
ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ

A Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozatban a Munkajog c. könyv harmadik kiadását lapozza 
fel a tisztelt Olvasó. 2012-ben a munkajogi szabályozás újabb fejezetéhez érkezett. Elfogad-
ták a rendszerváltozást követő korszak második munkajogi kódexét, és újra egy törvény ha-
tálya alá került a közigazgatás személyzete. A közalkalmazotti jogállás szabályai is változ-
tak. Könyvünk tartalma és tematikája – a szakvizsgára történő sikeres felkészülést segítve – 
a Munka Törvénykönyvét, a közalkalmazotti törvényt és a közszolgálati tisztviselők jogállá-
sáról szóló törvényt ismerteti és magyarázza a szakvizsga tételsorához igazodva. 

Az egyes tételcímeket követően a könyv ismerteti a kapcsolódó normaszöveget (vastag be-
tű), épít a törvény indokolására (vastag dőlt betű), magyarázza, értelmezi a törvények érin-
tett rendelkezéseit, közli az alkotmánybírósági határozatokat, az elvi döntéseket (normál be-
tűtípus), továbbá a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatot (dőlt betű). A négy, tipográfiailag is 
elkülönített „ismerethalmaz” – egymáshoz kapcsolódva és egymást kiegészítve – együttesen 
biztosítja tételenként és jogintézményenként az átfogó tudást. 

A 2012.VII.1-én életbe lépett Munka Törvénykönyve elődjénél a jogalanyoknak nagyobb 
mozgásteret biztosít. A törvényszöveg megértésével még nem ismerjük teljes körűen jogi le-
hetőségeinket, ugyanis a munkaviszony (Második Rész) és a munkaügyi kapcsolatok (Har-
madik Rész) szabályai diszpozitív jellegűek, általános szabályként e törvényi rendelkezé-
sektől a kollektív szerződés –  a munkavállaló javára és hátrányára egyaránt – eltérhet. A 
munkaszerződés – általános szabályként – továbbra is csak a munkavállaló javára térhet el a 
munkaviszony törvényi szabályaitól. A kollektív- és a munkaszerződésre vonatkozó rendel-
kezési lehetőséget az előbb említettektől eltérően befolyásoló szabályok az egyes fejezetek 
végén találhatók. Elkerülendő két jogszabályi rendelkezés összeolvasásának problémáját, az 
érintett törvényhelyhez kapcsoltuk az azt érintő különös szabályt. Ha egy paragrafus, illető-
leg bekezdés végén a „KSZ 0” vagy „MSZ 0” jelzést talál, ez azt jelenti: a kollektív szerző-
dés, illetve a munkaszerződés az Mt.-től nem térhet el. A „KSZ +” jelölés pedig azt jelenti:  
a kollektív szerződés rendelkezése csak a munkavállaló javára térhet el a törvénytől. Mind-
ebből következően, ahol a Második- és Harmadik Rész szövegében nem olvashatók az em-
lített jelzések, az Mt. általános szabálya az irányadó. Reméljük, a kötet – ezen, a napi gya-
korlatot is érintő megoldásával – a sikeres szakvizsga után is segít majd egy-egy munkajogi 
probléma megoldásában. Mert, hogy a klasszikussá érett közhely igazságát idézzük: nem az 
iskolának tanulunk! Még ha ezt a szakvizsgára készülés közben néha el is feledjük. 
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