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A munkáltató köteles
■ a munkavállalót a munkaszerzôdés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni,
■ a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani,
■ a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely
a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel,
■ biztosítani az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos munkavégzés követelményeit,
■ a munkába lépést megelôzôen és a munkaviszony
fennállása alatt rendszeres idôközönként ingyenesen
biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági
vizsgálatát,
■ fogyatékossággal élô személy foglalkoztatása során
gondoskodni az ésszerû alkalmazkodás feltételeinek
biztosításáról,
■ a munkavállalót csak olyan munkára alkalmazni,
amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá
hátrányos következményekkel nem járhat.

A munkavállaló köteles
■ a munkáltató által elôírt helyen és idôben munkára képes állapotban megjelenni,
■ munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára
képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni,
■ munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó
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szabályok, elôírások, utasítások és szokások szerint végezni,
■ a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak
megfelelô magatartást tanúsítani,
■ munkatársaival együttmûködni.
A munkavállaló a munkáltató elôzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytôl díjazást a munkaviszonyban végzett
tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.
A fenti kötelezettségek súlyos megszegése akár rendkívüli felmondásra is alapot adhat. Ha a munkavállaló szegi meg
vétkesen kötelezettségeit, a kollektív szerzôdésben, ennek hiányában a munkaszerzôdésben foglaltak szerint a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményben is részesíthetô (amely összességében nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbérének összegét).

A munkavállaló mentesül a munkavégzési
kötelezettség alól az alábbi idôtartamok alatt:
■ keresôképtelensége,
■ a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással
összefüggô, egészségügyi intézményben történô kezelés, valamint
■ a kötelezô orvosi vizsgálata tartamára,
■ a véradáshoz szükséges, legalább négy óra idôtartamra,
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■ a szoptató anya a szoptatás elsô hat hónapjában naponta
kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén
naponta két órára,
■ hozzátartozója halálakor két munkanapra,
■ általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek
megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a
képzésben való részvételhez szükséges idôre,
■ önkéntes vagy létesítményi tûzoltói szolgálat ellátása tartamára,
■ bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való
személyes részvételhez szükséges idôtartamra,
■ a különös méltánylást érdemlô személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá
■ munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.
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