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ÁllÁsroGLALÁs
az állásid  é s a fizeté sné lküli szabadságról

(a koronaví rus-terjedé sé nek megakadályozása id szakában)

A koronaví rus járvány miatt a polgármesterek prevenciós jelleg  dönté sé nek a ,,rendkí vüli szünef'
elrendelé sé nek következmé nyeit az egyes munkáltatók megvizsgálták annak é rdeké ben, hogy az Mt, 5l. §(1) bekezdé sé ben foglalt foglalkoztatási kötelezettsé güknek hogyan tudnak eleget tenni
(munkahelyen törté n  munkavé gzé s, home office, átirányí tás), ahogyan aztis, hogy a közalkalmazottak
munkahelyt l való távolmaradásának milyen jogszer  megoldásai lehetsé gesek pl.: szabadság
kiadás, állásid  alkalmazása, ügyeleti jelleg  távollé t, illetve, a gyakorlati, helyszí ni feladatellátás
átmeneti szünetelteté se.

Az utóbbi napokban számos megkeresé st kaptunk az állásid  alkalmazása é s az ahhoz kapcsolódó
dí jazás é rtelmezé se, illetve a munkáltatói egyoldalú  fizeté sné lküli szabadság elrendelé se tárg;rában,
amelyekre vonatkozóan az alábbi tájé koztatást adjuk:

A kormány, az é let- é s vagyonbiztonságot veszé lyeztet  tömeges megbetegedé st okozó humánjárvány
megel zé se, illetve következmónyeinek elhátí tása, a magyar állampolgárok egé szsé gé nek é s é leté nek
megóvása é rdeké ben elrendelt veszé lyhelyzet során teend  inté zkedé sekr l (II.) szóló 4512020. (III. 14.) Korm.
rendeleté nek l. A zárlati kötelezettsé g alá tartozó fert z  betegsé g behurcolásának vagl terjedé sé nek
megakaülyozósa vé geft elrendelt járványüg,,i elkulaní té si, megfiglelé si, zórlati é s ellen rzé si szabályok cí m
alaft, a 2. §-ban felhatalmazást adott a bölcsfiei ellátást vé gz  inté zmé ny, valamint az  voda
elhelyezkedé se szerinti települé si önkormányzat polgármesteré nek - a fiövárosban a fövárosi kerületi
polgármestemek - (a továbbiakban együtt: polgármester), hogy a bölcsödei é s az óvodai elláást vé gz 
inté zmé nyek eseté ben rendkí vüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szi,inet elrendelé sé r l soron kí vül
ájé koztatjaazemberier forrásokminisáeré t.

A Munka törvé nykönyvé r l szóló 2012. é vi I. törvé ny (a továbbiakban: Mt.) 51. § (l) bekezdé s szerint a
foglalkoztaás a munkáltató egyik legöbb kötelezettsé ge.

I.

Az Mt. 146. § (1) bekezdé se szerint a munkavállalót, ha a munkáltat  foglalkoztaási kötelezettsé gé nek a

beosztás szerinti munkaid ben nem tesz eleget (állásid ) - az elhé rtthaátlarl kiils  okot kivé ve - alapbé r illeti
meg.

Álláspontunk szerint ez az ,,elhárí thatatlan küls  ok" sz ken é rtelmezend , é s a jelen helyzetben
alapvetöen közegé szsé gügyi ké rdé s. Addig a pontig tehát, amí g nincs

a.) ilyen irányu konkré t orvosi inté zkedé s, eljárás (pl. közegé szsé gügyi, járványügyi helyzet,
hatósági inté zkedé s, esetleg jogszabályi rendelkezé s) vagy

b,) konkré t, közvetlen kockáaat az adott munkahelyen, azaz ahelyzet nem elhárí thatatlan objektí ve, a
szó szoros é rtelmé ben (mint pl. egy elemi csapás, ftildrengé s, árví z, t zvé sz, vagy szé lvihar, de

ide ártozhat a háború  é s a forradalom is),



addig a dönté si kötelezettsé g álláspontunk szerint a munkáltatói é rdekkörben merül fel é s a munkáltató
nem hivatkozhat a fenti, jogszabályban meghatározott elhárí thatatlan küls  okra. mint kivé telre.

