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d1 apróhirdetések (első lépések a munka VilágáBan)

Válassz munkát!

Válaszd ki azt a hirdetést, amelyik a leginkább, illetve azt, amelyik a legkevésbé vonzó 
számodra! 
Melyiket választanád egy olyan helyzetben, amikor biztonságos munkát keresel, hosz-
szabb távra? 
Melyiket választanád, ha átmeneti megoldásra lenne szükséged? 
Most ne az érdeklődési köröd motiváljon a választásban, hanem a hirdetések mögött sejt-
hető állás „minősége”! 
Milyen szempontok segítenek a hirdetések szövege alapján a választásban?
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aprÓ
Belvárosi cukrászdába kisegítő cuk-
rászt keresünk. Tel.: … (mobil) 
___________________________________

… Biztosító Rt. Belvárosi Kirendeltsé-
ge munkalehetőséget kínál jó kommu-
nikációs és kapcsolatteremtő képes-
séggel rendelkező, minimum érettsé-
gizett személy számára, értékesítési, 
ügyfélkapcsolati területen képzéssel. 
Időpont egyeztetés: … (vonalas)
___________________________________

Érettségizett munkatársakat keresünk 
30-55 év között. Tel.: … (mobil) 
___________________________________

Takarító cég N. kerületbe takarítókat 
keres délelőttös és délutános munka-
rendbe. Tel.: … (vonalas)
___________________________________

Háromműszakos könnyű fizikai mun-
kára női-férfi munkaerőt felveszünk 
N. kerületi munkahelyre. Tel.: … (vo-
nalas)
___________________________________

N. kerületbe üzleti eladót keresek. Te-
lefon: … (vonalas)
___________________________________

A … optikai hálózat budapesti üzlete-
ibe felvételt hirdet érettségizett fiata-
lok részére optikai eladói munkakö-
rök betöltésére. Jó kereseti lehetőség! 
Fényképes önéletrajzokat … jeligére, 
az alábbi címre kérjük: …
___________________________________

Ambiciózus, dolgozni akaró és tudó 
munkatársakat keresünk …-i kiren-
deltségünkre. Kereskedelmi gyakorlat 
előny. Időpontegyeztetés: ... (mobil)
___________________________________

Amerikai cég munkatársakat keres ér-
tékesítési területre. Kötetlen munka-
időben, korhatár nélkül, kiemelkedő 
bérezéssel, budapesti munkavégzés-
sel. Érdeklődni: … (mobil)
___________________________________

Otthon végezhető munkákat kíná-
lunk! … (mobil)
___________________________________

Nettó 100 000 Ft kezdőkeresettel mun-
katársakat keresünk raktárirodánkba 
összetett feladatkörbe. Tel.: … (vona-
las)
___________________________________

... biztosítótársaság felvételt hirdet ér-
tékesítési területre. A felvétel helye és 
ideje: … Kereseti lehetőség: 100 ezer 
Ft felett. Folyamatos szakmai képzés. 
Jelentkezés személyesen, szakmai ön-
életrajzzal, üzleti öltözékben. További 
információ: … (vonalas)
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d2 esetek (első lépések a munka VilágáBan)

mónika
Éppen a napokban határozta el, hogy elköltözik otthonról, és a saját lábára áll. A barátnő-
jével együtt kinézett albérlet rezsivel együtt fejenként kb. 40 000 Ft-ba kerülne. A főiskola 
mellett belefér kb. napi 4-5 óra munka, ha maga oszthatja be az idejét. Egy internetes 
hirdetés szerint építőipari cég menedzserasszisztenst keres. Elmegy az interjúra, ahol a 
következők derülnek ki:

– A cég irodája egy kétszobás lakás, amit láthatólag laknak is.
– Az interjú időtartama alatt nem találkozik más alkalmazottal; a főnök telefonja gyak-
ran megszólalt, olyankor megszakítja a vele való beszélgetést, és üzleti ügyben egyez-
tet.
– A munkája az adminisztráció rendben tartása és az ügyfélkapcsolatok ápolása lenne 
egy új, 16 lakásos projekttel kapcsolatban, ez a tulaj szerint belefér napi 5 órába.
– Minden hétköznap 10 és 14 óra között, előre egyeztetett 2 órát az irodában kell tölte-
nie.
– Elégedettség esetén a főnök úgy gondolja, hogy a projekt időtartamán túl is alkalmaz-
za majd, hasonló feltételek mellett.
– Mindezekért havi 120 000 Ft-ot fizet neki zsebbe, minden hónap 10. napjáig.

