar tönkremennek, a  gazdagok viszont 

mamutvállalatokat hoznak létre. A kapitalista társadalom nevét a pénzről kapta : capital  

= tőke, pénz. Míg a középkor társadalmának alapja a feudum, a földbirtok volt az újkori 

társadalom alapja a tőke, a pénz. A társadalom is több rétegre tagozódott. Megjelenik a 

tőkés, a gyáros, az ipari munkásság. A munkaadók az olcsó munkaerőt a nőkben és a 

gyermekekben találták meg. Charles Dickens Twist Oliver című könyvén keresztül 

megismerkedhetünk a gyermekek sorsával az ipari forradalom előtt és alatt.  A dologház 

nem Dickens képzeletében született meg. Törvény hozta létre Angliában, törvény 

mondta ki, hogy az odajutott gyerekeknek a gyárakban vagy a földeken dolgozókénál 

rosszabb ellátást kell biztosítani.  Még a zablevest is törvény írta elő . A dologház az 

apátlan anyátlan árvákat  vagy a lelketlen szülők gyermekeit úgy adta el, mint a 

rabszolgákat.  A legkegyetlenebb foglalkozás ebben az időben a kéményseprés volt. Az 

inasnak adott kisgyereket először arra tanították meg, hogy a nagyobb fiú nyomában 

mássza meg a kéményt, hogy meghozzák  a kedvét a gyereknek aki félt a füsttől, 

piszoktól, leeséstől, fulladástól, tüzet gyújtottak alatta, hogy gyorsabban mozogjon. 

Ahogy újra és újra a kémény falához ütődött, teste sebes lett, az állandó tekergőzéstől 

felsebződött. A bányákban és a kéményseprésben hasznosak voltak a minél kisebb 

gyerekek. Egy 1842-es  bizottsági jelentés szerint : „ Megláncolva, övvel 

ellátva,felszerszámozva, mint a kiskocsi elé fogott kutya, feketén, izzadságtól 

verejtékezve, csaknem teljesen meztelenül, kezükön, térdükön csúszva s maguk után 

vonszolva nehéz terhüket : hihetetlenül visszataszító és természetellenese látvány. „ A 

munkaidő hosszú a bérek nagyon alacsonyak. A gyárak zajosak, kormosak, olajosak. A 

munkásokat szinte halálba hajszolták a munkavezetők .Különböző idegi eredetű 

betegségek alakultak ki : arcidegzsába, tüszős mandula és szemgyulladás, hörghurut, 

hasmenés
20

.  Nagy Brittániában már 1802-ben törvényt fogadtak el, az úgynevezett 

tanonctörvényt amely korlátozta a textilüzemekben foglalkoztatott gyermekek 

munkaóráit. De ez ellenőrzés hiányában mit sem ért. Az embertelen körülmények 
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megváltoztatására, helyzetük javítására a munkásság fellépett. Az angol gyári törvények 

próbáltak enyhíteni a munkásság kiszolgáltatott helyzetén. A munkások első reakciója a 

nyomorúságos helyzetük miatt a géprombolás volt. Azt gondolták a gépek tehetnek 

arról ha nekik nincs munkájuk. Majd munkásfelkelések törtek ki, megalakultak az első 

önsegélyező egyletek, majd szakszervezetek (trade union) is. 1819-ben összeesküvést 

szőttek Arthur Thistlewood vezetésével az elkeseredett emberek, de az angol kormány 

minden lépésükről tudott. Cato utcai házukban lecsaptak rájuk, az összeesküvőket 

akasztófa várta. 1820. májusának első napja, kivégzésük napja később a munkások 

ünnepe lett.  Új eszköz volt a sztrájk. A tömegmozgalmak hatására születtek a gyári 

törvények. Ezek már korlátozták a munkaidőt, munkafeltételeket szabtak meg. Például a 

nők munkaidejét 12 órában, a gyermekekét 6.5 órában határozza meg. A 

szakszervezetek első munkáspártja az angol Nemzeti Chartista Szövetség 1840-ben 

alakult meg, mely politikai programmal, szervezeti szabályzattal rendelkezett. 

Követelték az általános választójogot , a titkos szavazást. Nagy sikerük 1847-ben a 

munkaidő napi 10 órában való maximalizálása.
21

 

 

Az ipari  társadalom fejlődése Magyarországon 

Magyarországon az 1848-as forradalomig nem bontakozott ki jelentős tőkés társadalom. 

A lakosságnak kb. 1 %-a dolgozott az iparban, amely még a céhes ipart és a bányászatot 

jelentette. A manufaktúrák sem tudtak kifejlődni, kevés ilyen jellegű üzem alakult. A 

munkaviszonyok rendkívül rosszak voltak, a  napi munkaidő 14-16 óra, vasárnap sem 

szünetel. A munkás ki van szolgáltatva a mesternek,felügyelőnek, akik akár testi 

fenyítést is alkalmaznak. A magyar munkásság 1848-ban  magasabb munkabérért, a 

munkaidő leszállításáért, emberhez méltó bánásmódért harcol. 
22

Ekkor kötik a 

nyomdászok az első kollektív szerződést Magyarországon. A forradalom fő vívmánya a 

jobbágyrendszer megszüntetése, ekkor lép az ország a kapitalizmus korszakába. Az 
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ország nem független, Ausztriával közös vámterületet alkot. Ez korlátok közé szorítja a 

tőkés fejlődést. Nem bontakozik ki gyári könnyűipar, különösen elmarad a textilipar. 

Fejlődésnek indul azonban a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, elsősorban a malomipar. 

Az iparszerkezet sajátos módon alakul. A bányászat, a kohászat, a vas- és fémipar 

emelkedik ki. 1885-ban az országban a legnagyobb a Ganz gyár 2814 munkással. Fejlett 

a malomipar, a cukorgyártás, a dohányipar és a szeszipar. Ezeken kívül az 1890-es 

évekig csupán a téglagyárak és üveghuták munkássága volt számottevő. 1880 és 1900 

között a keresőképes lakosságnak már 10 %-a ipari munkás. Az 1867-es kiegyezés után 

az ipart szabályozó első törvényt az országgyűlés 1872-ben hagyta jóvá. A törvény a 

korlátlan iparszabadság elvéből indult ki. Kimondta, hogy életbelépésétől számított 3 

hónapon belül minden céhnek meg kell szűnnie. A céhtagok ipartestületet hozhatnak 

létre. Az egyes tevékenységek között nincs különbség minden ipar űzése szabad. A 

törvény kitér arra , hogy kik gyakorolhatják az iparűzést. Bizonyos tevékenységeket 

külön engedélyhez köt. Ilyenek amelyek a szomszédokat , lakosságot háborgatják, 

veszélyeztetik vagy megkárosíthatják : lőporgyár és raktár, kőolaj finomító, 

kátránykészítő, üveghuta, vágóhíd, tímár mühely, trágyagyár, dögnyúzóhely, uszoda, 

fürdő.
23

 

10. § Az iparhatóság a szándékba vett vállalatot mind falragaszok által és egyéb 

szokott módon az illető községben, mind a község előljáróságához, a közelebbi, sőt 

ha szükségesnek látja, a távolabbi szomszédokhoz is intézett külön értesitvényben 

közhirré teszi, és haladék nélkül, legfeljebb 4 heti határidőre tárgyalást tűz ki a 

helyszinére, melyen azok, kik a vállalat ellen bármi oknál fogva kifogást tenni 

akarnak, e kifogást szóval vagy irásban előadni kötelesek, különben az üzlettelep - 

ha csak köztekintetek nem szolgálnak akadályul - engedélyezendő.
24

 

 

A környezet tanulmányozásán túl kiterjesztendő a vizsgálat a munkások életének és 

egészségének megóvására is. Tanoncot tartani minden iparosnak szabad.  De gyermeket 

12 éves kor alatt csak engedéllyel foglalkoztathat, iskolába járását engedélyezni köteles.   
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Itt már találkozunk ilyen típusú kötöttséggel is : „ a tanoncz fölvétele írásbeli szerződés 

mellett történik”. A tanoncot köteles az iparágra oktatni, erkölcsre, munkásságra 

szoktatni, vallását szabadon gyakorolhatja. Ha a ház népéhez tartozik betegségben 

ápolni. 14 év alatt 10 óra, felette már 12 óra munkára foghatók. Délelőtt és délután fél , 

délben pedig egy óra szünet adható. Éjjeli munkára 16 év alatt nem alkalmazható, 

kivéve ha az iparág fennakadást szenvedne. A szerződésében már próbaidő kikötését is 

megtalálhatjuk. Részletes felsorolást tartalmaz a szerződés megszűnéséről, a 

felbonthatóság okairól. 

