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Hogyan működik a több munkáltatós munkaviszony? 

2012. június 1. óta lehetőség van a munkaviszonyban 
alkalmazottak speciális ú.n. több munkáltatós 
munkaviszonyban történő foglalkoztatásra, mégis azt látjuk a 
gyakorlatban, hogy nem terjedt el. Nem ismerik, vagy félnek 
alkalmazni a munkáltatók, pedig kiváló megoldás lehet 
cégcsoportos működésben, de kézenfekvő akkor is, ha egy 
kisvállalkozónak több cége van. Rövid, mindössze egy 
szakaszban (195. §) foglalja össze a Munka Törvénykönyve 
(2012. évi I. tv. Mt.) a speciális szabályokat, minden más az 
általános munkajogi szabályok szerint alkalmazandó. 
 

Mely munkáltatóknak ideális? 
A példák szemléltető jellegűek, számos más konstrukcióban 
használható ez az atipikus munkaviszony féleség: 
Egy helyszínen működő munkáltatóknak a helyszínhez 

kapcsolódó munkafeladatok (munkakörök) ellátására pl. irodaház karbantartója, 
portása, ügyfélszolgálatosa. 
Egy cégcsoportba tartozó cégek azonos munkaköri feladatainak ellátására. Pl: két 
könyvelőiroda számára könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói. 
Egy tulajdonos több cégében bizonyos törzskari feladatainak ellátására. Pl. szolárium 
üzemeltetés egyik cégben, textiltisztító átvételi hely üzemeltetés (ügyfélszolgálat) a 
másik cégben. 
 

Specialitások, azaz mire figyeljünk? 
A munkaszerződés: A munkáltató azonosításánál valamennyi munkáltatót soroljuk 
fel. Kerüljön rögzítésre, hogy több munkáltatós munkaviszonyról van szó, valamint az 
is, hogy a több közül melyik lesz a „fő” munkáltató. Ez köteles a NAV bejelentésre és 
bevallásra, a bérfizetésre. 
A munkáltatók közötti megállapodás: A megegyezésüknek megfelelően kerüljön 
rögzítésre, hogy melyik munkáltató milyen mértékben (esetleg beosztás szerint) 
használhatja a rendelkezésre álló erőforrást. Szükség szerint a munkavállaló feletti 
irányítási, ellenőrzési, felügyeleti jog/kötelesség is belekerülhet. Természetesen a 
felek között elszámolásról szóló megállapodás is szükséges: bér+járulékok mértéke, 
fizetési határidő stb. 
 

Fontos még tudni: 
A munkavállalóval szemben a munkáltatók felelőssége a munkajogi 
igényérvényesítés kapcsán egyetemleges. Azaz ha pl. a fő munkáltató nem fizeti ki a 
munkavállaló munkabérét, azt a munkavállaló a másik munkáltatóval, bármelyik 
munkáltatóval szemben is érvényesítheti. A munkaviszony megszüntetésére a 
munkajog kötött rendszere szerint minden fél jogosult, azonban speciális megszűnési 
forma, ha a többi munkáltató „kilépésével” a munkáltatók száma egyre csökken. 
Ebben az esetben, ha a maradó munkáltató és a munkavállaló fent kívánja tartani a 
munkaviszonyt, a több munkáltatós munkaviszony megszűnése után egymással 
munkaviszonyt létesíthetnek az általános szabályok szerint. 

Forrás: 2012. évi I. törvény 
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Kiválóság útján az EDUTAX Kft! 
EFQM tanúsítványt szerzett társaságunk 

 

2016-ban első ízben társaságunk volt, ahol EFQM kiválóság 
tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szemlére került sor.  A 
sikeres tanúsításhoz három fejlesztési projektet mutattunk be 
az auditon, melyet egy megelőző önértékelés eredményeként 
választottunk ki. 
 
A szemle során részletesen bemutattuk a cég marketing 
tevékenységét, a vonatkozó stratégiánk alapjait, fejlesztéseit, 
valamint az elért eredményeket. Szó esett az elkezdett 
szisztematikus brandépítésről is. A revízió második felében egy 
szolgáltatási tevékenység – DiákBér iskolaszövetkezeti 
bérszámfejtő program- informatikai hátterének 
továbbfejlesztéséről számoltunk be, mely egy sikeres szellemi 
innováció jó példájaként szolgálhat. 

