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Tájékoztató a munkaid ő beosztás, a munkaid ő, a pihen őidő és a munkaid ő-

nyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 
 

1. A munkaid ő beosztás szabályai 

 

Munkarend 

A munkaidő megszervezésének (beosztásának) joga a munkáltatót illeti meg. Ennek keretében a 

munkáltató a munkarendben  – a munkaidő kezdési és befejezési időpontjának megjelölésével – 

határozza meg a munkavállalóra vonatkozóan a munkaidő-beosztás szabályait, sajátosságait, a napi 

munkaidő teljesítését. A munkáltató a törvény szerint megfogalmazott korlátozások szerint járhat el és a 

munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére 

figyelemmel osztja be. 

A munkaidő-beosztás meghatározása során a munkaidő mértékére, a munkaidő beosztására vonatkozó 

szabályokra, illetve a pihenőidőre vonatkozó rendelkezésekre kell figyelemmel lenni.  

 

Közfoglalkoztatási jogviszonyban kötetlen munkarend  nem alkalmazható , azaz a munkáltató a 

munkaidő beosztásának a jogát a munkavállaló számára nem engedheti át.  

 

A közfoglalkoztató általános munkarendet, vagy egyenlőtlen munkaidő-beosztást (munkaidőkeret, 

elszámolási időszak) alkalmazhat. 

 

• Az általános munkarend  azt jelenti, hogy heti öt (munka)napra, hétfőtől péntekig, minden napra 

a napi munkaidővel egyenlő mértékben kell beosztani a munkaidőt, ahol a szombat és a vasárnap a 

munkavállaló két pihenőnapja. (Például teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás esetén a 

munkavállaló hétfőtől péntekig 8-8 órában, 08.00-16.20-ig – amelyből 20 perc munkaközi szünet - végez 

munkát, a szombat és a vasárnap pihenőnapok.).  

 

• A törvény a hatékonyabb munkaidő megszervezés érdekében lehetővé teszi a munkaidő 

egyenlőtlen beosztását is, azaz a munkáltató a munkaidőt az általános munkarendtől eltérően is 

beoszthatja, ha az eredményes működése ezt kívánja (pl. növénytermesztés). Egyenl őtlen munkaid ő-

beosztás  esetén a hét minden (bármely) napjára, vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is be lehet 

osztani a munkaidőt, figyelemmel a vasárnapi és a munkaszüneti napi munkavégzés szabályaira is. Az 

egyszerűség kedvéért az egyenlőtlen munkaidő-beosztások közül a munkaidőkeretre vonatkozó 

szabályok kerülnek ismertetésre.  

 

• A munkaid őkeret  a rendes munkaidő mértékének az általános munkarendtől eltérő beosztása. 

Főszabály szerint a munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét lehet. A több 

műszakos, az idényjellegű tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott 

munkavállaló esetében a munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét lehet. A 

munkaidő-keretben teljesítendő rendes munkaidő mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

1. Meg kell határozni a munkaidőkeret tartamát, kezdő és befejező időpontját; ezt írásban közzé is kell 

tenni. 

2. A munkaidőkeret tartama alatt meg kell határozni az általános munkarend szerinti munkanapok 

számát. 
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3. Az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül hagyva meg 

kell határozni a fennmaradó munkanapok számát. 

4. Az így kapott munkanapok számát meg kell szorozni a munkavállaló napi munkaidejével. 

A fentiek alkalmazása kéthavi munkaidőkeretet példának véve: 

1. A munkáltató kéthavi munkaidőkeretet alkalmaz, a munkaidőkeret kezdő időpontja páratlan hónap 1. 

napja 00.00 óra, befejező időpontja páros hónap utolsó napja 24.00 óra. Természetesen a keret a 

meghatározható a hónapok nevével is, pl. „a munkaidőkeret kezdő időpontja január első napja 00.00 

óra, befejező időpontja február utolsó napja 24.00 óra”, azonban ebben az esetben valamennyi, a 

naptári évre eső munkaidőkeretet fel kell sorolni. 