50. § A tanviszony megszünik:
25

 

a) ha az iparos vagy tanoncz meghal, vagy munkaképtelenné válik; 

b) ha az iparos vagy tanoncz sorhadi kötelezettségének teljesitésére behivatik; 

c) ha az egyik fél 4 hétnél tovább tartó fogságra itéltetik; 

d) ha az iparostól a tanoncztartási jog elvonatik. 

51. § A tanviszony a szerződésileg megállapitott tanidő lefolyta előtt azonnal 

felbontható, és pedig 

az iparos részéről: 

a) ha a tanoncz lopást vagy sikkasztást követ el; 

b) ha a tanoncz kötelességeinek teljesitését makacsul megtagadja, vagy ellenük 

sulyosan és ismételve vét; 

c) ha a tanoncz tettleges bántalmazást vagy durva becsületsértést követ el az iparos 

vagy családtagjai valamelyike ellen; 

d) ha a tanoncz undoritó vagy ragályos betegségben szenved. 

A tanoncz, illetőleg annak törvényes képviselője részéről: 

a) ha az iparos a tanonczot erkölcstelen vagy törvényellenes tettek elkövetésére 

csábitja; 

b) ha az iparos fegyelmi jogával visszaél; 

c) ha élte vagy egészsége a munka folytatásánál oly veszélynek volna kitéve, 

melyet a szerződés kötésekor előre látni nem lehetett. 
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52. § A tanviszony 14 napi felmondás mellett felbontható 

az iparos részéről: 

a) ha kétségtelenné vált, hogy a tanoncz az illető iparág megtanulására képtelen;  

b) ha két hónál tovább tartó betegségben szenved; 

c) ha az iparos üzletével felhagy. 

A tanoncz, illetőleg annak törvényes képviselője részéről: 

a) ha az iparos törvényes vagy tanszerződési kötelességeit a tanoncz irányában 

nem teljesiti; 

b) ha az iparos más községbe költözik át; 

c) ha a tanoncz más életpályára vagy más iparágra akar áttérni 

d) az iparos két hónapnál tovább tartó betegségben szenved és üzletvezetőt nem                     

állit
26

 

 

 

Az 1884. évi ipartörvényben az ipaűzési  engedély kiadását már a szakágak előírásaihoz 

is köti. Egyes iparágakat csak adott szakmai végzettséggel rendelkezők űzhetnek. 

Befizetendő összegeket határoz meg az iparengedély kiadásához. Korlátozásokat ir elő 

például hangos tevékenység folytatásához, mint kocsma, vendéglátó helység. Akár 

betiltás terhe mellett.  Tanonciskolák nyitását rendeli el azokban a községekben, ahol 

legalább 50 tanonc van . E törvény már külön rendelkezik a gyári munkásokról. A 

munkásokról jegyzék vezetése kötelező amelyben személyes adataikat tartják nyilván. 

Kifüggesztve kell lennie a munkarendnek, melyet az iparhatóságnak láttamoznia kell.  

Gyári munkásnak hetente bért fizetni kötelező, amelyet természetbeni juttatással lehet 

helyettesíteni : tüzelő, albérlet ,orvos biztosítása. Az iparhatóság negyedévente köteles 

ellenőrizni a törvények megtartását. 
27

 

Az 1907. évi XIX. törvénycikk már betegség és baleset biztosításról szól ipari és 

kereskedelmi alkalmazottaknál. A törvényben felsorolt területeken dolgozók kötelező 

balesetbiztosítási kötelezettség alá esnek. A munkaadó kötelessége az alkalmazottat a 
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munkába lépéstől számított nyolc napon belül a betegbiztosítási pénztárnak bejelenteni. 

A tagok tagsági igazolvánnyal rendelkeztek. A biztosítás összege a napi munkabér 2 és 

4 %-a között mozog. Közös háztartásban élő családtagok részére ennek felét kell 

megfizetni. A járulék fele részben a munkaadót, fele részben a munkavállalót terheli. Az 

üzemeket veszélyességi szempontból besorolja, egy üzemen belül akár több 

veszélyességi fokozat is lehet. A törvény pontosan meghatározza a nyújtandó 

támogatásokat a gyógyszerektől a táppénzig. Táppénz akkor jár ha a betegség három 

napnál tovább tart de legfeljebb 20 hétig. Gyermekágyi segély hat hétig, temetési segély 

a befizetések alapjául vett bérösszeg negyvenszereséig. Baleset esetén a biztosítottnak 

kártalanítás jár és járadék munkaképtelensége esetén. Már az özvegyi nyugdíj 

előzményeit is megtalálhatjuk. A biztosított özvegyének járadék jár 20 % összegben, az 

árván maradt gyermekeknek szintén járadékot állapit meg. Szülők és unokák 

gondoskodásáról is rendelkezik. De ezek együttes összege az elhunyt jövedelmének 60 

%-át nem haladhatják meg. Részletesen tartalmazza a balesetek bejelentési 

kötelezettségét, mit kell tartalmaznia, mennyi időn belül és kinek kell megtennie. A 

kártérítési felelősséget. A vitás kérdésekben milyen eljárási szabályok az irányadók . 

Mind a munkáltató és munkavállaló kötelezettségeire kitér a balesetek elhárítása 

érdekében.
28

 

 

1919. évi alkotmány 

1919. április 2-án jelent meg a Magyar Tanácsköztársaság Alkotmánya amely 

kimondta:  „A magyarországi Tanácsköztársaság célja: a kapitalista termelési és társadalmi 

rend megszüntetése s a szocialista termelési és társadalmi rendszer megteremtése. A cél 

megvalósításának eszköze: a dolgozók uralmának biztosítása a kizsákmányolók felett. A 

munkás-, katona- és földmívestanácsokban dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja azokat 

végre és bíráskodik azok megszegői felett.”
29
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A Tanácsköztársaság köztulajdonba vette és a dolgozók ellenőrzése alá helyezte a 

kisipar kereteit meghaladó üzemeket. Törvénybe iktatta a 8 órás munkaidőt és a fizetett 

szabadsághoz való jogot. A Károlyi kormány legjelentősebb törvénykezési szervezeti 

intézkedése a munkásbíróságok megalakítása volt. Ezeket az 1918. évi 9. néptörvény 

alakította ki. A járásbíróságok mellett alakultak és működtek, ülnökök 

közreműködésével. 

1919-ben létrejön a Nemzetközi Munkaügyi Szervezete az ILO. Háromoldalú 

delegáció, részt vesz benne a kormány képviselete, a munkaadói és munkavállalói 

képviselet. Ebben az időszakban nem egyszer előfordul, hogy egy delegáció egyezséget 

köt de mire hazaérnek kormányváltás történik amely már nem fogadja el a kötelmet. 

1920-ban a Trianoni békeszerződés következtében Magyarország elvesztette területének 

2/3-át, lakosságának több mint a felét. Az erdők 80 %-át , a termőföldek 62 %-át, vasérc 

készleteinek 90 %-át. A vas és fémipar  40 %-al, a gépipar 60 %-al , az építőipar 50%-al 

esett vissza. Az ipartelepek több mint 50 %-a a környező országokba került. A vasút 

hálózat jelentős mértékben szétesett, több mint 60 %-a a szomszédos országok 

területére került. 43 új gyárat alapítottak az országban amelynek nagy része 

textil,valamint a könnyűiparban, vegyiparban, gépgyártásban és közlekedési eszközök 

gyártásában váltak jelentőssé. A szolgálati jogviszonyok egyes fajait gazdasági 

ágazatonként és foglalkozási ágak szerint külön törvények szabályozták. Itt még mindig 

a magánjog része a munkajog. A kereskedőkre és iparosokra vonatkozó rendelkezések 

már európai színvonalúak, a mezőgazdasági munkásokra vonatkozó szabályok inkább a 

feudalizmus felé mutatnak még.
30

 

1921-ben született meg  a Bethlen – Beier Paktum. A szociáldemokrata párt vezetője és 

Bethlen megállapodtak, hogy nem lesz sztrájk, cserében konszolidált kormányzást 

ígértek. Bizonyos engedményekben állapodtak meg : szabadság, munkaidő csökkentés. 

