Tájékoztató a Karácsony és Újév körüli munkavégzés szabályairól
(2018. december)

Az év végi ünnepek jelentős befolyással vannak a munkavégzés szabályaira. A munkavállalók
egy része erre az időszakra ütemezi megmaradt szabadságának felhasználását, de a
munkáltató maga is köteles gondoskodni arról, hogy a szabadságok kiadása rendben
megtörténjék. A kereskedelemben, vendéglátásban többnyire ebben az időszakban a
legnagyobb a forgalom, befolyásolja továbbá a munkavégzést az arany-, ezüst- és
bronzvasárnap. Gyakori ilyenkor a munkanapok áthelyezése is, mely ugyancsak hatással van
a munkavégzésre. Az alábbiakban azokat a főbb munkajogi szabályokat ismertetjük, amelyek
hatással lehetnek a munkavállalók többségének munkájára.
1. A szabadság kiadása
Gyakran okoz problémát a munkáltatóknak a munkavállalóikat megillető éves szabadságnak
az előírt rendben történő kiadása. A szabadság kiadására az Mt. - a munkavállalók pihenését,
regenerálódását biztosítandó – szigorú szabályokat ír elő, melyektől azonban kollektív
szerződés többnyire eltérhet; a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás azonban
csak a munkavállaló javára. Ezek a fő szabályok:
-

a szabadságot fő szabály szerint a munkáltató adja ki, a munkavállaló előzetes
meghallgatása után,

-

a szabadság egy része felett azonban a munkavállaló rendelkezik,

-

a szabadságot – kevés kivételtől eltekintve – az esedékesség évében, vagyis az adott
naptári évben kell kiadni,

-

a szabadságot „természetben” kell kiadni, pénzben csak kivételesen váltható meg.

A munkavállalót minden naptári évben 20 nap alapszabadság, valamint az életkorától függő
pótszabadság (évi 1-10 nap), esetleg egyéb jogcímen járó további pótszabadság illeti meg.
Évente 7 munkanap szabadságot (kivéve a munkaviszony első három hónapját) legfeljebb két
részletben, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni (azonban az erre
vonatkozó igényt a munkavállalónak legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt jeleznie
kell a munkáltató részére). A szabadság időpontját a munkáltató is köteles legalább 15 nappal
a szabadság kezdete előtt közölni a munkavállalóval. A szabadságot úgy kell továbbá kiadni –
bár e rendelkezéstől a felek közös megállapodással eltérhetnek -, hogy a munkavállaló naptári
évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és
rendelkezésre állási kötelezettség alól. Ezt a szabályt úgy kell értelmezni, hogy az egybefüggő
napok számításánál – a szabadságként kiadott napokon kívül - figyelembe kell venni a heti
pihenőnapot (vagy pihenőidőt), a munkaszüneti napot, valamint – ha a munkavállaló
egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik – a munkaidő-beosztás szerinti szabadnapot is.
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Például egy általános munkarend szerint foglalkoztatott munkavállaló esetében az
egybefüggő 14 nap a 2018. karácsony körüli munkarendben a következőként
biztosítható:
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Az összefüggő 14 nap kiadása – a 2018. december 19. és 2019. január 1. közötti
időszakban - tehát úgy biztosítható, hogy a munkáltató kiad 5 munkanap szabadságot
(dec. 19., 20., 21., 27., és 28.), rendelkezésre áll továbbá 6 pihenőnap (dec. 22., 23.,
24., 29., 30., 31.) és 3 munkaszüneti nap (dec. 25., 26. és január 1.).
A szabadság a következő naptári évre csak az alábbi feltételekkel vihető át:
-

ha a munkavállaló munkaviszonya október elsején vagy azt követően kezdődött, a
(munkaviszony időtartamával arányos) szabadságot a munkáltató a következő év március
31-éig adhatja ki;

-

kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő
ok esetén a munkáltató a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, vagy a
munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja, továbbá – kollektív szerződés
rendelkezése esetén – a szabadság egynegyedét legkésőbb a következő év március 31-éig
adhatja ki;

-

a munkáltató és a munkavállaló a naptári évre kötött megállapodásban
megállapodhatnak abban is, hogy a szabadságot a munkáltató az esedékesség évét követő
év végéig adja ki. Ez a kedvezmény azonban kizárólag az életkor szerinti
pótszabadságra terjed ki (vagyis a következő év végéig csak az 1-10 nap pótszabadság
vihető át, a 20 nap alapszabadságot, valamint az egyéb jogcímen járó pótszabadságot az
adott évben ki kell adni ilyenkor is).

