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Hosszú hétvégék és munkanap-áthelyezések
munkanap áthelyezések
2020-ban
Hat hosszú hétvége is lesz 2020-ban.
2020
Két szombaton viszont dolgozni kell. Itt vannak a
részletek:
A munkaszüneti napokat a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 102. §-a
§ határozza
meg.
Továbbra is munkaszüneti nap:
nap január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő,
húsvéthétf május 1.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrő l szóló rendelet szerint kétszer lesz
munkanap-áthelyezés:
• augusztus

21. pihenőnap
őnap, amelyet augusztus 29-én, szombaton kell majd ledolgozni.
Emellett
• december 24. szenteste napja csütörtökre esik és pihenőnap lesz, amelyet december 12én, szombaton kell majd ledolgozni.

Ünnepnapok, pihenőnapok,
őnapok, munkanap-áthelyezések
munkanap
2020-ban
2020-ban
ban hat alkalommal lesz hosszú hétvége:
négy napos hosszú hétvége
a húsvét: április 10., 11., 12. és 13. (péntektől húsvét hétfőig)
az államalapítás ünnepe: augusztus 20., 21., 22. és 23. (csütörtöktől
ől vasárnapig)
karácsony ünnepe: december 24., 25., 26. és 27. (csütörtöktőll vasárnapig)

háromnapos hosszú hétvége
a munka ünnepe: május 1., 2. és 3. (péntektől vasárnapig)
a pünkösdi ünnep: május 30., 31 és június 1. (szombattól hétfőig)
az 56-os forradalom ünnepe: október 23., 24. és 25. (péntektől vasárnap)
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Ünnepnapok, munkanap-áthelyezések
áthelyezések 2020-ban
2020
2020. jan. 1.
szerda
újév
ünnepnap
az
18482020. márc.15.
vasárnap
hétvége
as
forradalom
2020. ápr. 10.
péntek
nagypéntek
ünnepnap
2020. ápr. 13.
hétfő
húsvéthétfő
ünnepnap
2020. május 1.
péntek
a munka ünnepe
ünnepnap
2020. június 1.
hétfő
pünkösd hétfő
ünnepnap
az
államalapítás
2020. aug. 20.
csütörtök
ünnepnap
ünnepe
2020. aug. 21.
péntek
pihenőnap
munkanap aug. 21.
2020. aug. 29.
szombat
munkanap áthelyezés helyett
az
19562020. okt. 23.
péntek
nemzeti ünnep
os
forradalom
2020. nov. 1.
vasárnap
mindenszentek
hétvége
munkanap dec. 24
2020. dec. 12.
szombat
munkanap áthelyezés helyett
2020. dec. 24.
csütörtök
pihenőnap
2020. dec. 25.
péntek
karácsony
2020. dec. 26.
szombat
karácsony
2020. dec. 31.
csütörtök munkanap
munkanap
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Szja törvény 1/A. § és 29/B. § (5) bekezdés.
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