Ezt megelőzően az 1848-as nyomdaipari árjegyzék volt jelentős a kollektív szerződések 

körében. Ebben állapítottak meg először Magyarországon bizonyos tevékenységekre 
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azonos díjazást. Ebben az időben a világon mindenütt a legveszélyesebb és 

legintelligensebb munkásréteg a nyomdász volt. 

1928.évi XL. törvény 
31

 

Öregség, rokkantság, özvegység, árvaság esetére szóló kötelező biztosításáról.  A 

törvény részletesen leírja kire vonatkozik a törvény hatálya. Mely területek tartoznak 

alá. A munkavállalók biztosítási díj fizetési kötelezettségét. Ezek megegyeznek a 

betegbiztosítási kötelezettséggel. A biztosítás díját 3 és 5 % között állapítja meg, 

amelyet a betegbiztosítással együtt kell megfizetni, hetente a bérből levonni. Ekkor az 

öregségi nyugdíj korhatár 65 év. Ehhez 400 járulékhét megléte kötelező, míg a 

rokkantsági, özvegységi, árvasági járulékhoz 200 járulékhét kell. Járulékidőbe bele 

számit a betegség ideje is. E törvény hatályba lépésével az Országos Munkásbiztosító 

Intézet Országos Társadalombiztosítási Intézet nevet veszi fel. A törvény rendelkezik a 

biztosító szervezeti felépítéséről, a bejelentési kötelezettségről, a járulékok elosztásáról, 

az igény megállapításról. 

1932. évi XIX. törvény 
32

 

1928. május 30-án Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet 

eredményeképpen Magyarországon is törvénybe iktatták a legkisebb munkabérről szóló 

egyezményt. Ennek értelmében azokon a területeken – ez elsősorban a feldolgozóipar és 

a kereskedelem – ahol nagyon alacsonyak a munkabérek törvénybe iktatja a legkisebb 

munkabért. Ezt természetesen a munkaadói és munkavállalói érdekképviselet 

egyetértésével kell megállapítani és betartása mindkét fél részére kötelező. Az elfogadó 

államok évente jelentést kötelesek adni a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal felé az 

egyezmény betartásáról. A törvény megszegése esetén biztosítani kell a munkabér 

hátralék  bírósági úton történő megállapítását. Az egyezményt tíz évig nem lehet 

felmondani. Tíz év eltelte után ha nem mondja fel a tagállam, újabb öt évre 

meghosszabbodik. Ezután ötévi periódusokban mondható fel.  
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1937.évi XIX. törvény a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról
33

 

Itt már kimondja a törvény a napi 8 órás heti maximum 48 órás munkaidőt.  pihenőidő 

és étkezési idő kiadását. túlmunka díjazását. Egy év szolgálat után évi 6 nap fizetett 

szabadság megadását amelybe nem tartozik bele a betegszabadság. 

Az öt éves tervek időszaka 

Magyarországon ez első öt éves terv 1950 és 54 közötti időszak volt. Az első teljesített 

év után új törvény született, az 1951. évi II. törvény. Az első évben sokkal gyorsabban 

fejlődött a gazdaság mint ahogyan azt tervezték. Amely természetesen a megfelelő 

vezetés, a szocialista mozgalom kialakulása, az újító és sztahanov mozgalom, a 

munkásosztály odaadó munkája, a szovjet termelési tapasztalatok és az állandó Szovjet 

segítség tettek lehetővé. Tervbe vették az iparosítás meggyorsítását, a mezőgazdaság 

elmaradásának felszámolását, az életszínvonal emelkedését. Gyorsítani kell a 

széntermelés, vas és acélipar, alumínium és vegyipar, valamint a villamos energia 

termelést. Több gyárat, utat, vasutat, iskolát, kultúrotthont, bölcsödét,sportpályát, lakást 

kell építeni. Magyarországot a vas és acél országává, a gépek országává, fejlett ipari 

országgá kell tenni. Ezáltal népünk jobb módúvá és boldogabbá, hazánk virágzó 

szocialista országgá válik. A gyáriparban 650 000 fő új munkaerő munkába állítását írja 

elő. Ezt elsősorban a gépesített mezőgazdaságból felszabaduló dolgozókból, az 

ifjúságból és nőkből próbálja megoldani. A törvény részletesen leírja mind az iparral, 

mind a mezőgazdasággal, a közlekedéssel szemben támasztott követelményeket. Milyen 

gazdasági eredményeket vár el, ehhez milyen mértékű befektetéseket lehet, kell 

hozzárendelni. A célok között ott van a munkásosztály életszínvonalának emelése is. Ez 

kiterjed a fogyasztásra, a lakásépítésre, az egészség védelmére, a tanulásra, 

továbbképzésekre. A műveltségi színvonal emelésére kultúrotthonok, mozik és 

népkönyvtárak létrehozását írja elő. A kiadott könyvek és napilapok példányszámát is 

emelni kell. 
34

A budapesti népstadiont úgy kell megépíteni, hogy az eredeti 70 000 
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férőhely helyett 100 000 fő befogadására legyen képes. A terv fokozott takarékoskodást 

ír elő, közvagyon védelmét, tervfegyelmet, éberséget a belső és külső ellenséggel 

szemben. A MÓDOSÍTOTT ÖTÉVES TERV: A BÉKE TERVE, ÚT A VAS ÉS ACÉL ORSZÁGÁHOZ, A 

GÉPEK ORSZÁGÁHOZ, AZ ERŐS, JÓMÓDÚ, MŰVELT, SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGHOZ!  

A hatalmas induló beruházások óriási összegekbe kerültek, ez a tempó a lakosság 

életszínvonalának romlását idézte elő. Ráadásul az ország nem rendelkezett sem kellő 

mennyiségű nyersanyaggal sem villamos energiával, tehát egyre jobban függött a 

Szovjetuniótól. Az ötéves terv nagy eredményeket hozott, de a kitűzött célokat csak 

részben érte el. Sok új nagyüzem létesült : a Hejőcsabai Cement és Mészművek, a Lenin 

Kohászati Művek, Ganz gyárak, Tiszai Duzzasztómű, Kazincbarcikai Vegyi Művek.  A 

munkások bére viszont nagyon elmaradt a tervezettől. Az életszínvonal csökken. Ebben 

szerepet játszott a mezőgazdasági termelés stagnálása, az élelemellátás romlása.
35

 

Ebben az időszakban a kollektív szerződéseknek kiemelkedő szerepük volt.  Ez 

határozta meg tulajdonképpen munkaszerződés minden lényeges elemét. Aki szerződést 

kötött az magára nézve kötelezőnek ismerte el a kollektív szerződésben foglaltakat is, 

melynek jogszabályi ereje volt. Automatikusan a munkaviszony tartalmává váltak. Az 

attól való eltérés olyannyira tiltott volt, hogy  akár fogházzal, iparűzés megvonásával 

szankcionálták. Az 1951,évi 7. törvénycikk megalkotásával a munkajog különvált a 

magánjogtól. A munkaszerződés szerepe ebben  az időben csupán annyi volt , hogy 

létrehozta a  munkaviszonyt. Minden mást – amit a munkaszerződésnek kellett volna 

tartalmaznia- a számtalan mennyiségű törvénnyel és rendelettel szabályoztak. Például 

kötelezően alkalmazandó bértáblák léteztek. A cél a tervteljesítéshez szükséges 

munkaerő biztosítása volt. 
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Az első munkatörvénykönyve 

 

1951.évi 7 törvénycikk  

 

 

A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama, amelyben a 

termelési eszközök zöme társadalmi tulajdonban van. A dolgozók hatalmas többsége 

felszabadult a kizsákmányolás alól s a Szovjetunió állandó segítségére támaszkodva, 

a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével, következetesen építi a gazdaság 

szocialista rendjét. Megváltozott a dolgozók viszonya a munkához: a munka a 

kényszerből mindinkább becsület és dicsőség dolgává válik.
36

 

 