További lehetőséget jelent a szabadság következő évre történő átvitelét illetően, ha a
szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az esedékesség évében
kiadni (pl. mert betegállományban volt, vagy a gyes, gyed lejártát követően tér vissza a
munkába). Ilyenkor a szabadságot a kiadását gátló ok megszűnésétől számított 60 napon belül
kell kiadni.
A szabadság kiadásával kapcsolatban fontos tudnivalók még:
A szabadságot az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni, ha annak igénybevétele az
esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja
meg az 5 munkanapot. Ez a rendelkezés valamennyi jogcímen járó szabadságra vonatkozik.
A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni; ha a munkavállaló
egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik, a hét minden napja munkanapnak számít,
azonban nem adható ki a szabadság a beosztás szerinti pihenőnapra, valamint a munkaszüneti
napra.
A kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a munkáltató működését közvetlenül és súlyosan
érintő ok kizárólag kollektív szerződés ilyen tartalmú rendelkezése alapján teremthet
jogalapot a szabadság egy részének következő évre történő átviteléhez. Megalapozottságához

3
olyan körülménynek kell fennállnia, ami egyfelől független a munkaszervezéstől, másfelől
pedig előre nem látható.
Ilyen körülmény lehet például, ha a munkáltató váratlanul jelentős és rövid idő alatt
teljesítendő megrendelést kap, melynek csak a még ki nem adott szabadságok visszatartásával
tud eleget tenni. Nem tekinthető azonban a szabadság következő évre történő átvitelét
megalapozó körülménynek a kereskedelemben a boltok karácsony előtt megnövekedett
forgalma, hiszen az az évek során rendszeresen ismétlődik, tehát előre tervezhető, és
megfelelő munkaszervezéssel megoldható, hogy a munkavállalók a szabadságukat időben
megkapják.
A szabadság iránti igény a munkaviszony fennállása alatt nem évül el, azt a munkavállaló
akkor is bármeddig követelheti, ha a munkáltató a tárgyévben nem adta ki. A szabadságot
azonban a munkaviszony fennállása alatt pénzben megváltani nem lehet, csak a
munkaviszony megszűnésekor, amikor is az arányosan ki nem adott szabadságot a munkáltató
köteles pénzben megváltani.
2. A karácsony körüli munkarend
Az Mt. 102. § (1) bekezdés alapján munkaszüneti nap – többek között - december 25-26.,
valamint január 1. A karácsony és újév körüli munkarend – figyelemmel a 2018. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V.19.) NGM rendeletre is - a
következők szerint alakul:
december 1. (szombat)
december 9. (vasárnap)
december 15. (szombat)
december 16. (vasárnap)
december 23. (vasárnap)
december 24. hétfő)
december 25-26. (kedd-szerda)
december 27-28. (csütörtök-péntek)
december 29-30. (szombat-vasárnap)
december 31. (hétfő)
január 1. (kedd)

munkanap
bronzvasárnap
munkanap
ezüstvasárnap
aranyvasárnap
pihenőnap
munkaszüneti nap
munkanap
pihenőnap
pihenőnap
munkaszüneti nap

A rendeletben meghatározottak szerint a munkaszüneti napok körüli munkarend eltér a naptár
szerinti munkarendtől. Az eltérés azonban nem minden munkavállalóra terjed ki, csupán az
általános munkarendben foglalkoztatottakra.
Az Mt. 97. § (1) bekezdés alapján általános a munkarend, ha a munkavállaló munkaideje heti
öt napra, hétfőtől péntekig van beosztva.
Ettől eltérő munkarendek:
-

megszakítás nélküli [Mt. 90. § a) pont]: ha naptári naponként hat órát meg nem haladó
tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technikai előírásban meghatározott okból, az
ott előírt időszakban szünetel és
a) társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatásra irányul, vagy
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b) a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy
rendeltetésszerűen másként nem folytatható;
-

több műszakos tevékenység [Mt. 90. § b) pont]: ha tartama hetente eléri a 80 órát;

-

idényjellegű tevékenység [Mt. 90. § c) pont]: ha a munkaszervezéstől függetlenül az év
valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

Eltérő munkaidő-beosztás:
-

egyenlőtlen munkaidő-beosztás (kizárólag munkaidőkeret vagy elszámolási időszak
alkalmazása esetén van rá mód).

