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 ◙ �Munkaszerződéstől�eltérő�foglalkoztatás

A tArtAlomból:

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
Munkavégzés Más Munkakörben, Más Munkahelyen  

vagy Más Munkáltatónál? 

Gyakran�előfordul,�hogy�a�munkáltató�más�munka-
körbe� tartozó� feladatok� elvégzésére� utasítja�
a� dolgozót� vagy� a� munkaszerződésben� (kine- 
vezésben)� meghatározott� munkavégzési� helyen�
kívül� utasítja� munkavégzésre.� Erre� a� hatályos�
törvényi� előírások� értelmében� lehetőség� van,� de�
a�Munka�Törvénykönyve�jó�néhány�feltételt�szab.

A�munkaszerződésben� (kinevezésben)� a� felek�
megállapodnak� abban,� ki� a� munkáltató,� milyen�
munkakört� tölt� be� a� dolgozó,� és� a�munkavégzési�
hely� is�általában�meghatározásra�kerül.�Abban�az�
esetben,� ha� ettől� bármely� fél� el� akarna� térni,� úgy�
közös� megállapodással� kellene� módosítaniuk�
a�munkaszerződést.�A� törvény�azonban� lehetősé-
get� biztosít� arra,� hogy� a� munkáltató� átmenetileg�
anélkül� térjen� el� a� munkaszerződéstől,� hogy� azt�
módosították�volna.�Ezzel�tudja�kezelni�pl.�az�átme-
neti�létszámhiányt,�vagy�ha�egy�szakmai�képzésre�
a�szomszéd�megyébe�kell�küldenie�a�dolgozót.�Ami-
kor�letelik�a�munkaszerződéstől�eltérő�foglalkozta-
tás,�akkor�természetesen�az�eredeti�munkaszerző-
dés�szerint�foglalkoztatják�tovább�a�munkavállalót.

A�munkáltató� jogosult�a�munkavállalót�átme-
netileg�a�munkaszerződéstől�eltérő�munkakörben,�
munkahelyen�vagy�más�munkáltatónál�foglalkoz-
tatni.�Ezeket�munkaszerződéstől�eltérő�foglalkoz-
tatásként�definiálja�a�2012.�évi�I.�törvény�(új�Mt.)�
–�a�korábbi�Mt.�a�három�esetre�három�különböző�
fogalmakat�használt:�átirányítás,�kiküldetés,�kiren-
delés.

A� munkaszerződéstől� eltérő� foglalkozta-
tást� a� munkáltató� jogosult� egyoldalúan� elren-
delni,�ahhoz�általában�a�munkavállaló�hozzájáru-
lása� nem� szükséges.� Így� a�munkáltatónak� lehe-
tősége�van�arra�pl.�hogy�a�szabadságon� levő� tit-
kárnőt�a�gazdasági�ügyintézővel�helyettesíttesse,�
vagy� hogy� az� egyik� telephelyről� a� másikba� cso-
portosítson� át�munkavállalókat,� ha� ott� betegség�
miatt� nincs� elegendő� munkaerő.� Ennek� kereté-
ben� ugyancsak� lehetőség� van� arra� is,� hogy�más�
munkáltatónak� „kölcsönadja”�a�dolgozót,�a�mun-
káltatók�megállapodása�alapján� (ez�nem�azonos�
a�munkaerő-kölcsönzéssel!).

Fontos� kiemelni,� hogy� a�munkaszerződéstől�
eltérő� foglalkoztatás� csak� ideiglenesen,� átme-
netileg� történhet.�Az�Mt.�meghatározza�az�éves�
maximumot:� az� ilyen� foglalkoztatás� tartama�
naptári� évenként� összesen� a� 44� beosztás� sze-
rinti�munkanapot�vagy�352�órát�nem�haladhatja�
meg.� Ezt� a� szabályt� arányosan� kell� alkalmazni,�
ha�a�munkaviszony�év�közben�kezdődött,�határo-
zott� időre�vagy�az�általánostól�eltérő�teljes�napi�
vagy� részmunkaidőre� jött� létre� (pl.� 4� órás� rész-
munkaidőben� legfeljebb� évi� 176� óra� lehet).� Ha�
ennél�hosszabb�időt�venne�igénybe�az�eltérő�fog-
lalkoztatás,� akkor� a� munkaszerződés� módosí-
tása�szükséges.

Az�éves�felső�határtól�kizárólag�kollektív�szer-
ződéssel� lehet� eltérni,� mind� a� munkavállaló� elő-
nyére,� mind� pedig� hátrányára� is.� Ugyanakkor�
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a�közalkalmazottaknál�kötött�kollektív�szerződés�
nem�térhet�el�ezen�szabálytól.

Lényeges� momentum,� hogy� a� munkaszerző-
déstől� eltérő� foglalkoztatás� várható� tartamáról�
a�munkavállalót�tájékoztatni�kell.

Van� néhány� védett� munkavállalói� csoport,�
akiket� kizárólag� hozzájárulásukkal� lehet� más�
helységben� végzendő� munkára� kötelezni.� Ezek�
a�következők:
 • a�munkavállaló� a� várandóssága�megállapítá-

sától�gyermeke�3�éves�koráig,
 • a�munkavállaló� gyermeke� 16� éves� koráig,� ha�

gyermekét�egyedül�neveli,�valamint
 • az� a�munkavállaló,� aki� hozzátartozóját� tartó-

san,�személyesen�gondozza�(a�tartós�ápolást�
és�annak� indokoltságát�a�kezelőorvos� igazol-
ja),�és�végül

 • akinek� a� rehabilitációs� szakértői� szerv� leg-
alább� 50%-os� mértékű� egészségkárosodását�
megállapította.
Ettől� a� rendelkezéstől� sem� kollektív� szerző-

dés,� sem� a� felek� megállapodása� nem� térhet� el.�
Ha�mégis�más�helységben�köteleznek�munkavég-
zésre,�az�utasítás�az�Mt.�előírásaiba�ütközik,�így�az�
jogszerűen�megtagadható.