 Úgy gondolom ez az idézet kifejezi az egész korszak szellemiségét. Igyekszik 

megvalósítani a szocializmus elvét :  „ mindenki képességei szerint, mindenki munkája 

szerint”. A munkaviszonyt szinte a kollektív szerződésre alapozza. Minden egyes 

részletre a kollektív szerződésben meghatározottak szerint kell eljárni, amelyet ebben az 

időben mindig az ötéves munkatervekhez igazítottak.  A munkaszerződés megkötését 

szóban és írásban is engedi. 14 éves kortól kiskorú maga is köthet munkaszerződést. A 

munkaviszony megkötésekor az időtartamát alapvetően határozatlannak tekinti, hacsak 

a határozott időt külön ki nem kötik. Viszont a határozott idejű munkaszerződést 

határozatlanná válik ha a dolgozó a vállalat beleegyezésével folytatja munkáját.  A 

próbaidő tartama 7-30 napig terjed. A munkaszerződésnek a munkakört, munkabért, 

esetleg a munkavégzés helyét kell kötelezően tartalmazni.  A munkaidő alapvetően napi 

8 óra, egészségre ártalmas munkakörben ettől kevesebb is lehet. A munkaközi szünetet 

napi fél órában határozza meg, két munkanap közötti pihenőidőt legalább 6 órában. Ez 

ma 11 óra. A dolgozót heti egy pihenőnap illeti meg, ez alapvetően vasárnap. Az 

alapszabadságot 12 napban állapítja meg. Három naptári évenként emelkedik egy 

nappal a szabadság. De a pótszabadság mértéke nem haladhatja meg a 12 napot. 
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Bizonyos foglalkozásokat, beosztásokat szintén pótszabadsággal kompenzál. Például 16 

éves korig 12 nap, azon túl 6 nap pótszabadság. Egészségre ártalmas munkakörben 

dolgozóknak 3-12 napig terjedő, vezető állásúaknak 6-12 nap pótszabadságot ir elő. 

Bányászoknak, kohászoknak szintén plusz szabadságot állapit meg. De ha valakit 

többféle címen megilletne pótszabadság csak egyfélét, a számára kedvezőbbet 

választhatja és mértéke együttesen is csak 12 nap lehet. Évente egyszer a vállalat 

igazgatója a következő évi szabadság terhére 3 nap rendkívüli szabadságot 

engedélyezhet. Egy hónap fizetés nélküli szabadság adható.  

A munkabér meghatározásánál férfi és nő, ifjú és felnőtt között különbséget tenni nem 

szabad. A munkabér lehet teljesítménybér vagy időbér. A teljesítménybér alapja a 

norma. Ha a népgazdaság szempontjából szükséges bizonyos szakmákban  a termelés 

fokozása érdekében megengedheti a normán felül teljesített munka fokozott díjazását ez 

a progresszív teljesítmény bérrendszer. A dolgozót prémiumban lehet részesíteni a 

minőség, a termelési eredmény növelésére vagy meghatározott eredmény elérésére.  

Túlmunkáért, éjjeli, heti pihenőnapon végzett, fizetett munkaszüneti napon végzett 

munkáért pótlék illeti meg.  

A törvény rendelkezik az üdültetésről, az üzemi étkeztetésről, a segélyezésről, az 

előlegről. Magában foglalja a munkavédelem előírásait is. A munkaruha, 

védőberendezés, védőeszköz biztosítását, előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokat. A 

munkavédelmi ellenőrzés az egészségügyi miniszter és a Szakszervezetek Országos 

Tanácsának a feladata.
37

 

A IX. fejezet a dolgozó nők és fiatalkorúak védelméről szól. A dolgozó nőt nem szabad 

olyan munkakörben alkalmazni, amely testi alkatára  tekintettel hátrányos 

következményekkel járhat.  A terhesség hatodik hónapjától a szoptatás hatodik 

hónapjáig fokozott védelemben részesül. „ A Magyar Népköztársaság kitárja a dolgozó 

ifjúság előtt  a szocialista jövő kapuit. „  Fiatalkorú aki a tizennyolcadik évét betöltötte , 
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14 év alatt munkára alkalmazni nem szabad. Csak olyan munkakörben alkalmazható, 

amely testi és szellemi fejlődésére orvosi vélemény szerint nem ártalmas. 

Társadalombiztosítás:”  A Magyar Népköztársaság széleskörű társadalombiztosítással 

és az orvosi ellátás megszervezésével védi a dolgozók egészségét, gondoskodik 

ellátásukról munkaképtelenség esetére, támogatja a családos dolgozókat és a szülő 

nőket „. A dolgozókat ingyenes orvosi ellátás, gyógyintézet, szanatórium, táppénz 

illetve segély illeti meg. Öregségi járadékot és betegbiztosítási szolgáltatásokat kapnak. 

A társadalombiztosítási szolgáltatások feltételeit és mértékét külön szabályok 

határozzák meg. 

A munkafegyelem megtartása minden dolgozó kötelessége és becsületbeli ügye. A 

vállalat igazgatója a fegyelmi jogkör gyakorlója. Fegyelmi vétséget követ el az a 

dolgozó aki bűncselekményt követ el, szemben áll a népi demokrácia állami és 

társadalmi rendjével, a szocialista munkaerkölcs szabályait megsérti, botrányos és 

erkölcstelen életmódot folytat, amely munkakörének ellátására méltatlanná teszi. 

Fegyelmi eljárást a dolgozók köréből kirendelt vizsgálóbizottság közreműködésével 

folytathat. 

Azoknak a dolgozóknak, akik 25, 40 illetve 50 éven át ugyanannál a vállalatnál 

dolgoznak jutalmat kell fizetni. Ezt egy havi alapbérben állapítja meg. 

Csak olyan dolgozót alkalmazhat , akinek munkakönyve van .A munkakönyv közokirat, 

személyre és munkaviszonyra vonatkozó adatokat tartalmazza.
38
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A munkaügyi viták elrendezésének három módját határozza meg. 
39

 

1. viták elintézése egyeztető bizottság útján: négy tagból áll. Két tag az 

igazgatóságot két tag pedig a dolgozókat képviseli. Hatáskörébe tartoznak a bér, 

a munkaidő szabályozás, a szabadság mértéke, munkaruha jogosultság, védőétel 

kiszolgálás, az áthelyezés és a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos 

viták. Az eljárás megindítása a tudomás szerzésétől számított két hónapon belül 

meg kell hogy történjen. Az egyeztető bizottság köteles az ügyet 8 nap alatt 

elintézni. 

2. Bírói eljárás : azokat a munkaügyi vitákat lehet bíróság elé terjeszteni 

amelyekben az egyeztető bizottság nem járhat el. 

3. Szolgálati út: vezető állású dolgozók közötti munkaügyi viták rendezése. 
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A második munkatörvénykönyve 

1967.évi II. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

10 év múlva jelent meg a következő Munka Törvénykönyve. Körülbelül 20 éve van 

Magyarországon kommunista rendszer. Kádár országlása 10 éve tart. A szocializmus 

örökkévalónak tűnik, az alapok már lerakva a cél a teljes felépítés. Van jövőkép : állami 

vagy szövetkezeti lakás, családi ház kalákában, Trabant vagy Skoda igénylés, több éves 

várakozással. Egy kis bevásárló út a csehekhez, nyaralás a bulgároknál vagy a SZOT 

üdülőben a Balatonon.  

Az 1967-es Munka Törvénykönyve szerkezeti felépítése már más az 1951-es 

törvényerejű rendeleté volt.
40

 

I.rész a törvény célja és hatálya 

  A törvény célja ,hogy szabályozza a munkában való részvétel elvét, a vállalatok és a 

dolgozók jogait és kötelezettségeit.  A törvény hatálya kiterjed minden Magyarországon 

létrejött munkaviszonyra. A mezőgazdaságban és a kisiparban is e törvény szabályait 

kell alkalmazni, viszont a terület sajátosságait figyelembe kell venni. 

II. rész a szakszervezet és a törvény kapcsolata 

A szakszervezet a dolgozók képviseleti és érdekvédelmi szerve. Anyagi, szociális és 

kulturális színvonal emelése, élet és munkakörülményeket érintő jogok és érdekek 

védelme. Jogosult a dolgozók nevében kollektív szerződés kötni. Egyetértése szükséges: 

a munkavédelmi szabályok megalkotásához,  nagyobb egységeket érintő, 

munkaviszonyra vonatkozó általános jellegű kérdések rendezéséhez. 