Mónika elfogadja az ajánlatot, és ennek örömére barátnőjével együtt még aznap kiveszik 
az albérletet. Szerintetek „bejön” neki ez a döntés?

Képzeljétek el a karrierjét
– 1 hónap múlva;
– 6 hónap múlva;
– 1 év múlva!

Több lehetséges utat is vázoljatok fel – melyiket tartjátok a legvalószínűbbnek?
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Viki
Éppen a napokban határozta el, hogy elköltözik otthonról, és a saját lábára áll. A barátnő-
jével együtt kinézett albérlet rezsivel együtt fejenként kb. 40 000 Ft-ba kerülne. A főiskola 
mellett belefér kb. napi 4-5 óra munka, ha maga oszthatja be az idejét. Egy internetes 
hirdetés szerint német érdekeltségű kis cég fordítót keres. Mivel kiválóan beszél németül, 
és úgy gondolja, hogy a fordítói munkát otthon szabadon oszthatja be, Viki jelentkezik az 
állásra. Az interjún a következők derülnek ki:

– A cég nemcsak fordítóként, hanem idegen nyelvű levelezőként is „használni” akarja a 
jelentkezőt, ezért legalább napi 4 órát bent kell lennie az irodában.
– A cég a munkatársaival nem munkaszerződést, hanem vállalkozói szerződést köt, és 
ilyet szándékoznak kötni Vikivel is – a főnök ezért örül, hogy Viki szüleinek van egy 
betéti társasága, ami a munkát „papíron” elvállalná. (Az elköltözés ellenére Viki kiváló 
viszonyban van a szüleivel.)
– Viki a munkájáért havonta 100 000 Ft +áfa díjazást kap, a Bt. által, vagyis Viki apja 
által kiállított számla ellenében.
– Ennek megfelelően Viki dolgozik a cégnél, miközben „papíron” tulajdonképpen az 
apja betéti társasága és a Vikit alkalmazó cég áll egymással üzleti kapcsolatban; így 
Vikinek végeredményben nincsen munkaviszonya.

Viki elfogadja az ajánlatot, és ennek örömére barátnőjével együtt még aznap kiveszik az 
albérletet. Szerintetek „bejön” neki ez a döntés?

Képzeljétek el a karrierjét
– 1 hónap múlva;
– 6 hónap múlva;
– 1 év múlva!

Több lehetséges utat is vázoljatok fel – melyiket tartjátok a legvalószínűbbnek?
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tibor
Éppen a napokban határozta el, hogy elköltözik otthonról, és a saját lábára áll. A barátjával 
együtt kinézett albérlet rezsivel együtt fejenként kb. 40 000 Ft-ba kerülne. A főiskola mel-
lett belefér kb. napi 4-5 óra munka, ha maga oszthatja be az idejét. Egy internetes hirdetés 
szerint egy panzió állandó éjszakás recepcióst keres. Bár ez nem kötetlen munkaidő, de 
Tibor jól bírja a terhelést, és a sulival így biztosan nem ütközik a munka. Ezért elmegy az 
interjúra, ahol a következők derülnek ki:

– A panzió rendelkezik egy kb. 10 nm-es, egyágyas, zuhanyzós helyiséggel, amit az 
állandó éjszakás recepciós használhat. Így Tibornak, ha elfogadja az állást, nem lenne 
szüksége albérletre.
– Ezen kívül Tibor a műszakban töltött éjszakák után a panzió éttermében ingyen reg-
gelire jogosult.
– Mindemellett Tibor készpénzben havi 62 500 Ft-ot, azaz a minimálbér összegét fogja 
megkeresni.
– Természetesen Tibor heti 5 napot (éjszakát) dolgozik, ami hétköznap és hétvégén egy-
aránt lehet. A fennmaradó 2 éjszakát a váltott műszakos kollégák látják el. Az éjszakai 
műszak, tehát Tibor munkaideje 22–06 óráig tart.
– Mindezeket a feltételeket Tibor és a panzió tulajdonosa szabályos munkaszerződés-
ben rögzítik.