 
Az EDUTAX Kft. sikeresen teljesítette a tanúsításhoz szükséges követelményeket, 
melynek fontosságáról ügyvezetőnk, Szilai László így vélekedik: „Az EFQM ma 
Európában a minőségirányítás egyik legmagasabb szintjét képviseli. Büszkék 
vagyunk, hogy az EDUTAX Kft. megfelelt az EFQM "Elkötelezettség a Kiválóságért" 
nemzetközi tanúsítvány követelményeinek. A kritériumrendszer segítségével saját 
eredményességünk, hatékonyságunk mérhetővé válik és a folyamatos innovációs 
szándék is beépülhet mindennapjainkba.” 

 
 

 

http://www.edutax.hu/
http://www.facebook.com/edutaxkft
http://kivalosag.com/hu/EFQM-Excellence_35/reszletek/efqm_40/#menu
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Egészségügyi alkalmasság a munkavégzésre irányuló 

jogviszonyokban 

A munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszonyokban - 
annak jellege miatt – nem merül fel a kérdés, hogy akár a 
Megrendelő, akár a Megbízó felelős lenne a Vállalkozó, illetve 
e Megbízott egészségügyi alkalmasságáért. 
Más a helyzet a munkaviszonyban, hiszen szoros alá-
fölérendeltségi helyzetben történik a munkavégzés, a 
munkáltató széleskörű utasítási jogával. Anyagi erőforrásaival 
foglalkoztatóként ő van olyan helyzetben, hogy védje-óvja a 
munkavállaló egészségét. 
 
A munkáltató egyik kötelezettség-csoportja az ú.n. 
gondoskodási kötelesség. 
 
Ennek körében a munkáltató feladata és felelőssége az 
egészséges és biztonságos munkavégzés lehetőségének 

biztosítása.  Úgy a munkafeltételek, munkakörnyezet veszélymentes biztosítása, mint 
az ú.n. személyi feltételekről való gondoskodás. Tekintettel a kérdés orvos-szakmai 
jellegére, a munkáltató segítségére ebben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató 
(üzemorvos) van. 
 
Szolgáltató választása (megbízása) azonban munkáltatói kötelezettség. 
Érdemes tanulmányozni az (általában a szolgáltatók által összeállított, szövegezett) 
szerződést, melyből kiderül az is, hogy a szerződött díjért a szolgáltató nem csak a 
munkavállalók (jelöltek) orvosi vizsgálatát végzik, hanem számos más ú.n. 
munkaegészségügyi szaktevékenységgel segítik a munkáltatót. Részt vesznek pl. a 
munkáltatónál kötelezően elvégzendő munkahelyi kockázatértékelésben a 
munkavédelmi szakemberrel karöltve, illetve együtt kötelesek pl. azt is meghatározni, 
hogy mely munkakörökben milyen egyéni védőeszközökre, milyen védelmi 
képességű eszközökre van szükség. 
 
Az egyes orvosi vizsgálatok csoportjai munkaviszonyban álló/kerülő 
munkavállalók vonatkozásában: 
 
- Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat (előzetes, időszakos, rendkívüli, záró): 
melyeknek célja a munkaviszony egyes szakaszaiban, hogy megállapítsák: adott 
munkavállaló adott munkakörben és adott munkahelyen! (akár üzemcsarnok 
pontossággal) alkalmas-e munkavégzésre. Bármely körülmény megváltozik, új 
vizsgálat szükséges. Vagyis azt vizsgálja, hogy a munkavállaló képes-e ellátni 
egészségkárosodás, biztonsága veszélyeztetése nélkül adott helyen, meghatározott 
munkáltatónál a kérdéses munkakört. 
A vizsgálatot a munkáltatónak kell kezdeményezni, esedékességét figyelemmel 
kísérni és a munkavállalókat a megfelelő beutalóval vizsgálatra küldeni. A 
munkavállaló viszont nem tagadhatja meg a vizsgálaton történő megjelenést, annak 
alá kell vetnie magát. Ennek hiányában akár a munkaviszony meg is szüntethető. 
 