III. rész a munkaviszony, a munkaidő és a pihenőidő , munka díjazása  

 Munkaviszonya 14. életévét betöltött állampolgárnak lehet. Nem tehet különbséget 

tenni a dolgozók között nemük, koruk, nemzetiségük, fajuk és származásuk miatt. A 

vállalat a szakember utánpótlás érdekében tanulmányi szerződést köthet. A 
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munkaviszony munkaszerződésben jön létre, amelyben meg kell határozni a dolgozó 

munkakörét és személyi alapbérét. Más kérdésekben is megállapodhatnak . A vállalat 

köteles a dolgozót munkával ellátni, és biztosítani az egészséges és biztonságos 

munkavégzés feltételeit . A dolgozó köteles a megjelölt helyen és időben munkára 

képes állapotban megjelenni. Munkáját az elvárható gondossággal és szakértelemmel 

végezni. Idegen személlyel olyan a adatot nem közölhet, amely a vállalat számára 

hátrányos lenne. A munkaidő heti 44-48 óra. A napi munkavégzés befejezése és 

másnapi munka megkezdése között legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani. Hetenként 

egy pihenő nap jár amelynek vasárnapra kell esnie. Az alapszabadság mértéke 12 nap, 

melyhez a munkaviszonyban  töltött idő arányában jár meghatározott pótszabadság. 

Határozott vagy határozatlan időre köthető, a próbaidő maximum 3 hónap. A 

munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, kivétel a bér meghatározása. 

Ezt a vállalat önállóan is megváltoztathatja. Nem mondhat fel a katonai szolgálatra 

bevonult, a keresőképtelen dolgozónak, a terhes és szülő nőnek sem. A dolgozó 

munkaviszonyát azonnali hatállyal csak fegyelmi büntetésként szüntetheti meg.   

Pótszabadság illeti meg a többgyermekes anyákat, a fiatalkorúakat, egészségre ártalmas 

vagy más meghatározott munkakörben dolgozókat. A szabadság tartamára átlagkereset 

jár. 

Az elvégzett munkáért díjazás jár, amelyet a munka mennyisége, minősége és 

társadalmi hasznossága alapján kell megállapítani. A kiemelkedő és tartósan jó munkát 

végző, példamutató munkavállalót jutalomban és kitüntetésben lehet részesíteni. A 

díjazásról írásban részletes elszámolást kell adni. 

Üzem, gép, berendezés  vagy új munkaeszköz használatba vétele csak az egészséges és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek figyelembevételével történhet meg.  

IV.rész a fegyelmi és anyagi felelősségről
41

 

Kiszabható fegyelmi büntetések : megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények és 

juttatások csökkentése illetve megvonása, alapbér csökkentés, áthelyezés, elbocsátás.  
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Nem indítható eljárás ha a kötelezettségszegés felfedezésétől három hónap, illetve 

megtörténtétől egy év már eltelt.  A dolgozó kötelezettségének vétkes megszegésével 

okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén havi 

átlagkeresetének 15 %-a lehet a kártérítés. Szándékos károkozás esetén a teljes kárt 

köteles megtéríteni. Az elszámolási kötelezettséggel átvett anyagért teljes egészében 

felel, kivéve ha a kárt külső elháríthatatlan körülmény okozta. A vállalat a dolgozónak 

okozott kárért vétkességre tekintet nélkül teljes egészében felel. Mentesül a felelősség 

alól ha a kárt külső elháríthatatlan ok, vagy a dolgozó vétkes magatartása okozta.  

V. rész a munkaügyi viták  

A dolgozó és a vállalat közötti munkaügyi vitában a vállalati illetőleg a területi 

munkaügyi döntőbizottság, vagy bíróság jár el. Első fok a vállalati döntő – másod fok a 

területi döntőbizottság. A bizottság határozata ellen a járásbírósághoz lehet fordulni 

felülvizsgálati kérelemmel. A munkaügyi döntőbizottságok felett az Ügyészség 

gyakorol felügyeleti jogot. 

VI. rész a társadalombiztosításról  

A dolgozót és családtagjait betegség esetén orvosi és gyógyintézeti ellátás, gyógyszer, 

ápolás és gyógyászati segédeszköz illeti meg. Keresőképtelensége alatt táppénzt kap. 

Terhesség, szülés és családtag elhalálozása esetén segélyt kap. Üzemi balesetet 

szenvedett dolgozó fokozott társadalombiztosítási ellátásban részesül. Gyermekei után 

családi pótlékot kap, öregségi vagy rokkantsági nyugdíj illeti meg.
42
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Az 1970-es végén felismerik hogy a közigazgatás is egy szakma amelyet tanítani kell. 

Sorra születnek a munka törvénykönyve végrehajtási szabályaiként az államigazgatásra 

vonatkozó rendelkezések. Az 1980-as években felmerül az igény, hogy legyen külön 

közszolgálati törvény. A koncepciót az akkori kormány többször is tárgyalta , de közben 

bekövetkezett a rendszerváltás. Az Antall kormány idején rendelet születik arról, hogy 

meg kell alkotni a közszolgálati törvényt. A minisztériumok között nem volt összhang. 

A munkaügyi minisztérium a Belügy Minisztérium nélkül a Kormány elé terjesztette a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt. Ezzel az egységes szabályozás megszűnt.  

Az egyes munkavállalókról szóló törvényeket más-más minisztérium készítette elő. 

1990-1992-ig megindul egy jogalkotási folyamat, melyben az egyes közszolgálati 

szférák jogállását a sajátosságainak megfelelően külön törvények rendezik. Megalkotják 

az 1992.XXII. Munka Törvénykönyvét, az 1992. XXIII. a Köztisztviselők jogállásáról 

szóló és az 1992.XXXIII.  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt.  

1992.évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
43

 

I. rész Bevezető rendelkezések 

A törvény hatálya kiterjed minden olyan munkaviszonyra amelyet a Magyar 

Köztársaság területén végeznek. A munkáltató, az üzemi tanács és a munka vállalaló a 

kötelezettségek teljesítése során köteles együttműködni. Itt találjuk meg a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmát. A jognyilatkozatokra vonatkozó szabályokat és az 

érvénytelenség eseteit. Határidők számításának módját.  

II. rész A munkaügyi kapcsolatok  

Országos jelentőségű kérdésekben a Kormány a munkavállalók és munkáltatók 

országos érdekképviseleti szervezeteivel az Érdekegyeztető Tanácsban egyeztet. 

Feladatai közé tartozik a munkavállalók nagyobb csoportját érintő döntések, a legkisebb 

munkabér , napi munkaidő illetve munkaszüneti napok meghatározása. Részleteiben 

szabályozza a szakszervezetek feladatait, működését. A szakszervezet, a munkáltató és 
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az állami szervek kapcsolatrendszerét. A kollektív szerződés megkötésétől a 

megszűnéséig terjedő szabályokat. A munkavállalók részvételi jogát, az üzemi tanács 

választásától , a részletes feladatain keresztül a szervezetének a meghatározásáig. 
44

 

 

III. rész A munkaviszony  

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. 16 éven aluli csak akkor 

létesíthet munkaviszonyt ha tankötelezettségét teljesítette. Viszont törvényes 

képviselőjének hozzájárulása szükséges. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, 

melyet írásba kell foglalni, a kollektívszerződéssel ellentétben nem állhat. Alapvetően 

határozatlan időtartamra jön létre. Próbaidő 30 naptól 3 hónapig terjedhet, 

meghosszabbítása tilos. Módosítása csak közös megegyezéssel történhet. A 

munkaviszony megszüntetésében megkülönböztet rendes és rendkívüli felmondást. 

Rendes felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló mind a 

munkáltató megszüntetheti. A munkáltató köteles írásban indokolni. Felmondási idő 30 

nap, amely hosszabbodik a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtől függően. 

Rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg a munkaviszony ha a másik fél a 

munkaviszonyból eredő kötelezettségeit szándékosan vagy súlyos gondatlansággal 

jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít amely a munkaviszony 

fenntartását lehetetlenné teszi. Részletesen szabályozza a munkaviszony megszűnése 

esetén kiadandó igazolásokat. Itt találhatjuk a jogellenes megszűnés eseteit és 

következményeit.  A munkavégzés szabályait, a munkáltató és a munkavállaló 

kötelezettségeit, a tanulmányi szerződés részletes szabályozását.  A munkaidő napi 8 

óra, a munkavállalót heti két pihenő nap illeti meg melyből az egyiknek vasárnapra kell 

esnie. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap amely a munkavállaló életkorával 

emelkedik. Pótszabadság jár  fiatalkorúnak, a gyermekek után , a vak és a föld alatt 

dolgozónak. A munkavállaló a szabadság egynegyedével rendelkezik. 

