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A munkaviszony meghatározott munka, feladat
elvégzésére jön létre, a munkáltató és a munkát ellátó
munkavállaló között. Jellemzôi, hogy a felek között függôségi
viszony jön létre, a munkáltató széleskörû utasítási jogával.
Így például a munkaadó határozza meg a munkaidôt, a munkavégzés helyét, a munkakörbe tartozó konkrét, elvégzendô
feladatokat. A munkavállaló a munkát köteles személyesen
elvégezni.
Munkát csak az vállalhat, aki a tizenhatodik életévét
betöltötte. Kivételesen – az iskolai szünet alatt – munkaviszonyban állhat az a fiatal is, aki elmúlt 15 éves, és nappali
rendszerû képzés keretében tanulmányokat folytat. A gyámhatóság engedélyével kulturális, mûvészeti, sport- vagy hirdetési tevékenységre 16 évnél fiatalabb gyermek is foglalkoztatható.
A munkaviszony munkaszerzôdéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni, még akkor is, ha egynapos munkavégzésre vonatkozik. Ha az írásba foglalás elmarad, a
munkaszerzôdés érvénytelenségére a munkavállaló harminc
napon belül hivatkozhat.

A munkaszerzôdésnek tartalmaznia kell:
■ a munkavállaló alapbérét (amelynek a minimálbért
vagy a garantált bérminimumot el kell érnie),
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■ munkakörét,
■ munkahelyét (ha ez hiányzik, az lesz a munkahely, ahol
a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi),
■ a munkaviszony tartamát (ha a munkaszerzôdés nem
tartalmazza, a munkaviszony határozatlan idôtartamra jön létre)
■ a felek nevét és lényeges adatait (pl. munkáltató megnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma, munkavállaló személyes
adatai, TAJ száma, adóazonosító jele)
Ezeken túl bármilyen kérdésben (pl. próbaidô kikötése,
bérpótlékok, felmondási idô) meg lehet állapodni, de a munkaszerzôdés a törvénytôl és a kollektív szerzôdéstôl csak a munkavállaló javára térhet el.

A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni:
■ a napi munkaidôrôl,
■ az alapbéren túli munkabérrôl és egyéb juttatásokról,
■ a munkabérrôl való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
■ a munkakörbe tartozó feladatokról,
■ a szabadság mértékérôl, számítási módjáról és kiadásának, valamint
■ a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idô megállapításának szabályairól, továbbá
■ arról, hogy a munkáltató kollektív szerzôdés hatálya alá
tartozik-e, valamint
■ a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
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Mindezekrôl a munkavállalót legkésôbb a munkaviszony
kezdetétôl számított 15 napon belül írásban kell tájékoztatni.
A munkaszerzôdésben próbaidô is kiköthetô (nem
kötelezô!). Ennek mértéke legfeljebb három hónap, de kollektív
szerzôdés alapján akár hat hónap is lehet. Kizárólag írásban, a
munkaszerzôdésben köthetô ki. Ha három hónapnál rövidebb a
próbaidô, legfeljebb egy alkalommal meg lehet hosszabbítani,
de a három hónapot ekkor sem haladhatja meg. Próbaidô alatt
minden, a munkaviszonyból származó jog és kötelezettség
megilleti és terheli a feleket, így jár munkabér, szabadság, a
munkavállaló köteles munkát végezni stb. Amíg a próbaidô tart,
a munkaviszonyt bármely fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül
megszüntetheti.
A munkaviszony kezdetét a munkaszerzôdésben kell kikötni, ennek hiányában a munkaviszony a munkaszerzôdés
megkötését követô napon kezdôdik.
A munkaviszony általában általános teljes napi munkaidôben való foglalkoztatásra jön létre, de kiköthetô részmunkaidôs foglalkoztatás is.
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