http://www.edutax.hu/
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- Személyi higiénés vizsgálat (a köznyelvben egészségügyi könyv, kék kis könyv): 
iránya épp ellenkező. Szintén üzemorvos (illetve társterületi szakorvos) azt vizsgálja, 
hogy a munkavállaló nem okoz egészségügyi kockázatot az adott munkahelyen és 
munkakörben járványügyi szempontból. Ennek megfelelően természetesen nem 
szükséges személyi higiénés vizsgálatot végezni pl. elektronikai összeszerelő 
operátor munkakörben ilyen munkahelyen, ugyanakkor élelmiszeripar, vendéglátás, 
egyes kereskedelmi üzletekben - és számos más munkahelyen - a munkakörök 
többségében kötelező. 
 
E körben a foglalkoztathatósági szakvéleményt érdemes még említeni. Ez szintén 
munkaköri alkalmasságot vizsgál, de egyes atipikus munkaviszonyokban 
(közfoglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás egyes munkavállalói esetében) 
használatos, s nem munkahelyre, munkakörre szól, hanem munkavállalóhoz kötődik 
(viheti magával egyik munkáltatótól a másikhoz) 1 évig érvényes és ú.n. kizárásokat 
tartalmaz. Pl. a munkavállaló nem foglalkoztatható magasban, bizonyos nehéz fizikai 
munkán stb. A foglalkoztathatósági szakvélemény ugyanakkor nem vihető be tipikus 
munkaviszonyba, nem helyettesíti a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot. 

 
Forrás: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
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Content marketing - Blogolj, vagy küldj hírlevelet! 
 
A blog és a hírlevél tökéletes eszköz ahhoz, hogy informáld 
vevőid szigorúan szakmai, vagy lazább, informális tartalommal. 
A blog remek felületet biztosít az interaktív kommunikációhoz a 
meglévő és a leendő ügyfelek körében, hiszen fórumként 
működik, ahol a látogatók hozzászólhatnak az adott témához. 
Ellenben a hírlevél,  rendszeresen, címlistára küldött publikáció. 
Mindkét felület előnyös, hiszen pozícionálnak, eladnak, lojalitást 
építenek és ami a legfontosabb, informálnak. 
 
Miért használjuk ezeket a felületeket? 
 
A következőkben bemutatom azon érveket – a fentiek mellett - 
amelyek miatt érdemes blogot (hírfolyamot) üzemeltetned vagy 

hírlevelet küldened meglévő, vagy leendő ügyfeleid számára. 
 
Informálás! 
Akár szolgáltatsz, vagy terméket adsz el, vagy esetleg mindkettő, kínálj szakmai 
tartalmat vevőid, ügyfeleid számára. A tudásod, tapasztalatod megosztása, a rutinod 
bizonyítása és komplex szaktudásod hozzájárul ahhoz, hogy tökéletesen szolgáltass. 
Információ = érték! 
 
Pozícionálás! 
Fontos, hogy szakmai tudásodról hangot adj, hiszen ezáltal pozícionálnak a vevők, 
ha választás előtt állnak. Tehát szakíts időt tudásod megcsillogtatására. Nem 
mindegy, hogy az általad művelt kertet csak Te láthatod, vagy kinyitod a kaput, és 
megmutatod munkád, tudásod gyümölcsét.  Pozícionálás – előny 
 
Vevőszerzés 
A blogolás – a fenti pozitív erények mellett- weboldalad keresőoptimalizálására is 
pozitívan hat. Hiszen a feltöltések, a szolgáltatásodra érvényes kulcsszavak a 
Google keresőmotorjai számára pozitív hatással vannak. A blogbejegyzések – hírek 
feltöltése - mellett a hírleveleid is tökéletes alapul szolgálhatnak 
weboldaltartalomnak. A bejegyzéseid tartalmazzák szolgáltatásaid kulcsszavait, 
hivatkozásaidat, így garantált, hogy első helyeken szerepelsz a Google keresőiben. 
Vevőszerzés = eredmény  
 
Összességében tehát: generálj szakmai, azonban laikusok számára is érthető 

tartalmat, mutasd meg szaktudásod, szerezz új vevőket tartalommal, építs 
lojális követői hálózatot. 
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