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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük a 
lengyel Legfelsőbb Bíróság döntését az 
ügyvezetőket terhelő legújabb 
társadalombiztosítási járulék fizetési 
kötelezettséggel kapcsolatban,  valamint a 
munkajog és építési jog legújabb változásait. 
 
Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások 
is elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca Prawny (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forradalmi változások a munkaszerződések terén 

 

A lengyel köztársasági elnök idén 
augusztusban két a lengyel munkatörvénykönyvet 
módosító törvényt írt alá. 

Az első, 2015 július 24-én elfogadott törvény  
egyszerűsítéseket tartalmaz a gyermekgondozás 
céljából igénybevett szabadsággal kapcsolatban, és 
megkönnyíti a rugalmas munkavégzési formák 
igénybevételét a családi kötelezettségekre tekintettel, 
így különösen:  
• Lehetővé teszi a szülők számára, hogy 
igénybe vegyék  a szülői és a gyermek személyes 
gondozás céljából igénybevett szabadságot annak a 
naptári évnek a végéig, amelyben a gyermek betölti a 
6. életévét; 
• A  szülés várható  időpontja előtt a dolgozó 
kismama igénybe veheti a legfeljebb 6 hetes szülési 
szabadságot; 
• Abban az esetben, ha a szülői szabadság alatt 
a munkavégzés is történik részmunkaidőben,  a szülői 
szabadságot arányosan meghosszabbítják a 
munkában töltött idővel, viszont nem lesz hosszabb, 
mint 64 hét, vagy 68 hét, amennyiben a szülés 
alkalmával a munkavállaló több gyermeket szül; 
• A gyermek születése esetén az apának járó 
szabadságot a gyermek 24 hónapos koráig lehet 
igénybe venni (jelenleg a gyermek első éves koráig). 
Az apának járó szabadságot egy vagy két alkalommal, 
heti bontásban lehet igénybe venni.; 

Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL)  

 
mobil.: +48 608 780 923 
mobil: +36 702 034 904 
email: izabela.kislow@bisztrai.com 
 
dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
mobil.: +36 30 372 3813 
email: gabor.bisztrai@bisztrai.com 
 
Bisztrai Ügyvédi Iroda 
Capital Square, III. em., Váci út 76, HU-1133 Budapest 
Lumen Business Centre, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
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• A szülők a gyermek 14 éves koráig tudják 
igénybe venni a 2 nap pótszabadságot, amit 
munkaórák szerint számolnak el (jelenleg 2 
munkanap); 
• A szülési pótszabadságot hozzáadják a szülői 
szabadsághoz. 
 

A fenti változások egyes kivételekkel 2016 január 
2-ától lépnek hatályba. 

A másik, 2015 június 25-én elfogadott törvény 
lecsökkenti a határozott idejű szerződésekkel 
kapcsolatos visszaéléseket, így különösen: 
• Megszünteti az adott munka elvégzésének 
idejére kötött szerződést, ennélfogva háromra 
csökkenti a munkaszerződések típusainak számát, 
úgy mint próbaidős, határozott idejű, és határozatlan 
idejű munkaszerződések, 
• Az egymást követő határozott időre szóló 
munkaszerződések időtartamát legfeljebb 33 hónapra 
korlátozza, amit legfeljebb három hónappal lehet 
meghosszabbítani próbaidő kikötése esetén – ami így 
összesen legfeljebb 36 hónapos időszakot jelent. 

Hangsúlyozzuk, hogy ez a korlátozás nem 
vonatkozik a meghatározott idejű 
munkaszerződésekre abban az esetben, ha a 
munkáltató bemutatja a saját oldalán felmerülő 
objektív okokat, továbbá az ilyen szerződés megkötése 
adott esetben tényleges időszakos szükségletet elégít 
ki, és az összes körülményt figyelembe véve 
nélkülözhetetlen. A szerződés megkötését követő 5 
munkanapon belül a munkáltatónak kötelessége 
tájékoztatni a körzeti munkafelügyelőt írásos vagy 
elektronikus formában. A tájékoztatási kötelezettség 
megsértése jogsértésnek minősül, és 1000 zł-tól 30 000 
zł-ig terjedő bírsággal sújtják. 
• Továbbra is korlátozva lesz a munkáltatóval 
megkötött határozott idejű munkaszerződések száma. 
A változásokkal összhangban legfeljebb három 
szerződésre  van lehetőség,  a negyedik megkötött 
szerződés határozatlan idejűvé válik. 

A fenti szabályozás alól kivételt képeznek többek 
között a helyettesítési szerződések, vagy a megbízatás 
időszakára vonatkozó szerződések. 

• Alapelv szerint a munkáltató csak egyszer 
köthet próbaidőről szóló  munkaszerződést,  
legfeljebb 3 hónapos időszakra, és csak azért, hogy 
ellenőrizze a munkavállaló szakmai képzettségét és a 
meghatározott munkára való alkalmasságát.  