Keresőképtelenség idejére 10 munkanap betegszabadság illeti meg. A munkavállalónak 
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a munkaszerződés alapján munkabér jár. A legkisebb munkabért a Kormány állapítja 

meg. Délutáni műszakpótlék 15 % éjszakai 30 %. Folyamatos munkarendben a 

délutánost 5 % az éjszakást 10  % plusz pótlék illeti meg. Túlmunkáért 50 %-os 

bérpótlék jár. E fejezet tartalmazza a munkabér kifizetéséről szóló szabályozást a 

kártérítési felelősséget és a vezető munkavállalóról szóló eltérő rendelkezéseket.
45

 

IV. rész A munkaügyi vita 

Itt részleteiben megtalálhatjuk a kollektív munkaügyi vitát, a közvetítés és a 

döntőbíráskodás szabályait. A munkaügyi jogvita eseteit. 

 

 

 

 

1992. évi XXIII. törvény A Köztisztviselők jogállásáról
46

 

A törvény hatálya a helyi önkormányzati képviselő testületi hivatala és hatósági 

igazgatási társulása, közterület felügyeletek, a körjegyzőség köztisztviselőinek és  

ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki. Ezen beosztásra nem minősülőkre 

a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. A közszolgálat alanyai az 

állam és a köztisztviselő és az ügykezelő. A törvény részleteiben szabályozza a 

jogviszony létesítését, a pályázat tartalmi elemeit. A jogviszony kinevezéssel, 

határozatlan időre jön létre, A köztisztviselőnek kinevezéskor esküt kell tennie. A 

közszolgálati jogviszony megszűnésének esetei között megtalálhatjuk a 70. életév 

betöltését is. Iskolai végzettségének és a jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően 
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kell besorolni. Felsőfokú végzettséggel egy év gyakornoki besorolástól 25 év után a  

vezető főtanácsos címig juthat el. Középiskolai végzettség esetén a két év gyakornoki 

idő a kezdet, 31 év szolgálat után főmunkatárs besorolást kap. Köztisztviselő 

alapszabadsága 25 munkanap amelyhez a besorolástól függően pótszabadság jár. 

Illetményalapúkat az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg évente, 

amelyhez a besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat e törvény melléklete állapítja 

meg. Fegyelmi és kártérítési felelőssége a címtől való megfosztásban, fizetési és 

besorolási osztályban való visszavetésben valósul meg. Gondatlansággal okozott kár 

esetén három havi illetményének megfelelő összeggel. Közszolgálati jogvitában 

közvetlenül a bírósághoz fordulhat. A közigazgatási szerv a köztisztviselőről 

adatnyilvántartást vezet. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető tanács az e törvény 

hatálya alá eső foglalkoztatottak érdekegyeztető fóruma.
47

 

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
48

 

 

A törvény hatálya a helyi önkormányzati szerveknél, valamint a helyi önkormányzat 

által a feladatkörébe  tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Munkaügyi kapcsolatokban az Országos 

Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács  az érdekegyeztetés országos szintű fóruma.  A 

jogviszony alanya a munkáltató és a közalkalmazott. Közalkalmazott lehet, aki 

büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltötte és magyar állampolgár, illetve a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett. 

Ez alól végrehajtási jogszabály mentesítést adhat. Magyar állampolgárságot, magyar 

nyelvtudást, cselekvőképességet írhat elő. Jogviszony  pályázat alapján létesíthető. A 
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pályázattól eltekinteni akkor lehet, ha kilencven napon belül legalább két alkalommal 

eredménytelenül került sor a pályázat kiírására vagy ha a folyamatos ellátás biztonságos 

megszervezéséhez a munkakör haladéktalan betöltése szükséges. A jogviszony 

határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Ezt írásba kell foglalni. 

Három hónap próbaidő kikötése kötelező amely legfeljebb négy hónapig terjedhet. „E” 

fizetési osztálytól gyakornoki idő kitöltése kötelező, amely itt két évet jelent. „F-H” 

osztályig a gyakornoki idő három év. Ennek lejártakor a közalkalmazottat minősíteni 

kell. Nem megfelelő minősítés esetén a jogviszony megszűnik. Magasabb vezető csak 

felsőfokú végzettséggel  rendelkező közalkalmazott lehet.  A vezetői megbízás 

legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A munkáltató a megbízást írásban 

visszavonhatja, de ezt a közalkalmazott kérésére írásban indokolni kell. A 

közalkalmazott jogviszony megszűnik a határozott idő lejártával, a közalkalmazott 

halálával, munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, prémiumévek programban történő 

részvétellel. Megszüntethető :  közös megegyezéssel, áthelyezéssel, lemondással, 

rendkívüli lemondással, felmentéssel, azonnali hatállyal, rendkívüli felmentéssel.  Az 

azonnali hatályú megszüntetést indokolni kell .A jogviszony megszűnésekor a 

munkáltató közalkalmazotti igazolást ad amely tartalmazza  az azonosító adatokat, 

társadalombiztosítási azonosító jelét, munkakörét, a jogviszonyban töltött időtartamot, 

az illetményéből esetleg levonandó tartozást, jubileumi kifizetést, ennek időpontját, a 

jogviszony megszűnésének módját.  Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat ha 

felmentés, rendkívüli lemondás, munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében 

szűnik meg a jogviszonya. A végkielégítés mértéke a jogviszonyban töltött időtől függ. 

A közalkalmazott a munkaköri feladatait reá vonatkozó szabályoknak, az egyéb 

szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak 

megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el. A közalkalmazottat a törvényben 

előirt esetekben minősíteni kell, ez a munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladata. 

Ennek eredményeképpen lehet kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas illetve 

alkalmatlan. Az eredményt a közalkalmazottal ismertetni kell. Az alapszabadság 

mértéke A-D fizetési osztályban húsz, E-J fizetési osztályban huszonegy munkanap. 

Ezen túl fizetési fokozatával egyenlő számú pótszabadság illeti meg.
49

 Magasabb 
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vezető, illetve vezető beosztású,föld alatt dolgozó munkavállalót pótszabadság illet 

meg. A fizetési osztályok jogszabályban előirt iskolai végzettség, szakképzettség, 

doktori cím, tudományos fokozat, akadémiai tagság alapján tagozódnak . A fizetési 

osztályok fokozatokra tagozódnak amelyet a jogviszonyban eltöltött idő alapján kell 

megállapítani. Három évenként lép eggyel magasabb fizetési fokozatba. Magas 

színvonalú munkavégzés esetén a várakozási idő csökkenthető . Huszonöt, harminc 

illetve negyven évi jogviszony után jubileumi jutalom jár. A munkáltató a 

közalkalmazottról nyilvántartást vezet.  Ebben a nyilvántartásban a munkáltató 

megnevezése, a közalkalmazott neve, a besorolására vonatkozó adat közérdekű. Ezeket 

az adatokat nyilvánosságra lehet hozni. A törvény mellékletként tartalmazza a 

minősítési lapot, a fizetési fokozatok meghatározását, az alapnyilvántartás adatkörét.
50

  

 

 

2011.évi CXCIX.  törvény  a közszolgálati tisztviselőkről      

 

   „  Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan 

alkalmazkodni képes – a nemzeti érdekeket előtérbe helyező – állam olyan közszolgálatra 

alapozható, amely élvezi a társadalom közmegbecsülését, hatékony és költségtakarékos, 

demokratikus, pártsemleges, törvényesen működik, tagjai korszerű szakmai ismeretekkel 

rendelkeznek, Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgálják. 