2. A kéthavi, például 2016. szeptember-október havi munkaidőkeretben 22+21=43 nap, a 2016. 

november-december havi munkaidőkeretben 22+22=44 nap esik általános munkarend szerinti 

munkanapokra (hétköznapokra). 

3. A 2016. szeptember-október havi munkaidőkeretben nincsen általános munkarend szerinti 

munkanapra (hétköznapra) eső munkaszüneti nap, így a keretben 43 munkanap van. A 2016. 

november-december havi munkaidőkeretben 2 munkaszüneti nap (2016. november 1.-kedd, 2016. 

december 26.-hétfő) esik általános munkarend szerinti munkanapra (hétköznapra), így 44-2=42 

munkanap van a keretben. 

4. Teljes munkaidős (napi órás) foglalkoztatás esetén a 2016. szeptember-október havi 

munkaidőkeretben ledolgozandó órák száma: 43x8=344, a 2016. november-december havi 

munkaidőkeretben ledolgozandó órák száma: 42x8=336. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén 

értelemszerűen a napi munkaidőt pl. 6 órát kell szorozni a munkanapok számával. 

 

A munkaidő-beosztást legalább 7 nappal korábban, legalább egy hétre  (például 2016. augusztus 29-

én, hétfőn a 2016. szeptember 5-11-i hét teljes beosztását), írásban kell közölni . A munkáltató 

kivételesen , ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel , 

legalább  négy nappal korábban módosíthatja  a korábban közölt munkaidő-beosztást. Amennyiben a 

munkáltató nem közöl megfelelő időben munkaidő-beosztást, úgy az utolsó munkaidő-beosztás az 

irányadó (a fenti példa alapján, ha 2016. augusztus 29-én, hétfőn a munkáltató elmulaszt új munkaidő-

beosztást közölni, akkor a 2016. szeptember 5-11-i héten a 2016. augusztus 29.-szeptember 4-i héten 

irányadó munkaidő-beosztás szerint kell munkát végezni). 

 
Az előzetesen közölt munkaid ő-beosztástól eltér ő időben teljesített munkavégzés rendkívüli 

munkaid őnek min ősül . Fontos szabály, hogy rendkívüli munkaid ő elrendelésére  (általános és 

egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén is) közfoglalkoztatási jogviszony esetében kizárólag ba leset, 

elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a körn yezetet fenyeget ő közvetlen és súlyos veszély 

megel őzése, elhárítása érdekében van lehetőség. 

 

Lényeges elem, hogy az általános munkarend képezi minden, a munkaidő-beosztással kapcsolatos 

számítási szabály alapját. 

 

A munkaidő beosztása során egy munkanapra  - amennyiben az adott munkanapon kell teljesíteni 

munkavégzést - 4 óránál kevesebb munkaid őt nem lehet beosztani  (csak abban az esetben, ha a 

munkavállaló részmunkaidőben dolgozik), és a napi beosztás szerinti munkaid ő legfeljebb 12 óra 

lehet . Fontos megjegyezni, hogy a munkaidő részét képezi a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és 
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befejező tevékenység tartama is, azaz minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló 

munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. 

A beosztás szerinti heti munkaidő minimális mértéke nem meghatározott, egy hétre  azonban legfeljebb 
40 óra munkavégzés rendelhet ő el. 

 

Amennyiben a munkaidő beosztása munkaidő-keretben történik, úgy a beosztás szerinti munkaidő 

mértékét a munkaidőkeret, illetve az elszámolási időszak átlagában kell figyelembe venni. (Például 4 heti 

munkaidőkeret estén a munkaidőkeretben összesen 4*40=160 óra osztható be; az első két hétre akár 60-

60, a második két hétre akár 20-20 óra. Amennyiben a munkaidőkeret tartama hónapokban kerül 

meghatározásra, úgy a keretben lévő hetek (törthéttel is számolva) számát kell 40 órával szorozni.) 

