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A szabadságot a munkáltató adja ki, a munkavállaló elôzetes meghallgatása után.
A munkáltató hét munkanapot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelô idôpontban köteles
kiadni. A munkavállalónak igényét legalább tizenöt nappal a
szabadság kezdete elôtt be kell jelentenie. A munkaviszony
elsô három hónapjában a munkáltató nem köteles a munkavállaló igényének megfelelôen szabadságot kiadni.
A szabadságot – eltérô megállapodás hiányában –
úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggô tizennégy napot elérjen. A szabadság kiadásának
idôpontját a munkavállalóval legkésôbb a szabadság kezdete elôtt tizenöt nappal közölni
kell.
A szabadságot megváltani nem lehet, a munkaviszony megszûnését kivéve.
Ettôl a rendelkezéstôl sem a felek megállapodása, sem kollektív szerzôdés nem térhet
el.
A szabadságot esedékességének évében
kell kiadni. Ha a munkaviszony október elsején
vagy azt követôen kezdôdött, a szabadság az esedé-
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kességet követô év március 31-ig kiadható. Ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az esedékesség évében kiadni, az ok megszûnésétôl számított hatvan napon belül
ki kell adni. A szabadságot az esedékesség évében kiadottnak
kell tekinteni, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdôdik, és a szabadság következô évben kiadott része nem
haladja meg az öt munkanapot.
Kollektív szerzôdésben kiköthetô, hogy amennyiben azt
a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a mûködését közvetlenül és súlyosan érintô ok indokolja, a munkáltató a szabadság egynegyedét legkésôbb az esedékességet követô év március 31-ig adhatja ki.
A felek megállapodhatnak abban, hogy
az alapszabadság és az életkor szerinti pótszabadság egyharmadát az esedékesség
évét követô év végéig adja ki a munkáltató.
A munkáltató a szabadság kiadásának közölt idôpontját módosíthatja, vagy a
munkavállaló már megkezdett szabadságát
megszakíthatja, ha kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a mûködését közvetlenül és
súlyosan érintô ok indokolja.
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A szabadságot a munkaidô-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. A napi munkaidô mértékétôl eltérô munkaidôbeosztás esetén a szabadságot munkaórákban kell nyilvántartani és elszámolni, és a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól. Munkaidô-beosztás hiányában a szabadságot
az általános munkarend és a napi munkaidô figyelembevételével kell kiadni.
A munkaviszony megszûnésekor, ha a munkáltató az
arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.
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