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• a Módtv. egésze érvénytelenségének megállapítása és megsemmisítése,
valamint

• a Módtv. által módosított Mt. egyes rendelkezéseinek – a munkaidőkeret, az
önként vállalt túlmunka és annak kollektív szerződésben való megjelenése –
alaptörvény-ellenességének megállapítása és hatálybalépésére
visszamenőleges hatályú megsemmisítése tárgyában.

Előzmények
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2019. január 1. napjától a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) több rendelkezése is módosult a munkaidő-
szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXVI. törvény („Módtv.”) értelmében. Az egyik legismertebb módosítás arra vonatkozott, hogy kollektív szerződéssel a munkaidő-
keret akár 36 hónap is lehet.

A módosítással összefüggésben az országgyűlési képviselők több, mint egynegyede
(„Indítványozók”) az Alkotmánybírósághoz („AB”) fordult:

Mt. 94. § (3) bek.,
109. § (2) bek.,
135. § (3) bek. második
és harmadik mondat

A munkavállalók egészségét, biztonságát és
méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez,
valamint a napi és heti pihenőidőhöz való jog
[Alaptörvény XVII. cikk (3)-(4) bek.]



Jogkérdés
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Munkaidőkeret vagy elszámolási időszak 
Mt. 94.§ (3) bek.

Önként vállalt túlmunka
Mt. 109. § (2) bek. és 135. § (3) bek.

A felvetett probléma:

• Kollektív szerződés kötése esetén a
munkaidőkeret vagy elszámolási időszak
maximális időtartama 36 hónap.

• Naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő, valamint ezen felül önként
– megállapodással – vállalt túlmunka keretében legfeljebb 150 óra
rendkívüli munkaidő rendelhető el. Az erre vonatkozó megállapodást a
munkavállaló a naptári év végére mondhatja fel.

• Kollektív szerződés rendelkezése alapján naptári évenként 300 óra
rendkívüli munkaidő, valamint ezen felül önként vállalt túlmunka
keretében legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, az erre
vonatkozó megállapodást a munkavállaló a naptári év végére mondhatja
fel.

• A kollektív szerződés 3 hónapos felmondási
idővel felmondható a megkötésétől számított
6 hónapot követően.

• A kollektív szerződés munkáltató általi
felmondása a már elrendelt munkaidőkeretet,
valamint a már meghatározott elszámolási
időszakot nem érinti.

• A hosszabb munkaidőkeretet/elszámolási
időszakot kompenzáló garanciális szabályok
nem érvényesülnek a munkavállaló számára
a kollektív szerződés felmondását követően.

A felvetett probléma

• Nem áll rendelkezésre a munkavállalók számára kellő garancia ahhoz,
hogy az önként vállalt túlmunkára vonatkozó megállapodás megkötése
valóban önkéntes alapon történjen.

• Az Mt. a munkaviszony felmondása elleni garanciát csak a már
megkötött önként vállalt túlmunkára vonatkozó megállapodás naptári
év végére történő felmondásához társítja, a megállapodás
megkötésének megtagadásához nem.
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© 2021 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 
Minden jog fenntartva. 

Az Mt. Alaptörvény-ellenes, mert nem tartalmaz olyan szabályokat, amelyek garantálnák a kollektív szerződésben
rögzített, a munkavállalókat az akár 36 hónapos időtartamra is megállapítható munkaidőkeret alkalmazásával
összefüggésben megillető garanciális jelentőségű előírásokat vagy többletkedvezményeket, amelyek a
kollektív szerződés munkáltató általi felmondása esetén a felmondást követően is teljes körűen
érvényesülnének.

Az AB megállapította továbbá, hogy ha a munkaidőkeret vagy elszámolási időszak meghaladja az egy éves
időtartamot, akkor a heti pihenőidő és a munkavállaló által teljesített rendkívüli munkavégzés átlagban történő
elszámolása tekintetében – a munkavállaló által teljesített heti munkaidő figyelembevételére vonatkozó
szabályhoz hasonlóan – 12 hónapon belüli időtartamot kell figyelembe venni, nem pedig a munkaidőkeret
vagy elszámolási időszak teljes időtartamát.

Az AB elutasította az Mt. előzőekben hivatkozott további rendelkezései alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.
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2021. július 31-ig az Országgyűlésnek rendeznie szükséges, hogy a kollektív szerződés munkáltatói felmondása
esetén milyen módon garantálhatóak a munkavállalók többletjogosultságai. Eddig az időpontig kell az Mt.
módosítását előkészíteni és elfogadni a Parlamentnek.

Az Mt. jelenleg hatályban lévő munkaidőkeretre vagy elszámolási időszakra, valamint az önként vállalt
túlmunkára vonatkozó rendelkezései az Alaptörvénnyel összhangban vannak, így e rendelkezések továbbra is
alkalmazandóak.

Az egy éves időtartamot meghaladó munkaidőkeret vagy elszámolási időszak esetén figyelemmel kell lenni az
AB megállapításaira a heti pihenőidő és a munkavállaló által teljesített rendkívüli munkavégzés átlagban történő
elszámolása tekintetében.
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