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A MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉG NEM ÖSZTÖNZI AZ ALKALMAZOTTAK SZABADNAPJÁNAK A KÖVETKEZŐ ÉVRE TÖRTÉNŐ ÁTÜTEMEZÉSÉT

Pihenőszabadság: nem jog, hanem kötelezettség
A koronavírus-járvány miatt 
elmaradtak a betervezett 
utazások, nyaralások, emiatt 
sok alkalmazott nem vette ki 
a pihenőszabadságát. Elmé-
letben van ugyan lehetőség 
arra, hogy a munkavállaló 
még másfél évig átütemez-
hesse a bennmaradt szabad-
ságnapjait, ám a munkaügyi 
felügyelőségek ezt a gyakor-
latot nem bátorítják, hogy 
kivédjék az esetleges vissza-
éléseket.

 » BÍRÓ BLANKA

S zámos munkavállaló nyá-
ri szabadságolásának 
tett keresztbe a koronaví-

rus-járvány, ki a fertőzéstől való 
félelemből, ki az itthon és külföl-
dön érvényben lévő korlátozások 
miatt mondott le a nyaralásról, 
és az év végi síszünet hasonló 
okokból szintén meghiúsulni 
látszik. Emiatt sokaknak maradt 
bent több szabadnapjuk az idei 
év végére, és azon gondolkod-
nak, hogy át tudnák-e azokat 
ütemezni jövő évre. A munka-

ügyi felügyelőség viszont nem 
támogatja ezt a gyakorlatot. Mint 
Ördög Lajos, a  Kovászna megyei 
munkaügyi felügyelőség vezető-
je a Krónika megkeresésére el-
mondta, a munkatörvénykönyv 
és a 2006/319-es munkavédelmi 
törvény is úgy fogalmaz, hogy a 
munkaadónak kötelessége bizto-
sítani az alkalmazott szabadság-
hoz és szabadidőhöz való jogát.

„A visszaélések kivédése mi-
att a törvény úgy közelíti meg 
ezt a kérdést, hogy a szabad-
ság nem az alkalmazott joga, 
hanem ennek a biztosítása az 
alkalmazó kötelezettsége, úgy 
kell megszerveznie a munkát, 
hogy minden alkalmazott ki-
vehesse a pihenőszabadságát. 
Sőt erről a jogról a munkaválla-
ló nem mondhat le, tehát nem 

mondhatja, hogy nem tartok 
igényt a szabadságra, dolgozni 
akarok” – részletezte Ördög La-
jos, hozzátéve, a jogszabály a le-
hetséges visszaéléseket védi ki. 
A rendelkezés célja az, hogy fel 
se merüljön annak a lehetősége, 
hogy a munkaadó kényszerítse 
a foglalkoztatottat, ne vegye ki a 
pihenőszabadságát.

Az Avocatnet.ro jogi portál arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy a mun-
katörvénykönyvben az áll: min-
den évben ki kell adni és venni a 
pihenőszabadságot, de megala-
pozott indokkal, az alkalmazott 
beleegyezésével ez másfél évig 
elhalasztható. Tehát aki 2020. 
december végéig nem vette ki a 
teljes pihenőszabadságát 2022. 
június 30-áig ezeket a napokat 
átütemezve kérheti. Ugyancsak a 
munkatörvénykönyv szabályoz-
za, hogy minden alkalmazottnak 
egy évben legkevesebb 20 mun-
kanapnyi pihenőszabadság jár, 
ennél több is lehet a munkaadó 
és a munkavállaló megegyezése 
alapján.

Ördög Lajos azonban vonat-
kozó kérdésünkre hangsúlyoz-
ta, nehéz és körülményes meg-
indokolni, hogy egy alkalmazott 
miért nem vette ki a szabadsá-
gát, hiszen tulajdonképpen egy 

teljes év áll a rendelkezésére, 
hogy ezt megtegye. „Bizonyos 
esetekben az állami szférában 
is előfordul, hogy a szabadságot 
átcsúsztatják a következő évre, 
de ezt a gyakorlatot nem báto-
rítjuk. A munkaadó kötelessége, 
hogy kiadja a szabadságot, a 
munkavállalónak pihennie kell, 
végső soron az alkalmazónak is 
jó, ha kipihent munkatársakkal 
végzi a tevékenységet” – húzta 
alá a főfelügyelő. Hozzátette, a 
törvények nem írnak elő bün-
tetéseket, ha a munkaadó nem 
biztosít különböző jogokat, pél-
dául nem adja ki a fi zetést vagy 
a szabadságot. Ilyen esetben 
megállapítják ennek a tényét, 
és feladatba szabják, hogy záros 
határidőn belül tegyen eleget a 
kötelezettségének. Ha a mun-
kafelügyelőség által kiszabott 
feladatot záros határidőn belül 
nem oldja meg a munkaadó, 
akkor viszont már van lehető-
ség bírságolásra. Ördög Lajos 
elmondta, gyakran előfordul, 
hogy az alkalmazott kéri, in-
kább fi zessék ki a szabadnap-
jait, és ledolgozza, ám erre csak 
abban az esetben van lehetőség, 
ha megszűnik a munkaviszony, 
és maradtak letöltetlen szabad-
ságnapok.
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Sokaknak álom maradt az üdülés, de a hatóságok szerint pihenni muszáj
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