MUNKAÜGY TESZTLAP
Az alábbi 10 kérdés segítségével azt szeretnénk felmérni, hogy mennyire vagy
MUNKAÜGYI
TESZTKérlek, karikázd be a szerinted
tájékozott a munkaügyi szabályokkal
kapcsolatban.
helyesnek vélt választ, és munkádat apró ajándékkal díjazzuk.

A munkaügyi tesztkérdések helyes megoldásait kell bekarikázni!

Ne feledd, a legtöbb kérdésre információs anyagaink valamelyikében magad is
megtalálhatod a megoldást!
Köszönettel: a projekt PR csapata

1. Hány éves kortól vállalhatsz munkát alkalmazottként?
A. Az általános iskola befejezését követően.
B. Alapesetben munkavállaló az lehet, aki betöltötte a 16. életévét.
C. Csak 18 év felett.
D. Bármikor végezhetek alkalmazottként munkát, ha a szüleim hozzájárulnak.
2. Végezhetsz-e munkát éjszaka alkalmazottként?
A. Nem, fiatalkorúként nem dolgozhatok éjszaka.
B. Kivételes esetekben dolgozhatok éjszaka is.
C. Igen.
D. Csak akkor, ha a szüleim engedélyezik.
3. Melyek az elengedhetetlen feltételei a munkavállalásnak?
A. Írásos munkaszerződés és bejelentés.
B. Titoktartási megállapodás és munkaszerződés.
C. Bejelentés, megállapodás az eszközök használatáról, munkaköri leírás.
D. Bejelentés, munkaköri leírás.
4. Mennyi a minimálbér 2014-ben?
A. Bruttó 70.500Ft/hó.
B. Bruttó 98.000Ft/hó.
C. Bruttó 101.500Ft/hó.
D. Bruttó 110.000Ft/hó.
5. A munkabéredet legkésőbb a munkavégzést követő hónap hányadik napjáig kell
megkapnod?
A. A munkavégzést követő hónap 10. napjáig.
B. A munkavégzést követő hónap 5. napjáig.
C. A munkavégzést követő hónap 8. napjáig.
D. A munkavégzést követő hónap 3. napjáig.
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6. Melyik időintervallumban nem végezhetsz munkát 18 éves kor alatt?
A. Este 9 óra után, illetve reggel 7 előtt.
B. Este 10 óra után, illetve hajnal 6 óra előtt.
C. Este 8 óra után, illetve hajnal 6 óra előtt.
D. Este 7 óra után, illetve hajnal 6 óra előtt.
7. Minimum hány nap alapszabadság illet meg egy évben minden munkavállalót?
A. 15 nap.
B. 10 nap.
C. 20 nap.
D. 30 nap.
8. Levonhat-e a munkáltató a fizetésedből önkényesen?
A. Nem, mert azzal adócsalást követne el.
B. Csak akkor, ha ezt a törvény lehetővé teszi.
C. A munkáltató adja a fizetésemet, így ő rendelkezik vele, tehát le is vonhat belőle
önkényesen egy bizonyos összeget.
D. Ha cég anyagi helyzete megkívánja, levonhat.
9. Kötelezhetnek-e ingyen próbamunkára/próbanapra?
A. Nem, a munkáért mindig jár munkabér, így nincs ingyenes próbanap.
B. Ha a munka nem haladja meg a fél napot, akkor igen.
C. Maximum 3 napig igen.
D. Igen, idénymunka esetében.
10. Felszolgálhatsz-e munkaviszonyod során (fiatalkorú alkalmazottként) egy szilveszteri
rendezvényen éjféli pezsgőt?
A. 18 éves kor alatt nem.
B. Nem, mert a pezsgő alkoholtartalmú ital.
C. Igen, de csak felnőtt jelenlétében.
D. Igen, egyedül is, de csak zárt üvegben.

Köszönjük, hogy időt szántál a teszt kitöltésére ☺

Kérjük, hogy az értékeléshez keresd meg azt a személyt, akitől a tesztet
átvetted, és add át neki a tesztlapot.
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