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A teljes munkaidô mértéke napi nyolc, heti negyven óra.
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A munkáltató a munkavállaló által teljesítendô munkaidôt
munkaidôkeretben is meghatározhatja. A munkaidôkeretben teljesítendô
munkaidôt a munkaidôkeret tartama, a napi munkaidô és az általános
munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során a munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.
A munkaidôkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét lehet. Ettôl eltérôen hosszabb, legfeljebb hat hónapos vagy huszonhat hetes munkaidôkeret állapítható meg
■ a megszakítás nélküli,
■ a több mûszakos, valamint
■ az idényjellegû tevékenység keretében,
■ a készenléti jellegû, továbbá
■ az Mt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben (a
polgári repülés, a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás
és árufuvarozás, a vasúti személyszállítás, valamint a kikötôkben foglalkoztatottak egy része)
foglalkoztatott munkavállaló esetében.
A munkaidôkeret tartama kollektív szerzôdés rendelkezése
szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét is lehet, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.

A munkaidôkeret kezdô és befejezô idôpontját írásban
meg kell határozni és közzé kell tenni.

A munkaidô-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg.
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A munkáltató a munkaidôt az egészséges és biztonságos
munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel
osztja be. A munkaidô-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább
egy hétre írásban kell közölni. A munkaidô-beosztást közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik. A munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidô-beosztást, ha gazdálkodásában vagy mûködésében elôre nem látható körülmény merül fel, legalább
négy nappal korábban módosíthatja.
A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidôt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet. A beosztás szerinti napi munkaidô legfeljebb tizenkét óra lehet, míg a heti munkaidô legfeljebb
negyvennyolc óra. A hosszabb teljes napi munkaidôben foglalkoztatható
munkavállaló (készenléti jellegû munkakört ellátó munkavállaló, valamint a
munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója) esetén – a felek írásbeli megállapodása alapján – a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra lehet.

Egyenlôtlen munkaidô-beosztás alkalmazásakor a beosztás
szerinti heti munkaidô maximumát átlagban kell figyelembe venni.
Rendes munkaidôben történhet munkavégzés vasárnap is.
Vasárnapra rendes munkaidô kizárólag
■ a rendeltetése folytán e napon is mûködô munkáltatónál vagy munkakörben,
■ az idényjellegû,
■ a megszakítás nélküli,
■ a több mûszakos tevékenység keretében,
■ a készenléti jellegû munkakörben,
■ a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidôben,
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■ társadalmi közszükségletet kielégítô vagy külföldre történô szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegébôl eredôen – e napon
szükséges munkavégzés esetén,
■ külföldön történô munkavégzés során, valamint
■ a kereskedelemrôl szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi
tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint
kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató
munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

Munkaszüneti napra rendes munkaidô csak kivételesen rendelhetô el. Munkaszüneti napon rendes munkaidô csak
■ a rendeltetése folytán e napon is mûködô munkáltatónál vagy munkakörben,
■ az idényjellegû,
■ a megszakítás nélküli, valamint
■ társadalmi közszükségletet kielégítô vagy külföldre történô szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegébôl eredôen – e napon
szükséges munkavégzés esetén,
■ külföldön történô munkavégzés során
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

LIGA Szakszervezetek
www.liganet.hu; E-mail: info@liganet.hu
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.
Tel.: (36-1) 321-5262; Fax: (36-1) 321-5405

2013