Álláspontunk szerint tehát, jelen esetben hatósági intózkedé s, vagy a munkáltató m ködé sé nek
jogszabály általi korlátozása min sülhet elhárí thatatlan küls  oknak, ekkor alapesetben - kivé ve a
felek elté r  megállapodását, vagy elté r  jogszabályi rendelkezé st - foglalkoztatás hiányában a
munkavállaló nem lesz dí jazásra (alapbé rre) jogosult. Azaz a munkáltató alapbé r-fizeté si kötelezettsé gé t
az szÚntette volna meg, ha a munkáltatói m ködé s teljes megszünteté se, tilalma közvetlenül hatósági
inté zkedé s, yagy a Kormány rendelete által törté nt volna, azonban jelen esetben a Kormányrendelet nem
közvetlenül rendelt el rendkí vüli szünetet, erre csak felhatalmazást adott.

A rendkí vüli szünet elrendelé se az egyes fenntartók (polgármesterek), saját dönté si köré ben törté nt, ezé rt ene,
mint elhrádthaátlan ktils  okra hivatkozni ugyanannak a szervezetnek, aki a dönté st hoú a, nem lehet. A
fenntartó egyoldalú  dönté sé nek terhé t a fenntartó é s a munkí ltató köteles viselni, azt a dolgozóra nem hárí thatja
át.
Ezé rt amennyiben a munlcáltató nem a szó szerint vett ,,elhárí thatatlan küls " ké nyszerból (pl. állami,
hatósí gi, közegé szsé gügyi inté zkedé s), hanem pé ldául preventí v jelleggel, saját, vagy a fenntartó dönté se
alaPján Í iiggeszti fel a munkavé gzé st, akkor az állásid  szabályai szerint a munkavállalóknak alapbé rt
kell fizetnie. [Mt. 146. § (1) bekezdé s].

Itt kí vánjuk megjegyezni, hogy a Gyvt.43.§ (4) bekezdé se a|apján a bölcs de nyárinyitvatartási rendjé nek
j váhagyásáról is a fenntartó rendelkezik, mint ahogyan a l5ll998. (IV.30.) NM rendelet 37.§-ban foglaltak
szerinti nyiWatartási rendr l is. E ké t felhatalmazó rendelkezé s is aá tí masztja alá, hogy a jogalkotó a
fenntartó kompetenciára bí zza a helyi  gyftT lyzet elbí rálását. Egy fenntartói dönté s semmiké ppen sem
é rtelmeáet  elhádthatatlan küls  okké nt, mé g ha az a dönté s egy járvány eseté n prevenciós jelleget szolgál
is.

Fordí tott esetbeno ha a fenntartó nem hirdet rendkí vüli szi.inetet, azaz a bölcs de további nyiwataruí sa mellett
dönt, de a szül k - sajátprevenciós dönté sük szerint - nem veszik igé nybe a gyermek számára a bölcs dei
ellátrást (hiányz  gyermek) a dolgozók rendelkezé sre állása ugyanú gy fennáll, ahogyan a munkáltató
foglalkoztaási kötelezettsé ge is. Mindennek a következmé nyeké nt, ha állásid  kerül elrendelé sre, a
közalkalma zott az ál lás id  id szakában alapbé rre j o go su lt.

II.

A fizeté sné lküli szabadságr l az Mt. I28 - l33. §-a rendelkezik, mely szerint a munkavállaló -
törvé nyben meghatátozott té nyállásokban - fizeté s né lküli szabadságra jogosult. A magyar munkajog
té teles szabályozá§a nem í smeri a munkáltató egyoldalú  inté zkedé sé vel elrendelt fizeté s né lküli
szabadságot é s a közalkalmazott nem köteles aztközös megegyezé sbe ,,csomagolva" sem elfogadni.
Felhí vjuk a figyelmet a fizeté s né lküli szabadság id szakának nem csupán munkajogi szempontból van
jelent sé ge, hanem a biáosí tási jogviszony szempontjából is, tekintettel arra, hogy az 1997. é vi LXXX.
törvé ny (Tbj.) 8. §-ban foglaltak alapján a biztosí tási jogviszony fenntartásához szüksé ges
járulé kbefizeté s a munkáltat  ré szé r l alapesetben, a fizeté s né lküli szabadság id szakának
vonatkozásában szünetel. Fontos megemlí teni, hogy a jogviszony szünetelé sé n tú lmen en 30 nap után
egy esetleges GYES jogosultság, Banki Hitel é s a CSOK jogosultságól is elesik a dolgozó.
Budapest, 2020. március 30.
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