
  

• Milyen esetben 
válthatók anyagi jutta-
tásra a szabadnapok? 
Van olyan eset, amikor 
a munkaadó vissza-
hívhatja a szabadnap-
jait töltő alkalmazot-
tat a munkahelyére? A 
nyári időszak, illetve 
a szabadságolások 
beköszöntével ismét 
aktuálissá váltak a 
pihenőszabadsággal 
kapcsolatos kérdések. 
Ezekre igyekszünk vá-
laszt adni a munkatör-
vénykönyv előírásai 
alapján.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A nyár és a jó idő beköszönté-
vel elérkezett a szabadságo-
lások időszaka is, tavalyhoz 

képest ráadásul most valamivel 
szabadabban utazhatnak a pihe-
nőszabadságukat töltők a járvány 
visszaszorulásának köszönhetően 
bevezetett enyhítések nyomán. De 
milyen törvényes előírásokat kell 
szem előtt tartaniuk a munkaadók-
nak és az alkalmazottaknak a sza-
badságolások kapcsán?

Jó tudni, hogy a pihenőszabadság 
alapvető jognak számít a munkatör-

vénykönyv alapján, azaz a munkaadó-
nak kötelessége biztosítani ezt az alkal-
mazottak számára, a munkavállalónak 
pedig kötelessége kivenni minden 
évben a szabadnapjait. A szabadnapok 
helyett így csak abban az esetben lehet 
anyagi juttatást adni vagy igényelni, ha 
az alkalmazottnak megszűnik a mun-
kaszerződése, és „felhasználatlanul” 
maradtak szabadnapjai. A munkaadó-
nak ilyenkor kötelessége kifi zetni a 
szabadnapokat, ellenkező esetben ko-
moly bírságra számíthat a munkaügyi 
felügyelőség (ITM) részéről.

A munkatörvénykönyv előírja, 
hogy az alkalmazottak évente leg-
alább 20 fi zetett szabadnapra – 4 
munkahétre – jogosultak. Az évente 
járó szabadnapok pontos számát az 
egyéni vagy kollektív munkaszer-
ződésben rögzítik. További törvényi 
szabályozás, hogy az aktuális évre 
vonatkozó pihenőszabadságot az 
előző év végéig kell beütemezni. A 
programról a munkáltató közvetlenül 
az alkalmazottal vagy adott esetben 
a szakszervezettel egyeztet. Egyéni 
egyeztetés esetében a törvény lehe-

tőséget biztosít arra, hogy már előre 
beütemezzék a szabadnapok pontos 
időszakát vagy pedig azt a periódust, 
amikor kivehető a pihenőszabadság, 
ez azonban nem haladhatja meg a 
három hónapot. Ez utóbbi esetben 
az alkalmazottnak a szabadság előtt 
legalább 60 nappal jeleznie kell, 
hogy pontosan mikor igényli a sza-
badnapokat. Csoportos pihenősza-
badság esetében a periódust lehet 
beütemezni az előző év végéig, ez az 
időszak pedig nem lehet rövidebb há-
rom hónapnál.

A munkatörvénykönyv arra is ki-
tér, hogy az alkalmazottnak objektív 
okokra hivatkozva jogában áll meg-
szakítani a szabadságát. A munka-
adónak ugyanakkor szintén jogában 
áll visszahívni a szabadságon tar-
tózkodó munkavállalót, de ezt csak 
kényszerhelyzetben (force majeure), 
illetve sürgősségi esetben teheti meg. 
Ez utóbbi esetben a munkaadónak 
kötelessége biztosítani az elmaradt 
szabadnapokat a következő naptári 
év megkezdésétől számított 18 hóna-
pon belül.

A pihenőszabadság alapvető jognak számít, 
de a szabadságolás megkezdése előtt nem árt 
tájékozódni a vonatkozó kötelezettségekről sem
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• Jócskán leegyszerűsödött a fogyasztói hitelekre vonat-
kozó szerződések megkötése, mostantól ugyanis a meg-
állapodás aláírására a fogyasztó otthonában vagy akár 
online is sor kerülhet. Az új előírások kezdeményezői ezzel 
korábbi törvényi ellentmondásokat kívántak orvosolni.

O nline, illetve otthonról is meg 
lehet immár kötni a fogyasztói 

hitelre vonatkozó szerződést egy 
nemrég elfogadott és múlt héten 
hatályba lépett előírás értelmé-
ben. A pénteken érvénybe lépett 
2021/187-es jogszabály a vonatkozó 
korábbi, 2010/50-es sürgősségi kor-
mányrendeletet módosítja, amely 
arról rendelkezett, hogy a fogyasztói 
hiteleket csak az ezzel foglalkozó 
gazdasági egységek munkapontjain 
lehet megkötni. Az új törvény értel-
mében a fogyasztó kérésére és a hi-
telező beleegyezésével a megállapo-
dásokat immár a kliens otthonában 
vagy online is meg lehet kötni.

A jogszabály kezdeményezői 
azzal érveltek, hogy a 2010/50-es 

számú rendelet egyes cikkelyei el-
lentmondásban állnak egymással, 
illetve egy másik, a pénzügyi szol-
gáltatásokra vonatkozó szerződések 
megkötését szabályozó 2004/85-ös 
számú kormányrendelet bizonyos 
előírásaival. Arra is felhívták a fi -
gyelmet, hogy az Európai Unió 
számos tagállamában az előírások 
lehetővé teszik a fogyasztói hitelek 
online megkötését. A jogszabály in-
doklásában emellett az is szerepel, 
hogy „az eltúlzott formalitások” kö-
telezővé tétele a fogyasztóihitel-szer-
ződések megkötésekor rossz hatás-
sal van a piaci versenyhelyzetre, és 
növeli a hitelintézetek költségeit, 
amit végső soron a fogyasztókkal 
fognak megfi zettetni. 

A vonatkozó romániai előírások 
ugyanakkor határozottan tiltják az 
ingatlanhitelekre vonatkozó szer-

ződések online formában, illetve a 
hitelező munkapontjain kívüli hely-
színen történő megkötését. (Sz. I.)

Hitelszerződés-kötés online is

A fogyasztói hitelre vonatkozó 
szerződést már online, illetve 
otthonról is meg lehet kötni, 
az ingatlanhitel-szerződéseket 
viszont szigorúan csak 
a pénzintézet munkapontján
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Szabadságolás a papírforma szerint
Jogokat és kötelezettségeket is előír a munkatörvénykönyv a szabadnapok vonatkozásában




