
• Továbbra is három 
forgatókönyv alapján 
szervezik meg a közokta-
tást a járványügyi adatok 
alakulása függvényében, 
ezek a forgatókönyvek 
azonban több ponton is 
módosultak az új vonat-
kozó rendelet alapján. 
Ezzel egy időben abban is 
eltérés van, hogy a szülők 
milyen esetekben igé-
nyelhetnek fizetett sza-
badnapokat, hogy otthon 
maradhassanak 12 éves-
nél kisebb gyermekükkel.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

F ebruár 8-ától a legtöbb szé-
kelyföldi iskolában visszaállt 
a hagyományos tanítási rend, 

a diákok visszatérhettek az osztály-
termekbe, ennek nyomán pedig 
módosult az eljárás, amely szerint a 
szülők fi zetett szabadnapokat kap-
hatnak, hogy otthon maradhas-
sanak az online oktatásban részt 
vevő gyermekükkel. A szülők által 
igénylehető fi zetett szabadnapok-
ra vonatkozó eljárást a 2020/147-es 
számú sürgősségi kormányrendelet 
szabályozza, míg a hagyományos 
oktatási rendre való visszatérésről 
a 2021/93/3235-ös számú rendelet 
rendelkezik. Mindkét dokumentum 
három forgatókönyvet határoz meg 

az oktatás megszervezésére a jár-
ványügyi adatok alakulása függvé-
nyében, az új szabályozás azonban 
némileg eltér a régitől.

A zöld forgatókönyv esetében 
nem történt módosítás: eszerint az 
érintett településeken mindegyik 

iskolában személyes jelenlét mel-
lett tartják meg az órákat. A sárga 
forgatókönyv életbe lépése esetén 
a korábbi szabályozás azt írta elő, 
hogy az óvodások, a kisiskolások és 
a végzős osztályok járhatnak be az 
iskolába, míg a többi osztályok 1–2 
hetes rotációban váltják egymást. 
Az új rendelet alapján azonban sár-
ga forgatókönyv esetén az óvodások, 
a kisiskolások és a végzős osztályok 
kivételével mindegyik diáknak át 
kell térnie az online oktatásra. A pi-
ros forgatókönyv esetében a korábbi 
szabályozás szerint mindegyik tanu-
lónak át kellett térnie az online okta-
tásra, az új rendelet alapján viszont 
az óvodások és az elemi iskolások 

továbbra is személyesen lehetnek je-
len a tanintézetekben, és csak az en-
nél nagyobb diákoknak kell online 
tanórákon részt venniük.

Az új rendelet ugyanakkor azt is 
előírja, hogy a krónikus betegség-
ben szenvedő kisiskolásoknak, és 
azoknak, akik olyan személlyel él-
nek egy háztartásban, aki valamely 
kockázati csoportba tartozik, lehe-
tőségük van online részt venni az 
órákon. Ebben az esetben a szülők 
is igényelhetnek fi zetett szabadna-
pokat, hogy otthon maradhassanak 
12 évesnél kisebb gyermekükkel. Az 

óvodai csoportok és elemi osztályok 
tevékenysége abban az esetben ke-
rül át az online térbe, ha valamely 
oktató vagy a tanintézet nem di-
daktikai személyzetének egy tagja 
koronavírussal betegszik meg – 
ilyenkor szintén jogosultak a szülők 
a fi zetett szabadnapokra.

Amennyiben az elemi oktatásban 
egy kisdiákról bizonyosodik be, hogy 
megfertőződött a vírussal, két hétre 
felfüggesztik az oktatási tevékeny-
séget, azoknak a tanulóknak pedig, 
akik a megbetegedett gyermek köz-
vetlen kontaktjának minősülnek, 
karanténba kell vonulniuk. Ezeknek 
a gyermekeknek a szülei azonban 
már nem kell karanténban töltsék 
a 14 napot, vagyis nem jogosultak 
betegszabadságra. Az általános is-
kolás osztályok esetében a megyei 
közegészségügyi igazgatóságnak és 
a tanintézet vezetőségének közösen 
kell döntenie az oktatás felfüggeszté-
séről abban az esetben, ha egy tanu-
ló megbetegszik. Adott esetben a tan-
órákat továbbra is meg lehet tartani 
személyes jelenléttel, és csak azok-
nak a diákoknak kell karanténba vo-
nulniuk, akik közvetlen kontaktnak 
minősülnek, a szülők viszont ebben 
a helyzetben sem jogosultak fi zetett 
szabadnapokra.

