
1I. fejezet 66–67. A munka világa 

66–67. A munka világa 

Vár a felvételi 
-

-

Mi legyek? Milyen szakmát válasszak?

Jó, ha tudod!

Pályakezdő bérek 
Magyarországon, 2019.

képzési terület   képzési szint
    alapképzés  mesterképzés
agrártudományi   283 486 Ft   348 659 Ft
bölcsészettudományi  284 161 Ft   308 381 Ft
gazdaságtudományok  356 766 Ft   464 924 Ft
informatikai   487 775 Ft   647 380 Ft
jogi     252 702 Ft   358 020 Ft
műszaki     429 052 Ft   509 354 Ft
művészeti   295 217 Ft   301 040 Ft
orvos- és egészségtudomány   286 572 Ft   331 043 Ft
pedagógusképzés   226 077 Ft   280 451 Ft
sporttudomány   226 077 Ft   248 945 Ft
társadalomtudomány   287 439 Ft   402 562 Ft
természettudomány   290 312 Ft   372 653 Ft
Forrás: www.diplomantul.hu  
*2017-2018. tanévben végzettek 
bruttó átlagjövedelme 2019-ben.

bruttó átlagjövedelmet érhetnek el a különböző 

A jogszabályok alapvetően azt tekintik pályakezdőnek, aki nem töltötte be 25. életévét (felsőfokú
végzettség esetén a 30. életévét) és iskolai tanulmányait befejezte vagy megszakította. Ezt további
egyedi szabályok egészíthetik ki. Például álláskeresési támogatásra csak az a pályakezdő jogosulhat,
aki nem talált  magának munkát, nyilvántartásba vették a járási hivatal foglalkoztatási osztályán és 
vállalja az együttműködést az intézménnyel.
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Nagybácsi nagy 
bajban 

-

-
-

TIPP

Hogyan találjunk jó munkahelyet?

A palyaorientacio.nive.hu-n található kérdőí-
vek és foglalkozás leírások segítségével meg-
tudhatjátok, hogy melyek a hozzátok illő tevé-
kenységek és pályaterületek, illetve milyen 
típusú munka illene hozzátok. A Nemzeti 
Foglakoztatási Szolgálat, munka.hu honlapján 
is több hasznos információt találhattok.  



3I. fejezet 66–67. A munka világa 

Logisztikus
Feladatok

Elvárások

Az ideális pályázó:

Munkavégzés helye

Jelentkezés módja:

-

-
-

-
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Jó, ha tudod!

-

-

TIPP
-

Állás és ajánlat 

-

-

Milyen foglakoztatási formák vannak?

Önéletrajz
BANK 1
ajánlat

BANK 2
ajánlat

BANK 3
ajánlat

BANK 4
ajánlat

BANK 5
ajánlat

BANK 6
ajánlat
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Jó, ha tudod!

Összefoglalás

Mi legyek? Milyen szakmát válasszak?

Hogyan találjunk jó munkahelyet?

Milyen foglakoztatási formák vannak?
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68–69. A munkapiac működése 

Munkára fel!  

-

Hogyan létesítsünk munkaviszonyt?
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Munkaszerz dés

amely létrejött egyrészr l a…………………………………………….székhelye: …………………….. 
……..……………………………………………………, cégjegyzék száma:…………..………………., 
adószáma:……………………………………………..mint munkaadó, másrészr l:. 

Név: ………………………………………………………………………………………….……..……
Születéskori  név: ……………………………………………………………………….……...……..…. 
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………..…………..…
Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………………….…..…...…. 
Állandó lakcíme: …………………………………………………………………….…..……….……... 
Ideiglenes lakcíme: ………………………………………………………………………………..….…
Adóazonosító jele: ………………………………  TAJ-száma: ………………………….………....….. 
Magánnyugdíjpénztár neve:………….……………..…..… Tagságának kezdete:……..……….……..…
Nyugdíjas munkavállaló nyugdíj törzsszáma: …………………….………….…………….…….…... 
Személyi igazolvány száma: ………………….. Telefonszám :……………….………….….……........ 
Állampolgársága  (csak külföldi esetén): ………………………………………..…………….…......….. 
munkavállaló között a mai napon a következ feltételekkel:
  
1. A munkaadó a munkavállalót alkalmazza ………………..……………………………...……..…

munkakörbe (FEOR:…………………) …………………..…… Ft/hó/óra * személyi alapbérrel
200.. …………..…………..-tól kezd d en határozatlan id re *,   ………….…………...……-ig 
határozott id re *, napi, heti.*,   …………….… óra , teljes munkaidej , részmunkaidej ,  
munkaid keret alkalmazásával,  f állásban, további munkaviszonyban *. 

2. Munkavégzési helye, szervezeti egysége ………………………………………………..…...……    

3. A felek próbaid t kötnek ki - nem kötnek ki*, amelynek id tartama ……….… hónap/nap*. 
A próbaid tartama alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.
Amennyiben erre legkés bb a  próbaid utolsó napján 200 ……………………………… -n  nem
kerül sor, a munkaszerz dést az 1./ pont szerint megkötöttnek kell tekinteni.  Ezt a szerz dést
közös megegyezéssel,  vagy felmondással lehet felbontani. 

4. Munkáltatói jogok gyakorlójának neve: …………………………………………………..………... 

5. Az Mt. 76.§ (7) és (8) pontja szerinti tájékoztatást e szerz dés 1. sz. melléklete tartalmazza.  

6. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség ……………………………………………. 

7. A munkavállaló munkaköri feladatairól a tájékoztatást e szerz dés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

8. E munkaszerz déssel létesített munkaviszony egyéb feltételeit a Munka Törvénykönyve és
végrehajtási rendeletei tartalmazzák. 

9. Egyéb kikötések: …………………………………………………………………………...………. 

10. E szerz dés és mellékletei 3 példányban készültek.

Budapest, 200… …………………..

   ……………..………..……..…….                                         …………………………..….…. 
                 munkáltató                                                                          munkavállaló    
* a megfelel rész aláhúzandó                                                                                    
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Miként szűnik meg a munkaviszony? 

-
-

-
-

-
-

Jó, ha tudod!

-

TIPP
-
-

Próba, idő 

-

-

-

Munkasz
erző

dés
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-
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Jó, ha tudod!
-
-

-

A munkaviszony megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, felmondással és 
azonnali hatályú felmondással.

A munkaviszony megszüntetésének esetei
azonnali hatályú felmondásközös megegyezés felmondás

próbaidő alatt szándékos vagy 
súlyos gondatlanság 

esetén
Ki mondhatja fel 
a szerződést?

mindkét fél egyező 
akarattal

bármelyik fél 
egyoldalúan

bármelyik fél 
egyoldalúan 

bármelyik fél 
egyoldalúan 

Hogyan 
mondhatja fel? 

írásban írásban szóban 
és írásban 

írásban 

Indoklás nem szükséges munkavállalónak nem 
szükséges, munkáltató-

nak szükséges 

nem szükséges mindkét félnek 
szükséges
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-

-

-
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A külföldi állás 

-
-

-

-

-

világ végére kell költözni…

Itthon vagy külföldön vállaljunk-e munkát?
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Jó, ha tudod!

Összefoglalás

Hogyan létesítsünk munkaviszonyt?

Miként szűnik meg a munkaviszony?

Itthon vagy külföldön vállaljunk-e munkát?