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy a munkaidő legfeljebb napi 2 részletben 

kerül beosztásra. Az osztott napi munkaid ő esetén a napi munkaidő két részlete között legalább 2 óra 

köztes időt (pihenőidőt) kell biztosítani. Osztott napi munkaidő alkalmazása esetén a napi pihenőidő 

mértéke legalább 8 óra is lehet. (Például osztott napi munkaidő esetén a munkaidő beosztható 06:00-

10:00 és 16:00-20:00 közé.) 

 

A munkaid ő vasárnapra rendes munkaid őként  csak akkor osztható be, ha a munkáltató nem általános 

munkarendet, hanem munkaidőkeretet alkalmaz, és csak akkor, ha a munkavállaló foglalkoztatása 

� a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, 

� az idényjelleggel, 

� a több műszakos tevékenység keretében, 

� a készenléti jellegű munkakörben, 

� társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás nyújtásához e napon szükséges munkavégzés 

esetén, 

� a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi 

tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai 

szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál történik. 

Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére vagy szombatra, vagy az azt 

közvetlenül követő vasárnapra lehet rendes munkaidőt beosztani; mindkét napra nem. 

Munkaszüneti napra rendes munkaid ő akkor osztható be, ha a munkavállaló foglalkoztatása 

� a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, 

� az idényjellegű, 

� társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás nyújtásához e napon szükséges munkavégzés 

esetén történik. 

Amennyiben a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá húsvét- és a pünkösdvasárnap esetén a 

munkaidő-beosztásra nem a vasárnapra, hanem a munkaszüneti napra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

A törvény egyértelműbben és szigorúbban határozza meg a vasárnap, illetve a munkaszüneti napon 

rendes munkaidőben elrendelhető munkavégzés feltételeit. Eszerint e napokon csak olyan tevékenység 

keretében foglalkoztathatók rendes munkaidőben a munkavállalók, amelyek végzése vagy közérdeket 

szolgál vagy a munkáltató rendeltetésszerű működése szempontjából objektíve szükséges. 

A törvény fenntartja az illetékes miniszter szabályozási lehetőségét a munkaszüneti nap körüli munkarend 

átalakítására, de ennek csak az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében van 

kötelező ereje. 
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2. Pihenőidő 

 

Amennyiben a munkavállaló napi munkaidejének tartama meghaladja a 6 órát, akkor 20 perc, a 9 órát, 

akkor további 25, azaz mindösszesen 45 perc munkaközi szünetet  kell a munkavállaló részére kiadni, a 

munkavégzés megszakításával. Ettől eltérően a munkáltató és a munkavállaló, vagy kollektív szerződés 

hosszabb, de legfeljebb 60 perc munkaközi szünetet is megállapíthat. A munkaközi szünetből legalább 20 

percet egybefüggően, a munkavégzés 3. és 6. órája között kell kiadni; amennyiben a munkaközi szünet 

20 percnél hosszabb tartamú, a fennmaradó részt bármikor, akár több részletben is ki lehet adni. 

A munkaközi szünet nem része a munkaid őnek , ilyen módon díjazás sem jár rá; kivéve a készenléti 

jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében. Fenti szabálytól a közfoglalkoztató 
eltérhet , ilyen esetben a munkaközi szünet a munkaidő része lesz, díjazás jár az idejére, de ekkor is a 

fentieknek megfelelően, a munkavégzés megszakításával kell kiadni. A munkaközi szünetet a jelenléti 

íven akkor kell külön feltüntetni, ha az nem része a munkaidőnek, ilyenkor a kezdő és záró időpontjának is 

szerepelni kell a nyilvántartásban. 