Célunk ezért, hogy előmozdítsuk az erős nemzettudatra épülő és értékelvű közszolgálati 

tisztviselői hivatás megteremtését, s kiszámítható életpályát nyújtsunk, amelynek szabályai 

segítik a tisztviselőket a hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos magatartás tanúsításában. Ennek 

érdekében Magyarország Alaptörvénye 17. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján az 

Országgyűlés a következő törvényt alkotja”51 
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A törvény hatálya kiterjed a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a 

központi hivatal, ezek területi szervei, rendőrség, büntetés-

végrehajtás,katasztrófavédelmi szerv, államtitkár, helyettes államtitkár, helyi 

önkormányzati képviselő testület polgármesteri hivatala, közterület felügyelet 

köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének jogviszonyára.A törvény értelmező 

rendelkezésekkel kezdődik, meghatározza többek között a a munkaidő, az éjszakai 

munka, a gyermek, hozzátartozó, kötelező orvosi vizsgálat, közszolgálati tisztviselő 

vagy akár a Magyar kormánytisztviselői kar fogalmát. Általános magatartási 

követelményként írja elő : a jóhiszeműség és tisztesség elvén kell eljárni, együtt kell 

működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát vagy jogos 

érdekét sértené. Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás. Köztisztviselő munkaidején 

kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas munkáltatója helytelen 

megítélésére, beosztása tekintélyének, munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba 

vetett társadalmi bizalomnak , valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére. A 

munkáltató csak a jogviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti a 

tisztviselőt, tájékoztatnia kell azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról , 

amelyek ellenőrzésére szolgálnak. Jognyilatkozatok tekintetében részletesen 

meghatározza a képviselet fogalmát, az alaki kötöttségeket,a jognyilatkozat közlését és 

a határidők és időtartam számítását is. Meghatározza a Magyar Kormánytisztviselői Kar 

jogállását, feladatát és hatáskörét,szervezetét és működését , tisztségviselőkre és nem 

tisztségviselő tagokra vonatkozó közös szabályokat és a Kar állami szervekkel való 

kapcsolatát. Kormányzati szolgálati jogviszony az állam  valamint az állam nevében 

foglalkoztatott kormánytisztviselő között a köz szolgálata és munkavégzés céljából 

létrejött különleges jogviszony.  A munkáltatói jogokat az államigazgatási szerv hivatali 

vezetője, vagy testület gyakorolja .  A jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával 

jön létre, határozatlan időre és teljes munkaidőre. Írásba kell foglalni. Jogviszony 

létesíthető büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább középiskolai végzettségű magyar 

állampolgárral.
52

 A kinevezésnek tartalmaznia kell besorolási osztályt, besorolási és 

fizetési fokozatot, munkakörét, munkavégzésének helyét, előmeneteli kötelezettségeket, 
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kormányzati szolgálati jogviszony kezdetének a napját. Csatolni kell a munkaköri 

leírását. 

 

 Kinevezéskor esküt kell tenni:                                                           

„Én, .............................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”  

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

„Isten engem úgy segéljen!” 

 Kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet. Kinevezéskor legalább 

három de legfeljebb hat hónap próbaidőt kell kikötni, módosítani csak közös 

megegyezéssel lehet. Átirányítással, kirendeléssel illetve kiküldetéssel ideiglenesen a 

kinevezéstől eltérően is foglalkoztatható. A szolgálati jogviszony megszüntetési esetei 

között találhatjuk a következő felsorolást. Kormánytisztviselő hivatalára méltatlan, 

munkavégzése nem megfelelő, egészségügyi okokból feladatai ellátására alkalmatlan 

vagy vezetőjének bizalmát veszti. Végkielégítés illeti meg, ha jogviszonya felmentés 

vagy államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. 

Ennek összege a jogviszonyban töltött időtől függ. A törvény felsorolja az 

államigazgatási szervvel szemben támasztott követelményeket az egészséges és 

biztonságos munkavégzés feltételein keresztül, a tájékoztatáson, az illetményen a 

költségeken át egészen az érdekképviseletig. Ugyanígy megtalálhatjuk a 

kormánytisztviselő kötelezettségeit is. Feladatait a köz érdekében, együttműködve, 

személyesen, utasítást végrehajtva köteles ellátni. De megtaláljuk a hivatás etikai 

alapelveit is. Ide tartoznak : hűség, elkötelezettség, nemzeti érdek előnyben részesítése, 

igazságos és méltányos jogszolgáltatás, méltóság és tisztesség, előítéletektől mentesség, 

pártatlanság, felelősségtudat, szakszerűség, együttműködés. A kormánytisztviselő 

alapszabadsága 25 nap. Ezen felül, besorolástól függően pótszabadság jár. Minden év 

februárjában szabadságolási ütemtervet kell készíteni, amelytől eltérni csak különösen 

indokolt esetben lehet.
53

 A Kormány igazgatási területenként rendeletben 

meghatározhatja azt az időszakot , igazgatási szünet, amely alatt a rendes szabadságot ki 
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kell adni. A kormánytisztviselői előmenetel iskolai végzettségtől és a jogviszonyban 

eltöltött időtől függ. 25, 30, 35 és 40 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő után 

jubileumi jutalomra jogosult. Fegyelmi vétség esetén a büntetés lehet megrovás, 

előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása, visszavetés egy fizetési 

fokozattal, egy besorolási fokozattal, címtől való megfosztás, hivatalvesztés. Az okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  

A törvény külön fejezetben foglalkozik a kormányzati ügykezelők, szakmai vezetők,a 

közigazgatási államtitkár,helyettes államtitkár,a köztisztviselők,a közszolgálati 

ügykezelők, a jegyzők, ezek illetménye és adatkezelése rendjéről. A mellékletben 

megtalálhatjuk az illetményrendszert, az alapnyilvántartás adatkörét és az önéletrajzok 

adatkörét is. 
54
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2012. évi I. törvény Az új Munka Törvénykönyve
55

 

Az új Munka Törvénykönyv megalkotásának a célja a foglalkoztatás rugalmasabbá 

tétele, a versenyképesség javítása volt. A törvény ennek érdekében növelte a munkáltató 

mozgásterét. Célja a tisztességes foglalkoztatás szabályainak megteremtése. A 

vállalkozás és a munkavállalás szabadságának az elve. 

ELSŐ RÉSZ : ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya kiterjed a munkáltatóra, a munkavállalóra, a munkáltatói érdek-

képviseleti szervezetre, az üzemi tanácsra és a szakszervezetre. Rendelkezéseit 

Magyarország és az Európai Unió jogrendjével összhangban kell értelmezni. E 

fejezetben találjuk az általános magatartási követelményeken túl az egyenlő bánásmód 

elvét és a személyhez fűződő jogok védelmét. A jognyilatkozatok megtételének 

szabályait, az érvénytelenség, semmisség, megtámadhatóság és ezek 

következményeinek meghatározását.  

MÁSODIK RÉSZ : A MUNKAVISZONY. 

A Munka Törvénykönyvének leghosszabb része. A munkaviszony alanyai a munkáltató 

és a munkavállaló. Munkavállaló lehet aki a 16. életévét betöltötte, de az a 15. életévét 

betöltött tanuló is az iskolai szünet alatt aki nappali rendszerű képzés keretében tanul. A 

munkaviszony szerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni. Tartalmaznia kell a 

munkabért, a munkakört, a munkaviszony tartamát, a munkaviszony kezdetét. Az 

alapvető kötelezettségeket mind a munkavállaló és mind a munkáltató részéről: 

szabályok szerinti foglalkoztatás, szükséges feltételek biztosítása, költségtérítés, 

egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkakörülmények a munkáltató oldaláról. 

A munkavállaló munkára képes állapotban köteles rendelkezésre állni, az elvárható 

szakértelemmel, gondossággal, szabályok, előírások betartásával köteles munkáját 

végezni. A munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással és 

azonnali hatályú felmondással.  A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a 
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munkaviszonyt  várandósság, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe 

vett fizetés nélküli szabadság, tényleges önkéntes katonai szolgálat teljesítés valamint 

nő emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének tartama alatt.  A munkáltató 

a felmondását írásban  köteles megindokolni, amelynek törvényben meghatározott okai 

lehetnek. Részletesen szabályozza a felmondás körülményeit. A csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó szabályokat. Meghatározza a munkaidő és a pihenőidő 

fogalmát. A munkaidő napi 8 óra de a munkáltató a teljesítendő munkaidőt keretben is 

meghatározhatja. A munkaidő beosztás szabályait a munkáltató határozza meg. A 

szabadság alap és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke 20 nap. Pótszabadság 

a munkavállaló életkorától függ. Tizenhat éven aluli gyermekekre kettő nap, fiatalkorú 

munkavállalónak öt nap, apának gyermek születése esetén öt munkanap pótszabadság 

jár. A szabadságot a munkáltató adja ki, hét munkanapot kell a munkavállaló kérésére 

kiadni. Keresőképtelenség esetén évente 15 nap betegszabadság jár. Alapbérként 

legalább a kötelező legkisebb munkabért kell megállapítani. Forintban kell 

megállapítani és kifizetni, utalvány vagy más formában kifizetni nem lehet. A munkabér 

elszámolásáról írásbeli tájékoztatást kell adni. Részleteiben szabályozza a munkáltató és 

a munkavállaló kártérítési felelősségét. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a 

munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékosan okozott kárt teljesen 

meg kell téríteni. Speciális munkaviszonyokra vonatkozó szabályokat is itt találhatjuk, 

mint határozott idejű, behívásos munkavégzés, munkakör megosztás, távmunka, 

bedolgozói viszony, egyszerűsített foglalkoztatás, vezető állású munkavállaló. A 

versenytilalmi megállapodás szerint a munkavállaló a munkaviszony megszűnését 

követő két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos 

gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. A tanulmányi szerződésben a 

munkáltató vállalja, hogy támogatást nyújtja munkavállaló pedig a tanulmányokat 

folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével azonos időn át a 

munkaviszonyát nem szünteti meg. 
56
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HARMADIK RÉSZ : A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK  

