
 

 

A BÁN ÉS KARIKA ÜGYVÉDI TÁRSULÁS 
2012. OKTÓBERI JOGI HÍRLEVELE 

 

Tájékoztatás a nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX. 4.) NGM 
rendelete alapján a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban „Mt.”) 102. § (5) bekezdése 

értelmében felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy – legkésőbb a 

tárgyévet megelőző év október 31-ig – az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók 

munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását évenként rendeletben 

szabályozza. A 2013-as év munkaszüneti napjai körüli munkarendet illetően 2012. szeptember 4-én 

került kihirdetésre a nemzetgazdasági miniszternek a 2013. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendről szóló 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”). 

 

A Rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. 

 

A Rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a 

munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben 

foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. 

 

A Rendelet értelmében a 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való 

eltéréssel járó – munkarend a következő: 

 

a)  2013. augusztus 24. szombat   munkanap 

2013. augusztus 19. hétfő   pihenőnap 

 

b)  2013. december 7. szombat   munkanap 

2013. december 24. kedd   pihenőnap 

 

c)  2013. december 21. szombat   munkanap 

2013. december 27. péntek   pihenőnap 

 
Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – az Mt. 

96. § (1) bekezdése alapján – ettől eltérően is meghatározható. 

 

 

 

* * * 
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A fentiek, valamint a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 39/2011. (X. 14.) 

NGM rendelet rendelkezéseit is figyelembe véve 2012-ben a továbbiakban a munkaszüneti napok 

körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: 

 
a)  2012. október 27. szombat   munkanap 

2012. október 22. hétfő   pihenőnap 

 

b)  2012. november 10. szombat  munkanap 

2012. november 2. péntek   pihenőnap 

 

c)  2012. december 1. szombat   munkanap 

2012. december 31. hétfő   pihenőnap 

 

d)  2012. december 15. szombat   munkanap 

2012. december 24. hétfő   pihenőnap 

 
 

A fenti összefoglaló a figyelemfelkeltést szolgálja és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Kérjük, 

hogy konkrét kérdése esetén forduljon bizalommal irodánk szakembereihez. 
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