 

A napi pihen őidő az adott munkanapi munkaidőben történő munkavégzés befejezése és a következő 

munkanapi munkaidőben történő munkavégzés kezdete közötti időtartam. A napi pihenőidő mértéke 

legalább egybefügg ő 11 óra , kivéve 

� az osztott munkaidőben, 

� a több műszakos, 

� az idényjellegű tevékenység keretében, 

� a készenléti jellegű munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló esetében, ahol legalább egybefüggő 8 óra. 

 

A munkavállalót hetenként pontosan 2 pihen őnap  illeti meg; ezek általános munkarend esetén a szombat 

és a vasárnap. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkáltató a pihenőnapokat egyenlőtlenül, a munkaidőkeret, 

teljes tartama alatt is beoszthatja - lehetősége van például arra, hogy a tárgyheti egyik pihenőnapot a 

következő héten adja ki; így az első héten 6, a második héten 4 munkanap lesz beosztva. Ennek során is 

úgy kell viszont eljárni, hogy havonta legalább 1 pihenőnap vasárnapra essen. 

A pihenőnapok egyenlőtlen beosztása esetén is kötelező viszont 6 beosztás szerinti munkanapot 

követően legalább 1 pihenőnapot beosztani; ettől eltérni csak 

� a több műszakos, illetve 

� az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében lehet. 

A munkavállalót a hetenként - a 2 pihenőnap helyett - legalább 48 óra egybefüggő pihenőidő is 

megilletheti. A heti pihenőidő a héten egy adott munkanapi rendes munkaidőben történő munkavégzés 

befejezése és a következő munkanapi rendes munkaidőben történő munkavégzés kezdete közötti 

időtartam. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkavállalónak hetenként legalább 40 órát kitevő és egy 

naptári napot magába foglaló, egybefüggő heti pihenőidő is biztosítható. A munkavállalónak a 

munkaidőkeret átlagában legalább heti 48 óra heti pihenőidőt kell biztosítani. 

A heti pihenőidő beosztása során is úgy kell viszont eljárni, hogy havonta legalább 1 naptári nap szerinti 

(teljes) vasárnap pihenőidőként kerüljön kiadásra. 
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3. Munkaid ő nyilvántartása 

 

A munkáltató kötelezettsége, hogy nyilvántartsa a munkavállaló 

� rendes és rendkívüli munkaidejének kezdő és befejező időpontját és tartamát, 

� szabadságának tartamát 

A rendes és rendkívüli munkaidő kezdő és befejező időpontjának nyilvántartását a munkáltató az írásban 

közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is 

vezetheti. 

A jogszabályi előírásoknak csak a naprakész , és a munkavállalók által is ellen őrizhet ő nyilvántartás  

felel meg. A munkaidő nyilvántartására a munkavégzéssel egyidejűleg kell, hogy sor kerüljön. A 

munkaügyi hatóság nem támaszt formakényszert a nyilvántartás vezetésével kapcsolatban, fontos 

azonban, hogy a nyilvántartás hitelt érdemlően tartalmazzon minden olyan adatot, ami az elszámolás 

alapja lehet, illetőleg megállapítható legyen belőle, hogy a munkáltató megtartott minden munkaidővel és 

pihenőidővel kapcsolatos szabályt. 

A munkaidő-nyilvántartás vezetése a munkáltató kötelessége. A munkáltató  objektív felelőssége alapján 

felel  azért, hogy a nyilvántartás tényszer ű, valós és teljes kör ű adatokat tartalmazzon, továbbá a 

munkavégzés helyén rendelkezésre álljon . A munkaidő-nyilvántartásnak meg kell felelnie a 

munkavállalók tényleges rendes és rendkívüli munkaidejére vonatkozó szabályok betartásának 

ellenőrizhetőségére vonatkozó követelményeknek. A nyilvántartásnak ellen őrizhet őnek, 
naprakésznek, hitelesnek, teljesnek és valósnak kel l lennie. E követelményeknek akkor felel meg a 

nyilvántartás, ha azt a munkavállaló is ellenőrizheti. A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetéséhez 

kapcsolódó követelmény, hogy azt naponta, eseményszerűen vezesse a munkáltató. 

 