Tibor elfogadja az ajánlatot. Szerintetek „bejön” neki ez a döntés?

Képzeljétek el a karrierjét
– 1 hónap múlva;
– 6 hónap múlva;
– 1 év múlva!

Több lehetséges utat is vázoljatok fel – melyiket tartjátok a legvalószínűbbnek?
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ákos
Éppen a napokban határozta el, hogy elköltözik otthonról, és a saját lábára áll. A barátjá-
val együtt kinézett albérlet rezsivel együtt fejenként kb. 40 000 Ft-ba kerülne. A főiskola 
mellett belefér kb. napi 4-5 óra munka, ha maga oszthatja be az idejét. Egy felnőtt barátja 
szól, hogy egy jól menő lap szerkesztősége gyakornokot keres. Ez tökéletes alkalomnak 
tűnik, hiszen Ákos média-szakra jár, újságíró szeretne lenni. Elmegy az interjúra, ahol a 
következők derülnek ki:

– A munkaidő, napilapról lévén szó, a szombat kivételével minden délutánt érint, de 
természetesen a szombat mellé minden héten még egy pihenőnap jár. 
– Délután 17 és 22 óra között a szerkesztőségben kell lenni.
– A gyakornok a szerkesztők keze alá dolgozik, a gyakorlatban kialakult munkarend 
alapján.
– A gyakornok díjazása havi 80 000 Ft + áfa, melyet a lap tulajdonosa vállalkozói szer-
ződés alapján, számla ellenében fizet ki. Tehát Ákossal nem munkaviszonyt, hanem 
vállalkozói jogviszonyt szándékoznak létesíteni. Felhívják Ákos figyelmét, hogy azon-
nal váltson ki vállalkozói igazolványt – de kölcsönös bizalom alapján azonnal elkezd-
het dolgozni, s amikor – kb. 2 hét átfutással – a vállalkozói papírjait rendezte, visszadá-
tumozva megkötik a szerződést. Bár Ákost a megélhetés szempontjából nem nyugtatja 
meg a felajánlott összeg, maga a feladat nagyon vonzó a számára.

Ákos elfogadja az ajánlatot, és ennek örömére barátjával együtt még aznap kiveszik az 
albérletet. Szerintetek „bejön” neki ez a döntés?

Képzeljétek el a karrierjét
– 1 hónap múlva;
– 6 hónap múlva;
– 1 év múlva!

Több lehetséges utat is vázoljatok fel – melyiket tartjátok a legvalószínűbbnek?
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D3 HÁTTÉRANYAg AZ ÉRTELMEZÉSHEZ 
(első lépések a munka VilágáBan)

Jogszerűtlen megoldások munkavégzésre

Feketemunka

A zsebbe kapott pénz, az úgynevezett „feketemunka” rövid távon előnyösnek tűnhet, 
mert a munkaadó nem fizet utánad járulékokat (nyugdíj-, egészségbiztosítást), és így talán 
valamivel több pénzt jut neked. S ráadásul neked pedig nem kell adót fizetned. Azonban 
a feketemunkának súlyos hátrányai vannak.