„  A munkavállalók szociális és gazdasági érdekében védelme, továbbá a munkabéke 

fenntartása érdekében e törvény szabályozza a szakszervezet. az üzemi tanács és a 

munkáltatók, vagy érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. „  

Az üzemi tanács választásáról szóló szabályok , a központi és a vállalatcsoport sz9ntű 

üzemi tanács szabályai és megszűnése. A tanács működése, feladata és jogköre, mely 

esetekben köthet üzemi megállapodást. 

Szakszervezet alakításával kapcsolatos szabályok ebben a fejezetben találhatók. A 

kollektív szerződés megkötése és tartalma. A szerződés hatálya kiterjed a munkáltatóval 

munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra. 

NEGYEDIK RÉSZ : A MUNKAÜGYI VITA 

A munkavállaló és a munkáltató is az e törvényből származó igényét bíróság előtt 

érvényesítheti. A munkajogi igény három év alatt évül el. Kollektív munkaügyi vita 

esetén a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet a viták feloldására 

egyeztető bizottságot alakíthat. Ennek költségei a munkáltatót terhelik. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A fogalmak meghatározását tartalmazza. Illetve külföldi munkáltató esetén mely 

rendelkezéseket kell alkalmazni. A törvény mely Európai Uniós jogi aktusoknak való 

megfelelést szolgálja.
57
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Összegzés  

A munkajog kialakulása, annak gyökerei – tudatlanul is – már az őskori társadalomban 

kialakultak. A vezetők kiválasztása, elismerése, követése törzsi szokásjog alapján 

történt. Az élelemgyűjtő gazdálkodásról fokozatosan tértek át az élelemtermelő 

gazdálkodásra, amely már szervezettséget kívánt. Nagyobb államok először nagyobb 

folyók mentén jöttek létre. Ezekben az államokban már uralkodók és tisztségviselők 

voltak. A jogban az első törvénykönyv az ie. 1875. körül megjelent Lipit Istar féle 

kódex, amelyet Hammurapi törvénykönyve követett. Mindkettő kőbe vésett 

törvénykönyv volt. Az ókori görög államokban már a népgyűlés az államhatalom 

legfontosabb szerve, amelynek tagja minden huszadik életévét betöltött polgár lehet. 

Szótöbbséggel döntött és jelentős szerepe volt a jogalkotásban. A görög jogforrások 

elsősorban a szokásjogra épültek. Az első törvénykönyvet Szolón alkotta meg. 

Athénban kötöttek először olyan nemzetközi szerződéseket, amelyek a kereskedelem 

alapjait tették le. Míg az ókorban nem beszélhetünk munkajogról hiszen a rabszolga 

tulajdon volt. A munkamegosztás a tulajdonjogon alapult a rabszolga a munkának nem 

alanya hanem tárgya.  A feudalizmusban felváltotta  ezt a föld tulajdonlásának a joga. 

Itt a jobbágy már nem volt tulajdona a gazdájának. Igaz nem sokban határolódott el a 

rabszolgától. A mai értelemben vett munkajog igazán a XIX. században az ipari 

forradalom nyomán alakult ki. Ekkor jelennek meg az első kollektív szerződések 

melyek a munkaadók korlátlan hatalmát hivatottak visszafogni. Ezek 

kikényszeríthetősége csak a XX. században lett valós. A szerződéses szabadság 

korszaka után, amely teljesen a szerződő felekre bízta a megállapodások tartalmát, 

következett az állami beavatkozás időszaka. Pontosan elhatárolni nem lehet őket, 

időben és térben összefolytak. Különböző államokban különböző időben jelent meg az 

állami beavatkozás. Ugyanakkor valamilyen szinten megmarad a szerződéses szabadság 

is. Az állam beavatkozása a női és gyermekmunka korlátozásában, a 

társadalombiztosítás kötelezővé tételében, a napi munkaidő lerövidítésében, a 

balesetvédelemben, a felmondási idő és a fizetett szabadság szabályozásában jelenik 

meg. A gazdasági fejlődést  a mezőgazdaság fejlődése tette lehetővé. A mezőgazdaság 

fokozta a  termelékenységet, élelemmel látta el a városi népességet. Munkaerőt 

szabadított fel az ipar számára. Fejlődött a mezőgazdasági, az ipar, a kereskedelem. 
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Fejlődött az orvostudomány, megszűntek a járványok, ez demográfiai robbanáshoz 

vezetett. Kiéleződött a viszony a munkás és a gyáriparos, tulajdonos között. 

Felismerték, hogy hatalmas erő rejlik a szervezettségben. Önsegélyező egyletek, 

érdekképviseleti szervek, szakszervezetek alakultak ki. Megszülettek az első gyári 

törvények. Az ipari forradalom az egész kontinensre kiterjedt. A gazdaság alapja a 

nehézipar lett. A kisműhelyek helyét a gyárak, a kereskedők szerepét a bankok vették 

át.  

Az Alkotmánynak jelentős szerepe van a munkajogban is. Ezért is emeltem ki a 

Tanácsköztársaság alkotmányát, amely először mond ki munkajoggal kapcsolatos 

alapjogokat. Az alapjogok minden más munkajogi jogforrást megelőznek. A jog 

egységes rendszert alkot. Ezért a munkajog kapcsolatban áll más jogágakkal is. A 

szerződéses része a polgári jogból vált le. Kapcsolatban áll a kereskedelmi joggal. A 

közigazgatási joggal munkaközvetítés, képesítés, külföldi munkavállalás jogán. 

Pénzügyi joggal, mely talán ma a legérzékenyebb az adózás jogán. A 

társadalombiztosítási jog a munkajogból vált ki, mivel ez alapvetően a munka jogán volt 

elérhető. Csak az juthatott biztosítási jogokhoz aki munkaviszonyban állt. A  

munkajogban a szerződő felek nem állnak mellérendelt viszonyban egymással mint 

ahogy az a polgár jogi szerződések esetén jellemző. Alá és fölé rendeltségi viszony van 

amely a munkáltató javára billen. A munkavállaló  a kiszolgáltatottabb. A munkajog ma 

már két részre oszlik. Az individuális munkajogra amely közvetlenül a munkavállaló és 

a munkáltató közötti kapcsolatot takarja. A kollektív munkajog a munkavállaló, a 

munkáltatót és az állam, illetve az azt képviselő érdekvédelmi szervezetek kapcsolatát 

takarja. A munkajogi szabályozásban észrevehetőek a gazdasági és politikai élet 

változásai is. A magyar munkajog alakulása mást mutat 1945 előtt , a szocializmus 

időszakában és a rendszerváltást követően 1990-től. A világháború előtt nem volt külön 

munkajogi szabályozás, erre vonatkozó rendelkezéseket a polgári jog tartalmazott. A 

szocializmus időszakában különült el a munkajog mint jogág. Ekkor viszont teljesen a 

szocialista tervgazdaság szolgálatába állította a törvénykezést is. 1990-től, a 

rendszerváltást követően alakult ki egy polgári jogiasabb szemléletű 

munkatörvénykönyv. Az 1992-ben megalkotott Munka Törvénykönyve húsz évig volt 

érvényben. Az új Munka Törvénykönyve változásait sok vita kísérte, kíséri. Egészen 
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onnan indulva: hátrányára van a munkavállalónak? A kollektív jogokat kevésbé 

szabályozza? Ezek eldöntése neves szakemberek és az idő feladata. A történelem 

mindig az idő távlatából mutatja meg, hogy törvényeink akkor és ott jó döntések voltak 

vagy nem . 
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