Azok a szülők, akik jogosultak 
a fi zetett szabadnapokra, ebben az 
időszakban bruttó fi zetésük 75 szá-
zalékát kapják meg, ami azonban 
nem haladhatja meg a bruttó átlag-
bér 75 százalékát, így a juttatás egy 
hónapra számolva legfeljebb bruttó 
4072 lej lehet. Azok a szülők ugyan-
akkor, akik távmunkában dolgoz-
nak, nem igényelhetik a fi zetett sza-
badnapokat.

Nem minden esetben jogosult 
a fizetett szabadnapra az otthon 
tanuló gyerekével maradó szülő
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• A munkatörvénykönyv és a távmunkára vonatkozó 
jogszabály is súlyos bírságokat ír elő arra az esetre, 
ha az otthonról dolgozó alkalmazottnak az ő előzetes 
írásos beleegyezése nélkül kell túlórát végeznie.

A koronavírus-járvány hatásá-
ra egyre elterjedtebbé válik a 

távmunka Székelyföldön is. Számos 
előnye mellett az otthoni munka-
végzés nehézségekkel is jár, ilyen 
hátulütő például, hogy mivel fi zika-
ilag nem történik helyváltoztatás, a 
munkaidő sokszor kitolódik, a mun-
káltatónak pedig az a benyomása, 
hogy a home offi  ce-ban levő alkal-
mazott bármikor elérhető és bármi-
kor rá lehet bízni újabb feladatokat. 
Ilyen körülmények között nem árt 
tudni, hogy a munkatörvénykönyv 
túlórára vonatkozó része azok ese-
tében is érvényes, akik otthonról 
dolgoznak.

A túlórázásról a munkaadónak 
és az alkalmazottnak közösen kell 
megegyeznie, a munkavállalónak 
pedig írásos beleegyezést is kell ad-

nia erről. A munkaórák elszámolása 
az írásos megállapodás alapján tör-
ténik.

Az alkalmazott által elvégzett 
túl órát többféleképpen méltányol-
hatja a munkaadó. A munkatör-
vénykönyv alapján a munkaválla-
lónak lehetősége van szabadnapok 
formájában kivenni a pluszban 
ledolgozott időszakot a túlórázást 
követő 60 nap során. Amennyi-
ben erre nincs lehetőség, a túlórát 
pluszjuttatás formájában is ki lehet 
fi zetni. A jogszabály arról is rendel-
kezik, hogy a juttatás értéke nem 
lehet kisebb az alapfi zetés 75 száza-
lékánál.

Amennyiben a munkaadó nem 
tartja be a túlórára vonatkozó előírá-
sokat, 1500-tól 3000 lejig terjedő bír-
ságot kaphat mindegyik alkalmazott 

után, akinek a jogait nem tartotta 
tiszteletben. A távmunkára vonat-
kozó 2018/81-es számú jogszabály 
ugyanakkor további bírságokról is 
rendelkezik. Így az a munkaadó, 

aki úgy terheli túlórával az alkalma-
zottat, hogy utóbbi nem adott erre 
írásos beleegyezést, akár 5000 lejes 
büntetést is kaphat.

Széchely István

Túlóra otthonról

A munkatörvénykönyv túlórára 
vonatkozó része azok esetében 
is érvényes, akik otthonról 
dolgoznak
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Nehezebben jár a fizetett szabadnap
Hiába kényszerül karanténba a kisdiák, szülei nem minden esetben maradhatnak otthon vele

Azok a szülők, akik 
jogosultak a fi zetett 
szabadnapokra, ebben 
az időszakban bruttó 
fi zetésük 75 százalékát 
kapják meg.