– Elesel azoktól a juttatásoktól, aminek a TB-járulék fizetés az alapja, mint például: 
GYED, táppénz, munkanélküli járadék. Ez azt jelenti, hogy például betegség esetén 
TELJESEN jövedelem nélkül maradsz
– Semmi nem garantálja, hogy egyáltalán megkapod-e a kialkudott fizetésedet – a 
megállapodásotok letagadható, egyoldalúan megváltoztatható –, egyszóval becsapható 
vagy
– Ha nincs munkaviszonyod, nyilván nem illet meg a munkádból fakadó sérelmekkel 
kapcsolatos kártérítés vagy balesetbiztosítás; ha anyagi kár vagy baleset ér (pl. megsérül 
a munkavégzéshez használt autód vagy te magad), megint csak TELJESEN jövedelem 
nélkül maradhatsz
– Ha a munkaadód meg akar szabadulni tőled, nem véd a „felmondási idő”, vagyis 
azonnal, és további jövedelem nélkül az utcára kerülsz – ezzel szemben rendes munka-
viszony esetén van egy hónapod, amikor még fizetést kapsz, hogy ezalatt új munkahe-
lyet kereshess.

kétes értékű kompromisszumok: minimálbér és színlelt szerződések

Ha a munkaadód közös érdekre hivatkozva csak minimálbéren jelent be, viszont ezen 
túlmenően a zsebedbe csúsztat még némi juttatást, akkor ő csak a minimálbéred után fizet 
járulékokat, te pedig csak a minimálbér után adózol. Azonban ezzel ő jobban jár, mint te, 
ugyanis te:

– Csak a bejelentett jövedelmed alapján nyersz jogot a TB-juttatásokra (pl. GYED, táp-
pénz, munkanélküli járulék)
– Számos adóból leírható kedvezmény van, amit egy fiatal ember könnyedén ki tud 
használni, s így végeredményben magasabb jövedelem esetén sem fizetsz több adót, ha 
jól gazdálkodsz – ilyen pl. a lakásvásárlásra fordított összegek vagy a tanulmányokkal 
kapcsolatos költségek egy részének adóból való leírása. Ez azt jelenti, hogy ha ügyesen 
gazdálkodsz, a magasabb bejelentett jövedelem számodra több TB-juttatásra ad jogot, 
de nem feltétlenül (vagy nem számottevően) jelent nagyobb adóterheket.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden minimálbéres szerződés jogtalan vagy kedvezőt-
len. Ha olyan munkát vállalsz, ami nem igényel különösebb szakértelmet, ami „ennyit ér 
a piacon”, akkor minimálbérért fognak alkalmazni. De akkor emellé nem kapsz külön jut-
tatást a zsebedbe. Utóbbi esetben mindenképpen törvénytelen, és hosszú távon előnytelen 
munkaviszonyt létesítettél!
Ha a munkaadód vállalkozási szerződést köt veled, de neked adott helyszínen (pl. az ő 
irodájában, üzletében stb.), megadott munkaidőben kell dolgoznod, akkor ez SZÍNLELT 
SZERZŐDÉS, mert arra irányul, hogy ő megússza a járulékfizetést, miközben te valójá-
ban az alkalmazottja vagy. A színlelt szerződés valószínűleg papíron, a vállalkozói szerző-
désben nagyobb jövedelmet jelent, de az alábbi hátrányokkal jár:
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– A TB-járulék és a vállalkozással járó adók befizetése után a vállalkozóként elért, és 
ugyanazzal a munkával munkaviszonyban szerzett jövedelemben megmutatkozó kü-
lönbség a mai szabályozók mellett messze nem olyan jelentős
– Ha munkaviszonyban állsz, akkor a munkavégzés költségeit a munkáltató fedezi, ha 
pedig vállalkozási szerződésed van, akkor te viseled a munkavégzés anyagi terheit
– Vállalkozóként egyedül te felelsz, a te vagyonoddal, az esetlegesen felmerülő káro-
kért, míg alkalmazottként jól körülhatárolt kártérítési felelősséged van
– Elesel azoktól a járandóságoktól, ami egy munkavállalónak jár – pl. útiköltség térítés, 
étkezési hozzájárulás
– Nagyon gyakran túlzott elvárás tapasztalható a munkával töltött idővel kapcsolatban, 
és nem jut kellő idő pihenésre; sokszor a szabadság fogalma is ismeretlen a színlelt szer-
ződéssel dolgozók körében

