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A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. A
munkabért utalvány vagy fizetôeszköz helyettesítésére szolgáló
más formában kifizetni nem lehet.
A munkabért utólag, legalább havonta egy alkalommal kell el-
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számolni.

A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követô
hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak
olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a
levonások jogcímét és összegét ellenôrizni tudja.
Ha az elszámolást módosítani kell, errôl a munkavállalót a
tárgyhónapot követô huszadik napig kell tájékoztatni.
Ha az elszámolást azért kell módosítani, mert a munkavállaló a részére járónál alacsonyabb összegû munkabérben részesült, a tájékoztatással egyidejûleg ki kell fizetni a munkabér-különbözetet is. Ha a módosítás azért szükséges, mert a munkavállalót megilletô munkabérnél magasabb összegû munkabért fizetett ki a munkáltató, a többletet az elôlegnyújtásból eredô követelésre vonatkozó szabályok szerint vonhatja le.
Egyenlôtlen munkaidô-beosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén – eltérô megállapodás hiányában – a munkavállaló munkabérét az átlagos havi munkaidô, azaz százhetvennégy óra (vagy annak
arányos része) alapulvételével kell kiszámolni és kifizetni.
A munkaidôkeret lejártakor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidô, valamint a teljesített munkaidô alapulvételével el kell számolni.
A munkabért a tárgyhónapot követô hónap tizedik napjáig ki
kell fizetni. A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló
eredmény csak egy hónapnál hosszabb idô múlva állapítható meg, a
munkabért ennek megfelelô idôpontban kell kifizetni.
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Az alapbér felének megfelelô összegû elôleget – legalább havonta – ekkor is fizetni kell.

A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott bankszámlára utalással kell kifizetni.
A munkabér bankszámlára utalással történô kifizetése esetén a
munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen. A munkabér kifizetése a munkavállaló részére költséget nem okozhat.

A munkabér készpénzben történô kifizetése esetén, ha a bérfizetési nap heti pihenônapra (heti pihenôidôre) vagy munkaszüneti napra
esik, a munkabért legkésôbb az ezt megelôzô munkanapon kell kifizetni.
A munkabért a bérfizetés elôtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon
kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell
megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.
A szabadság megkezdése elôtti munkanapon ki kell fizetni
– a szabadság idejére esô bérfizetési napon esedékes, valamint
– az igénybe vett rendes szabadság idejére járó munkabért is.
A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott
címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap elôtt megszûnt. Az
elküldés költsége a munkáltatót terheli.
A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidôben kell kifizetni.
Késedelem idejére a késedelembe esés idôpontjától kezdve a
késedelemmel érintett naptári félévet megelôzô utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamattal megegyezô mértékû kamatot kell fizetni.
A munkabérbôl való levonásnak jogszabály vagy – a levonásmentes munkabérrészig – végrehajtható határozat alapján van helye.
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Tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselôje
vagy közvetítô személy javára szolgál annak ellenértékeként, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa.
A munkavállaló munkabérére vonatkozó igényérôl egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le. A levonásmentes munkabérrész nem
engedményezhetô.
A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor
követelhetô vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elô.
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