Munkaszerződéstől�eltérő�foglalkoztatás�ese-
tén�a�munkavállaló�az�ellátott�munkakörre�előírt,�
de�legalább�a�munkaszerződése�szerinti�alapbérre�
jogosult.�Ha�a�fenti�példánál�maradunk,�akkor�a�tit-
kárnőt�helyettesítő�ügyintézőnek�arra�az�időre,�míg�
a�titkárnő�feladatait�látja�el,�meg�kell�kapnia�a�tit-
kárnő�alapbérét.�Viszont,�ha�az�ügyintéző�munka-
szerződése�szerinti�alapbére�magasabb,�akkor�ezt�
kell� megkapnia.� Kollektív� szerződésben� ettől� is�
lehetséges�eltérés,�de�közalkalmazottak�esetében�
a�törvény�tiltja.

Munkaszerződéstől�eltérő�foglalkoztatás�ese-
tén�a�munkavállaló�hozzájárulása�csak�szűk�kör-
ben� szükséges,� a�munkáltató� általában� egyolda-
lúan�utasíthat� az� ilyen�munkavégzésre.�A�méltá-
nyos�mérlegelés�elvét�viszont�itt�is�be�kell�tartani,�
így� amennyiben�az� sérül,� az� utasítást�meg� lehet�
tagadni.

Gyakran�előfordul,�hogy�a�munkáltató�anélkül�
rendel� el� munkaszerződéstől� eltérő� foglalkozta-
tást,�hogy�a�munkavállalókat�előzetesen�tájékoz-
tatná�annak�tartamáról,�és�nem�ritka,�hogy�az�ide-
iglenes� helyzetből� végleges� lesz.� Ilyen� esetben�

valójában� az� történik,� hogy� a� munkáltató� egyol-
dalúan,�írásba�foglalás�nélkül�módosította�a�mun-
kaszerződést.�Ezt�a�munkavállaló�jogosult�megtá-
madni�a�munkaügyi�bíróságon.

Az� olyan� kollektív� szerződés,� amely� időkor-
lát�nélkül�engedi�a�munkaszerződéstől�eltérő�fog-
lalkoztatást,� a� bírói� gyakorlat� szerint� semmis�
(BH2006.�300.).

Ugyancsak�gyakori�probléma,�hogy�a�munkál-
tató�a�telephelyek�közt�„cserélgeti”�a�dolgozókat,�
ahelyett,� hogy� új� munkatársak� felvételével� orvo-
solná�a�létszámhiányt.�Hogy�ez�jogszerű-e,�illetve�
a�munkaszerződéstől�eltérő�foglalkoztatás�szabá-
lyait�kell-e�alkalmazni,�attól�is�függ,�mi�van�a�mun-
kaszerződésben/kinevezésben.�A�legtöbb�esetben�
kiderül,� hogy� eleve�az�összes� telephelyet�megje-
lölték�munkavégzési�helyként.�Abban�az�esetben,�
ha� a�munkaszerződést� ennek� tudatában� írta� alá�
a�munkavállaló,�illetve�így�fogadta�el�a�kinevezést,�
nem�beszélhetünk�munkaszerződéstől�eltérő�fog-
lalkoztatásról,�ezesetben�a�konkrét�munkavégzési�
helyet�a�munkáltató�jogosult�egyoldalúan�kijelölni.

Vannak� olyan�munkakörök� is,� ahol� a�munka-
kör� jellegéből� fakadóan,� szokásosan� telephelyen�
kívül�történik�a�munkavégzés.�Ezekben�az�esetek-
ben�sem�beszélhetünk�munkaszerződéstől�eltérő�
foglalkoztatástól,�kiküldetésről.

A�2012.�évi�I.�törvény�(új�Mt.)�már�nem�tartal-
mazza�azt�a�szabályt,�mely�szerint�kiküldetés�ese-
tén�az�utazási�időre,�ha�az�kívül�esik�a�munkaidőn,�
díjazás� jár.� Ebben� az� esetben� viszont� kollektív�
szerződés�vagy�a�felek�megállapodása�ilyen�sza-
bályt�is�megállapíthat.

Gyakran�előfordul�olyan�eset� is,�hogy�a�mun-
káltató� a� munkaköri� leírást� változtatja� és� bővíti�
folyamatosan.� Ha� olyan� feladatokról� van� szó,�
amelyek�egyébként�is�a�munkakörbe�tartoznának,�
ez�jogszerű.�Ha�viszont�olyan�feladatokról�van�szó,�
amelyek� már� megváltoztatják� a� munkakör� jelle-
gét,�abban�az�esetben�ideiglenesen�a�munkaszer-
ződéstől�eltérő� foglalkoztatás�elrendelése,�végle-
ges�esetben�pedig�a�munkaszerződés/kinevezés�
módosítása�jöhet�szóba.

Az� utasítást� nem� kell� írásba� foglalni,� azon-
ban�ha�a�munkavállaló�ezt�kéri,�akkor�írásban�kell�
elrendelni� a�munkaszerződéstől� eltérő� foglalkoz-
tatást� is.�Ezesetben�ha�e�kérésnek�a�munkáltató�
nem�tesz�eleget,�az�utasítás�megtagadható.�� ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