Ha valódi vállalkozásod van – ha a saját munkaeszközeiddel, a saját időbeosztásodban 
dolgozol, és a megbízód nem írja elő neked a munkavégzésed körülményeit, akkor igazi 
vállalkozó vagy, és a vállalkozással járó felelősség mellett annak szabadságát is élvezhe-
ted. Nem minden vállalkozási szerződés színlelt szerződés! Az igazi vállalkozási szerződés 
valamely feladat elvégzéséről szól, a színlelt szerződés pedig a vállalkozó munkaerejének 
felkínálásáról!
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D4 ÁLLÁSAjÁNLAT-KÁRTYÁK 
(első lépések a munka VilágáBan)

angol és spanyol/ holland/ Finn/norVég ügyfélszolgálati asszisztens

a pozíció leírása
Multinacionális megbízónk számára keresünk kiváló kommunikációs készséggel 
rendelkező talpraesett munkatársakat teljes munkaidőre.
Feladatok:
– bejövő telefonhívások fogadása 
– panaszkezelés 
– nyomonkövetés 
– külső és belső partnerekkel való kapcsolattartás. idegen nyelven 
követelmények:
– középfokú végzettség 
– erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
– közel anyanyelvi szintű ismeret ANGOL és SPANYOL/HOLLAND/FINN/NOR-
VÉG/TÖRÖK/PORTUGÁL nyelveken 
– ügyfélszolgálati tapasztalat előny
ideális jelölt:
– ügyfélorientált, 
– precíz, 
– határozott fellépésű, 
– stressztűrő
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!

come and join the magic life entertainment & activities!

Barátságos, sportos, dinamikus, kommunikatív, független és feddhetetlen fiatal 
vagy? Elmúltál már 18 éves, beszélsz németül / angolul, és van érvényes útleveled is? 
Ha igen, akkor rád vár a Magic Life klubok szórakoztató csapata, jelentkezz most a 
nyári szezonra (márc. 1-től okt. 31-ig) az alábbi tevékenységi körökre:
– Gyermek- és tinianimátor
– Sport- és játékanimátor
– Tenisz-, vízisport-, tánc- és mountain-bike animátor
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!
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Dinamikusan fejlődő telekommunikációs partnercégünk részére keresünk munka-
társakat az alábbi pozícióba:
telefonos ügyfélszolgálati munkatárs

Feladatok: 
– Bejövő hívások fogadása 
– Problémák, reklamációk felvétele és kezelése 
– Információk nyújtása az ügyfelek részére 
elvárások: 
– Középfokú végzettség 
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat nem feltétel, de előnyt jelent 
– Kiváló kommunikációs és probléma megoldó készség 
– Türelmes, ügyfélorientált személyiség 
Fontos tudnivalók 
Több műszakos munkarend hétfőtől vasárnapig reggel 7 órától 23 óráig
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!

Az X cég a világ egyik vezető kereskedelmi vállalkozásaként 11 országban 373 hi-
permarketet üzemeltet. Magyarországon sikeresen működteti budapesti és vidéki 
áruházait.
Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe, határozatlan idejű szerződéssel 
vagy határozott időtartamra az őszi-téli szezonunkra, BUDAÖRSI ÁRUHÁZUNK-
BA.
teljes- és részmunkaidőben: 
– Pénztár-host, hostess (főleg heti 25-30 órában) 
teljes munkaidőben: 
– Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon 
– Eladó, műszaki eladó 
– Karbantartó 
– Frissáru eladó 
– Biztonsági őr 
– Áruátvevő 
– Pék 
– Éjszakai csoportvezető 
– Targoncás 
amit kínálunk: 
– azonnali munkalehetőség, 
– jó hangulatú csapatmunka, 
– szakmai képzés, 
– versenyképes jövedelem + prémium, 
– egyéb szociális juttatások. 
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!
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Multinacionális, ügyfeleiknek informatikai támogatást nyújtó partnercégünk részé-
re keresünk idegen nyelveket beszélő szolgáltatástámogató munkatársakat
elvárások 
– minimum középfokú végzettség 
– erős középfokú, aktív NÉMET ÉS középfokú angol nyelvtudás 
– felhasználó színtű számítógépes ismeret és IT affinitás 
– kiváló kommunikációs készség és ügyfélközpontúság 
– jó probléma és helyzetfelismerő készség 
Feladatok 
– kapcsolattartás a külföldi partnercégek számítógépes felhasználóival 
– a felhasználók problémáinak felvétele, priorizálása, megoldása 
– a probléma-megoldási folyamat rögzítése, dokumentálása, nyomon követése 
amit kínálunk 
– versenyképes juttatási csomag 
– multikulturális munkakörnyezet 
– folyamatos tréning lehetőségek 
– fiatalos vidám csapat 
Fontos tudnivalók: 
munkaidő: napi 8 órás, heti 5 napos munkavégzés többműszakos munkarendben 
hétfőtől vasárnapig
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!