Az általánostól eltérő munkarendben vagy munkaidő-beosztással foglalkoztatott
munkavállalók beosztására a munkanapok áthelyezése nincs kihatással, minthogy az Mt.
általános szabályai szerint amúgy is foglalkoztathatók szombati napon rendes munkaidőben.
Az Mt. 97. § (3) bekezdése alapján munkaidőkeret (vagy elszámolási időszak) alkalmazása
esetén – az Mt. 101-102. §-aiban foglaltakra tekintettel – a munkaidő a hét minden napjára
vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható.
A munkaidő beosztása során figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a beosztást fő szabály
szerint legalább hét nappal korábban, és legalább egy hétre kell beosztani; az adott napra
vonatkozó munkaidő-beosztás a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem
látható körülmény felmerülése esetén – legalább 4 nappal korábban módosítható. (Ha a
munkáltató a munkaidő-beosztást később módosítja, a munkavállalónak természetesen akkor
is rendelkezésre kell állnia, azonban a módosított munkaidő-beosztás szerinti munkaideje
rendkívüli munkaidőnek minősül, és érte annak megfelelő ellenérték jár.
Az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak a munkanap áthelyezésével
érintett szombati munkavégzésére nem a pihenőnapi munkavégzés szabályait kell alkalmazni,
hanem az általános munkarend szabályait. Ha azonban a felcserélt napon kerül sor
munkavégzés elrendelésére, akkor erre a napra a pihenőnapi munkavégzés szabályai lesznek
az irányadók, vagyis a munkavállalót az e napon történt munkavégzésért megilleti az
ellenérték.
Az Mt. 99. § (8) bekezdése úgy rendelkezik továbbá, hogy a rendelet hatálya alá tartozó
munkáltatónál – munkaidőkeret hiányában – a szombaton történő munkavégzéssel érintett
naptári héten a munkaidő heti felső határára vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül
hagyni, vagyis azon a héten munkaidőkeret alkalmazása nélkül is meg lehet haladni a
munkaidő heti 48 órás, illetve készenléti jellegű munkakörben heti 72 órás felső határát.
3. Vasárnapi munkavégzés
A bronz-, ezüst- és aranyvasárnapokra eltérő munkajogi szabály nem vonatkozik, így az e
napokon történő foglalkoztatásra is a vasárnapi munkavégzés elrendelhetőségének általános
szabályait kell alkalmazni.
Vasárnapi munkavégzés elrendelésére kétféle módon kerülhet sor:
-

rendes munkaidőben, vagy

-

rendkívüli munkaidőben.
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Az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra
munkavégzés csak rendkívüli munkaidőben rendelhető el. Egyebekben az Mt. 101. § (1)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkavállaló számára mikor osztható be vasárnapra
rendes munkaidőben történő munkavégzés:
-

a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,

-

az idényjellegű,

-

a megszakítás nélküli,

-

a több műszakos tevékenység keretében,

-

a készenléti jellegű munkakörben,

-

a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,

-

társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a
szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,

-

külföldön történő munkavégzés során, valamint

-

a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai
szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál.

Az általános munkarendtől való eltérés következtében azonban ezekben az esetekben
általános követelmény a munkaidőkeret (elszámolási időszak) meghatározása [lásd az Mt.
97. § (3) bekezdését].
A fenti körből a rendeltetésénél fogva vasárnap is működő munkáltató és munkakör fogalma
igényel pontosabb magyarázatot, mivel a törvény csak egy keretszabályt alkalmaz (az ilyen
jellegű munkáltatók és munkakörök sokaságánál fogva nem is tehet mást); a „rendeltetésénél
fogva” fogalmát az Mt. 102. § (3) bekezdéséből lehet levezetni. Eszerint a munkáltató vagy a
munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon (vasárnap) is rendeltetése folytán
működőnek, ha
a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben
kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy
b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető
veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.
Közvetlenül a vasárnaphoz kapcsolódó tevékenységnek tekintendő minden olyan
tevékenység, amely a pihenéshez, szórakozáshoz kötődik: vendéglátás, mozi, színház,
múzeum, egyéb kulturális rendezvény stb., de ilyennek minősül a kirakodóvásár, piac is.
Ugyancsak rendeltetésénél fogva vasárnap is működőnek minősül az olyan termékek
forgalmazása, amelyek csak bizonyos üzletekben, helyeken forgalmazhatók (üzemanyagtöltő
állomások, dohányboltok).
A kereskedelmi törvény hatálya alá tartoznak és így – munkaidő-keret alkalmazása mellett –
rendes
munkaidőben
foglalkoztathatnak
munkavállalót
vasárnap
a
boltok,
bevásárlóközpontok, szállodák, turistaházak stb.
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4. Munkaszüneti napi munkavégzés
A vasárnapi munkavégzésnél lényegesen szűkebb keretek között osztható be rendes
munkaidő a munkaszüneti napokra. Ezek:
·

a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató vagy munkakör,

·

az idényjellegű tevékenység,

·

a megszakítás nélküli tevékenység,

·

a társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a
szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés,

·

a külföldön történő munkavégzés.