Meghatározott esetekben lehetséges a 
munkavállalót ismételten próbaídő alatt 
foglalkoztatni. 
• Törvénymódosítás értelmében a határozott 
idejű munkaszerződés felmondási ideje ugyanannyi 
lesz, mint a határozatlan idejű szerződés esetében. 
Amennyiben az adott munkáltatónál töltött idő 
rövidebb, mint 6 hónap- 2 hét, ha fél évtől 3 évig 
tartott a munkaviszony az adott munkáltatónál - 1 
hónap, ha pedig legalább 3 évig, akkor 3 hónap a 
felmondási idő. 
• A munkáltató egyoldalúan felmentheti a 
munkavállalót a munkakötelezettség alól a felmondási 
időszak alatt, betartva a munkavállaló munkabérhez 
való jogát. 

A második törvény egyes kivétellel a 
kihirdetéstől számított 6 hónapon belül lép hatályba, 
valószínűleg 2016 márciusában. 
 

A gazdasági tevékenységet folytató menedzser 

nagyobb társadalombiztosítási befizetési 

kötelezettsége 

 

A részvénytársaság ügyvezető igazgatója, aki 
a vállalkozói tevékenysége keretében az ügyvezetői 
feladatok ellátására irányuló szerződést (ún. 
menedzseri szerződést) kötött  a társasággal nem az 
egyéni vállalkozói tevékenysége után, hanem a 
menedzseri szerződése után fizeti a 
társadalombiztosítást. Így foglalt állást a Legfelsőbb 
Bíróság, a 2015. július 17-én (III UZP 2/15) héttagú 
tanácsban meghozott elvi jelentőségű határozatában. 

Eddig azok a menedzseri szerződés alapján 
foglalkoztatott ügyvezetők, akik egyidejűleg egyéni 
vállalkozók voltak, általában a legalacsonyabb 
társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet 
vallották be, azaz a lengyel Köponti Statisztikai 
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Hivatal által megállapított várható átlagkereset 60 %-
ának az alapja után fizettek. 

A Legfelsőbb Bíróság döntésének 
következménye, hogy 2017. június 17-től a társaságok 
ügyvezetői, akiket menedzseri szerződés alapján 
foglalkoztattak, valószínűleg kénytelenek lesznek - a 
tényleges keresetüknek megfelelő - magasabb 
társadalombiztosítási járulékot befizetni a 
Társadalombiztosítási Intézetbe (ZUS-ba). 

Azokat az indokokat, amelyek alapján a 
Legfelsőbb Bíróság meghozta a döntését a fenti 
határozat indokolásának közzétételét követően 
mutatjuk be Önöknek. 

 
A családi ház építését mostantól elég csak 

bejelenteni 

 

2015. június 28-ától lépett hatályba az építési 
jog módosítása, ami kiszélesíti azoknak az 
objektumoknak a listáját, amelyek mentesülnek az 
építési engedélyezés alól. 

Jelenleg már nem engedélykötelesek azok a 
szabadon álló családi házak, melyeknek hatásterülete 
nem terjed túl azokon a telkeken, amelyekre tervezték. 
Ugyanez a szabály vonatkozik  a 35 négyzetméternél 
nem nagyobb szabadon álló földszintes gazdasági 
épületekre, úgy mint garázsra,  lugasra, tornácra, vagy 
a melegházra. Mostantól az ilyen épületeket elegendő 
az építési hatóságnál bejelenteni. A bejentéshez 
csatolni kell többek között az építési tervet a 
jogszabály alapján kötelező dokumentumokkal 
együtt, továbbá egy olyan nyilatkozatot, hogy az 
ingatlan építési célokra alkalmas. A korábbiaktól 
eltérően már nem kell csatolni az energiellátást, a 
vizet, a fűtést, a gázt, és szennyvíz elvezetést biztosító 

tanúsítványt, valamint nem kell igazolni a 
hálózatokhoz kapcsolódás feltételeit. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy továbbra is 
az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött annak a 
családi háznak az építése, amelynek a hatásterülete 
nagyobb, mint a telek, amelyre tervezték. 
Amennyiben az építési engedély kérelmezése helyett 
az ügyfél csak bejelenti az építményt, az építésügyi 
hatóság kifogást emel. A kifogás alapja lehet, ha az 
épület tervrajza nem felel meg a helyi építési 
szabályzatnak, vagy a beépítési feltételekről szóló 
határozatnak. Az államigazgatás helyi vezetőjének 
(starosta) 30 napja van arra, hogy kifogást emeljen. 

A fenti változásoknak köszönhetően a 
befektetőknek kevesebb adminisztratív akadályt kell 
leküzdeniük, így rövidebb lesz az építkezések 
procedúrájának időtartama. Egyes esetekben a 
bejelentés nemcsak az építésre jogosítja fel a 
bejelentőt, hanem a használatra is (ez vonatkozik 
többek között benzinkutakra, autómosókra, a 
legfeljebb 5 férőhelyes garázsokra, a raktárakra, 
parkolókra).  

**** 
 

2015. augusztus hó 

Bisztrai Ügyvédi Iroda  

 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi tanácsadásnak,  

és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  alapján történő  

konkrét  tanácsadást. Amennyiben további információra van 

szükségük, illetve kérdésük merül fel a Hírlevelünkben foglaltakkal 

kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre elérhetőségeink 

bármelyikén. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a jelen 

publikációt használni szeretnék saját céljaikra, a publikáció 

szerzőit, valamint a forrással kapcsolatos információt feltüntetni 

kötelesek. 

 

 