Kft. felvesz Magyarország egyik piacvezető távközlési szolgáltatójának megbízásá-
ból TELEFONOS OPERÁTOR munkatársakat. 
Feladatleírás
– a szolgáltatást lemondó/minimalizáló ügyfelek szándékának módosítása megtartá-
si eszközökkel, információközléssel, 
– országos szinten az ügyfelektől érkező hívások kezelése, 
– az előfizetők kérdésével, problémájával kapcsolatos feladatok teljes körű, magas 
színvonalú ellátása, 
– telefonos értékesítés illetve piackutatás jellegű hívások indítása. 
elvárás
– középfokú végzettség, 
– felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
– telefonos ügyfélszolgálati gyakorlat, 
– kiváló kommunikációs készség, 
– fejlett problémafelismerő és megoldó képesség, 
– csapatjátékos attitűd
– sales-es attitűd 
– pontosság, megbízhatóság, 
– nagyfokú monotonitás tűrés. 
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előny
– értékesítési területen szerzett tapasztalat
– angol nyelvismeret
egyéb
Amit kínálunk:
– kellemes munkahelyi környezet 
– szakmai képzések 
– kiváló csapat
megjegyzés:
– A munkaidő hétfőtől péntekig, 07–21 óráig, 3 műszakos csúsztatott munkarendben 
kerül beosztásra napi 8 órában. (07:00–15:30, 08:30–17:00,12:30–21:00) 
– Havonta 2 hétvégi munkanapot kötelező ledolgozni, amely helyett hétköznapi pi-
henőnap kerül kiadásra. 
Lehetőséget adunk felelősségteljes, önálló munkavégzésre és szakmai fejlődésre. 
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!

telemarketing

Világszerte sikeresen működő, nemzetközi légi és tengeri szállítmányozással foglal-
kozó, bécsi központú cég telemarketinges munkatársat keres budapesti irodájába. 
Előnyben részesítjük az e szakirányú, másod-, illetve harmadéves egyetemi hallga-
tókat, akik tanulmányaik mellett, részmunkaidős állást keresnek.
Ha felkeltettük érdeklődését, küldje el nekünk angol nyelvű pályázatát! 
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!

A … optikai szalonok hálózata lehetőséget kínál eladói munkakör betöltésére.
Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen foglalkoznának Magyar-
ország legelegánsabb optikai szalonjaiban márkás szemüvegek, napszemüvegek és 
kontaktlencsék értékesítésével.
Ha nemrég érettségiztél, szeretnél egy szakmailag jól képzett csapat tagjaként dol-
gozni, igényes vagy magaddal, másokkal szemben, ambiciózus vagy, esetleg beszélsz 
nyelveket is, várjuk írásos jelentkezésedet az alábbi címen: …
Túl vagy a jelentkezésen és az állásinterjún, már csak a szerződés megkötése van hátra!!!
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d5 a munkaszerződés kÖVetelményei 
(első lépések a munka VilágáBan)