Ugyancsak szűk körben lehet a munkaszüneti napra rendkívüli munkavégzést elrendelni.
Erre csak az előbbi körbe tartozó munkavállalók esetében (vagyis aki munkaszüneti napon
rendes munkaidőben történő munkavégzésre beosztható), valamint baleset, elemi csapás,
súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély
megelőzése, elhárítása érdekében kerülhet sor.
5. A vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése
Az Mt. 140. §-a eltérően ítéli meg az Mt. 101. § (1) bekezdésében felsorolt egyes
tevékenységeket abból a szempontból, hogy a munkavállaló részére a vasárnapi munkavégzés
ellenértékeként csak a rendes munkabére jár, vagy ezen felül pótlék is megilleti.
Nem jár vasárnapi pótlék a vasárnap rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére, ha a foglalkoztatására
-

rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,

-

idényjellegű tevékenység keretében,

-

megszakítás nélküli munkarendben,

-

kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,

-

társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a
szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,

-

külföldön történő munkavégzés során kerül sor.

50% vasárnapi pótlék jár a vasárnap rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére, ha foglalkoztatására kizárólag
-

több műszakos tevékenység keretében,

-

készenléti jellegű munkakörben,

-

kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai
szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál kerül sor.

A pótlékra való jogosultság szempontjából fontos szempont, hogy a munkavégzés
elrendelésére kizárólag a felsorolt jogcímek alapján kerüljön sor. Ha pl. a munkáltató vagy a
munkakör rendeltetése folytán e napon is működik, ugyanakkor a munkavállaló egyúttal több
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műszakos tevékenység keretében végez vasárnap munkát, vasárnapi pótlék nem illeti meg.
Ugyancsak nem illeti meg vasárnapi pótlék a munkavállalót, ha ugyan a kereskedelemről
szóló törvény alá tartozó tevékenység keretében foglalkoztatják, azonban a munkáltató vagy a
munkakör egyidejűleg rendeltetésénél fogva vasárnap is működő munkáltatónak vagy
munkakörnek minősül (pl. benzinkút, virágüzlet).
Ez az elhatárolás főként a kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltatóknál mutatkozik
meg. A kereskedelmi törvény hatálya alá tartozó munkáltatók az Mt. 101. § (1) bekezdése
alapján elrendelhetnek ugyan vasárnapra rendes időben munkavégzést, mivel azonban
jelentős részük nem minősül rendeltetésénél fogva e napon is működő munkáltatónak, a
vasárnapi munkavégzés ellentételezéseként 50% pótlékot kell fizetniük. A vasárnapi pótlék
megfizetése alól csak azok a munkáltatók mentesülnek, akik nem csupán a kereskedelmi
törvény hatálya alá tartozónak, hanem egyszersmind rendeltetésénél fogva vasárnap is
működőnek minősülnek (lásd fentebb).
Az 50% vasárnapi pótlék a fenti munkavállalói kört abban az esetben is megilleti, ha a
vasárnapi munkavégzésre nem rendes, hanem rendkívüli munkaidőben kerül sor
(természetesen a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés ellenértéke mellett!).
Például a munkavállaló az adott időszakra irányadó munkaidő-beosztás szerint
eredetileg nem volt beosztva vasárnapi munkavégzésre, később azonban mégis
elrendelte azt a munkáltatója.
Ugyancsak 50% vasárnap pótlék illeti meg azt a munkavállalót, akit az Mt. 101. § (1)
bekezdés alapján vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem lehet kötelezni
(tehát számára csak rendkívüli munkaidőt lehet elrendelni).
Eltérően a vasárnapi munkavégzéstől, a munkaszüneti napi munkavégzés ellenértékeként
mindenkor jár pótlék, melynek mértéke 100%.
Az Mt. 143. §-a rendelkezik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés – így a
pihenőnapon (ideértve a vasárnapot is), valamint a munkaszüneti napon elrendelt rendkívüli
munkaidőt is - ellentételezéséről.
Ennek figyelembevételével, ha a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre a vasárnapi
pihenőnapon kerül sor, a munkavállalót 100% pótlék (vagy 50% pótlék és másik pihenőnap)
illeti meg. A pihenőnaphoz hasonlóan 100% pótlék illeti meg a munkavállalót a munkaszüneti
napon elrendelt rendkívüli munkaidő esetén (természetesen a vasárnapi vagy a
munkaszüneti napi pótlék mellett).
Tehát,
-

ha a munkavállaló vasárnapi pótlékra jogosult, és a vasárnapi pihenőnapon rendkívüli
munkavégzést teljesít, akkor részére az erre az időre járó alapbérén felül 150% pótlék
(50% vasárnapi pótlék és 100% rendkívüli munka pótléka), vagy 100% pótlék (50%
vasárnapi pótlék és 50% rendkívüli munka pótléka) és egy másik pihenőnap jár;

-

ha a munkavállaló munkaszüneti napon végez rendkívüli munkaidőben munkát, akkor
részére az erre az időre járó alapbéren felül 200% pótlék (100% munkaszüneti napi pótlék
és 100% rendkívüli munka pótléka) jár.
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