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ISMÉTELTEN VÁLTOZNAK A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK 

Előző hírlevelünkben már beszámoltunk arról, hogy több ponton módosult a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. (Mvt.). Most az Mvt. végrehajtásról 
szóló5/1993. (XII.26.) MüM rendelet aktuális változásáról adunk hírt. A változások egy 
kivétellel 2016. szeptember 23. napján léptek hatályba, a kivételt képező rendelkezés 
hatályba lépése pedig 2018. 01.01. napja lesz. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 
 

THE LABOUR STANDARDS HAS BEEN REPEATEDLY AMENDED   

We reported in our previous newsletter that Act XCIII of 1993 on Labour Safety had been 
amended at many points (Labour Safety Act). We currently give information about the 
actual changes of Decree of the Minister of Labour No. 5/1993 (XII.26.) MüM on the 
implementation of the Labour Safety Act. The amendments entered into force on 23 
September 2016 with one exception; the regulation subject to exception will enter into 
force on 1 January 2018. For more information please click here. 

ÚJABB KÚRIAI DÖNTÉSEK SEGÍTIK A JOGÉRTELMEZÉST 

A Kúria az elmúlt hónapokban több olyan döntést is hozott, melyek a munkáltató 
munkahelyi balesetért való felelősségét, illetve a kimentési lehetőségek határait 
vizsgálják. Ezen döntésekből mutatjuk be a legfontosabbakat. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

 

NEW DECISIONS OF THE CURIA HELPS THE INTERPRETATION OF THE LAW 

The Curia has made many decisions in the recent months examining the liability of the 
employer for the accident at work and the limits for defence. We present the most 
important ones of these decisions. For more information please click here. 

MUNKÁLTATÓI GONDOK A KÉSZENLÉTI JELLEGŰ MUNKAKÖR ALKALMAZÁSÁBAN 

A hazai vállalkozások versenyképességük megtartása, javítása érdekében 
költségcsökkentésre törekednek, és ennek érdekében igyekeznek kihasználni a munka- és 
pihenőidő rugalmasabb szabályaiban rejlő lehetőségeket. Ennek érdekében gyakran 
olyan esetekben is alkalmazzák azonban a készenléti munkakör rugalmas szabályait, 
amikor arra a jog nem biztosít lehetőséget. A kérdésben Kúriai döntés is született, melyet 
mindenképpen érdemes szem előtt tartani. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 
 

EMPLOYERS’ CONSERNS WITH THE APPLICATION OF RULES FOR STAND-BY EMPLOYMENT 

Domestic businesses strive for cost reduction in order to maintain, improve their 
competitiveness and therefore they try to take advantage of the opportunities in the 
more flexible rules of working time and rest period. However, for this purpose, the 
flexible rules of stand-by employment are often applied also when the law does not allow 
it. The Curia also adopted a decision regarding this issue, which is worth bearing in mind. 
For more information please click here. 
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KORMÁNYJELENTÉS AZ ILO SZÁMÁRA  

Ismételten foglalkoztatással összefüggő törvényekről készült kormányjelentés a 
Nemzetközi  Munkaügyi Szervezet számára. A jelentés véleményezésében a KRS Ügyvédi 
Iroda munkajogi üzletágának vezetője, dr. Kéri Ádám, mint a LIGA Szakszervezetek 
képviselője, állandó bizottsági tagként vett részt. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 

GOVERNMENT REPORT TO ILO  

Government Report on laws relating to employment was repeatedly made to the 
International Labour Organisation. The Head of Labour Law Department of KRS 
Attorneys-at-Law, Dr. Ádám Kéri as the representative of LIGA, Democratic League of 
Independent Trade Unions participated in the commenting on the report, as permanent 
member of the Committee. For more information please click here. 

HAMAROSAN INDUL A KRS MUNKAJOGI AKADÉMIA 

Havonta megrendezésre kerülő, 4 alkalomból álló, szakmai szeminárium sorozatot 
indítunk a foglalkoztatás területe iránt érdeklődő szakemberek, különösképpen a 
jogtanácsosok, in-house jogász munkatársak részére. A szemináriumok célja egy-egy 
munkajogi részterület, problémakör, gyakorlatorientált, probléma-megoldó feldolgozása, 
a mindennapi jogalkalmazás elősegítése, a rendezvény keretén belüli konzultációs 
lehetőséggel. Az egyes modulokat Dr. Kéri Ádám üzletágvezető ügyvéd, illetve az általa az 
adott területhez illeszkedően felkért, elismert szakemberek együttesen tartják. - 
Bővebben         

KRS LABOUR LAW ACADEMY IS COMING SOON! 

KRS Attorneys-at-Law are organising technical workshops named KRS Academy on four 
occasions every month for professionals interested in employment, and in particular for 
legal advisers and in-house attorney colleagues. The purpose of the workshops is a 
practice-oriented and problem-solving elaboration of various subdivisions and problems 
of labour law, as well as promoting the application of law in everyday life; consultation is 
also available at the workshop. Each module will be held by Dr. Ádám Kéri, Head of our 
Labour Law Department, as well as by recognised professionals invited by him relevant to 
that particular field. - More. 

 

http://www.krs.hu/tudastar/krs-munkajogi-hirlevel-2016-oktober
http://www.krs.hu/tudastar/krs-munkajogi-hirlevel-2016-oktober
http://www.krs.hu/tudastar/krs-munkajogi-hirlevel-2016-oktober
http://www.krs.hu/en/tudastar/krs-labour-law-newsletter-october-2016
http://www.krs.hu/en/tudastar/krs-labour-law-newsletter-october-2016
http://www.krs.hu/tudastar/krs-akademia?box=business-club
http://www.krs.hu/tudastar/krs-akademia?box=business-club
http://www.krs.hu/tudastar/krs-akademia?box=business-club
http://www.krs.hu/en/tudastar/krs-academy?box=business-club
http://www.krs.hu/en/tudastar/krs-academy?box=business-club
http://www.krs.hu/en/tudastar/krs-academy?box=business-club