A munkaszerződés kötelező és ajánlott elemei: 
cég neve, címe (cégnél: székhely)
a munkavállaló neve, azonosítói – szül. hely, idő, anyja neve, címe
személyi alapbére, valamint, ha van: jutalék, rendszeresen járó bérjellegű kifizetések, 
pótlékok, prémiumok
munkaköre
a munkavégzés helye (vagy: változó munkahely)
Változó munkahely esetén szokásos munkahelynek a munkáltató azon telephelye minő-
sül, ahol munkáját a beosztása szerint végzi
Munkaviszony kezdete (ha a szerződés nem rögzíti, megegyezik a munkába lépés napjá-
val, ami a munkaszerződés megkötését követő nap)
A munkaviszony időtartama (határozott vagy határozatlan) – ha nem szerepel a szerző-
désben, az határozatlan idejűnek minősül
Az esetleges próbaidő (ha nem szerepel, automatikusan 30 nap)
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d6  szerepkártyák munkaszerződéshez 
(első lépések a munka VilágáBan)

munkáltató
Természetesen a törvényes működés híve vagy, ezért olyan munkaszerződést kí-
nálsz, ami megfelel a mellékelt előírásoknak. Természetesen csak a legszükségesebb 
információkat szeretnéd belevenni, végül is miért éppen te legyél az, aki a munka-
vállaló szájába rágja a jogait?

munkavállaló
A munkaszerződés megkötését szeretnéd arra is kihasználni, hogy minél jobban 
tisztába jöjjél a munkavállalásod részletes körülményeivel, ezért igyekszel minden-
re rákérdezni. Mivel sok rosszízű történetet hallottál már, arra is törekszel, hogy a 
munkaszerződés összes ajánlott pontja írásban is megjelenjen a szerződéseden.

Jogász
Arra figyelsz, hogy a szerződésben kialkudott feltételek jogszerűek-e, azaz megfelel-
nek-e a Munka Törvénykönyve alapvető előírásainak. 
– A személyi alapbér teljes munkaidő esetén legalább a minimálbér, 62 500 Ft.
– A határozott idejű munkaviszony legfeljebb 5 évre szól.
– A próbaidő maximális időtartama 90 nap.
– A teljes munkaidő napi 8 óra, heti 40 óra. Ennek elosztása egyenlőtlenül, maximum 
kéthavi időkereten belül is meghatározható, ha a munkaköri feladatok jellege ezt 
indokolja (pl. non-stop munkahely, folyamatos társadalmi szükséglet kielégítése – 
pl. közlekedés stb.). Ilyenkor a napi maximális munkaidő 12 óra, és a heti munkaidő 
nem lépheti túl a 48 órát.
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szakszervezeti képviselő
Figyelmezteted a munkáltatót, ha tájékoztatásában nem tér ki minden kötelező 
elemre.
A munkavállalót a szerződéskötéskor szóban, s 30 napon belül írásban tájékozatni 
kell:
– az irányadó munkarendről (egy műszak, váltott műszak, szabadnapok stb.);
– a munkabér különböző elemeiről;
– a bérfizetés napjáról;
– a munkába lépés napjáról;
– a rendes szabadság mértékének számítási módjáról, kiadásának szabályairól (az 
alapszabadság mértéke 20 munkanap);
– a felmondási idő megállapításának szabályairól (rendes felmondás esetén úgyne-
vezett felmondási idő áll rendelkezésre, ami a munkaadót és a munkavállalót is védi 
a hirtelen változástól; a munkaadó tud új munkaerőt keresni, a munkavállaló tud új 
állást keresni);
– arról, hogy a munkaviszonyt kollektívszerződés szabályozza-e (ebben a munka-
vállaló számára a Munka Törvénykönyvében előírtaknál kedvezőbb feltételek sze-
repelhetnek.

megfigyelő
Nem vesz részt a folyamatban, kívülről értékeli a csoport munkáját. Megfigyelési 
szempontok:
– Ki volt a domináns a megbeszélésen?
– Mennyiben tudta a munkavállaló képviselni a saját érdekeit, mennyiben szorult a 
szakszervezetis és a jogász segítségére (csak információkkal kellett támogatni, vagy 
az érdekérvényesítésben is?)
– Együttműködő vagy versengő volt a viszony a résztvevők között, s ezen belül ki 
volt együttműködő, ki volt versengő?
– Általános értékelés: ha hatékony volt a folyamat, leginkább mitől? Ha nem, legin-
kább miért nem?

Jegyző
Jegyzeteled az elhangzottakat, és egyetértés esetén formába öntöd a szerződést.






