
A munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése 

 79 

BARAKONYI ESZTER 

A munka és a magánélet egyensúlyának 
megteremtése 

Családbarát elemek a Munka-törvénykönyvében 

Hazánkban a népesség évről évre fogy, ugyanakkor az idősebb korosztály aránya a 
népességen belül folyamatosan növekszik. A gyermekvállalási kedv növelése ebből 
kifolyólag nagyon fontos népesedéspolitikai célkitűzés, melynek számos eleme ta-
lálható jogrendszerünkben. 

A csökkenő születésszámok tendenciája mellett egy másik jelenség is megfi-
gyelhető, nevezetesen a családalapítás – gyermekvállalás életkori kitolódása1. E 
jelenség újabb megoldásra váró kérdéseket vet fel. A gyermekszülések „elhalasztá-
sa” nemzetközi tendencia, a többi európai tagállamban is megfigyelhető, sőt nyugat 
Európában már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött. E tendencia elsődleges követ-
kezménye, hogy a szülői minőség, valamint az ahhoz kapcsolódó gondoskodási 
kötelezettség elhúzódhat a szülő ötvenes, esetleg hatvanas éveig, vagyis a témánk 
szempontjából idősödőnek nevezhető életkoráig. Ebből következően az idős szülők 
fiatal gyermekei még nem képesek olyan egzisztencia megteremtésére amely alkal-
mas lenne arra, hogy saját életkezdésük megalapozása mellett, még szüleikről is 
gondoskodjanak. E körülmény tehát még inkább aláássa a hagyományos többgenerá-
ciós családmodell működőképességét, mely már amúgy is ingatag volt elsősorban a 
városi migrációnak köszönhetően. 

A munkahelyi és a magánélet egyensúlyának megteremtése azonban vitathatat-
lanul égető és aktuális kérdése napjainknak. A családi szerepekben való helytállási 
kötelezettség hazánkban tradicionálisan elsősorban a nőkre hárul. Paradox módon 
evvel párhuzamosan kialakult a kétkeresős családmodell intézménye is, melyben a 
nők gazdasági aktivitása nem csupán lehetőség, de egyben szükségszerűség is. A 
nők munkavállalását, illetve munkavállalásának jellegét Magyarországon tehát első-
sorban a kényszerűség határozza meg. Ezt igazolják az alábbi körülmények is: 

A házimunka egyes tevékenységeiben a férfiak lényegesen kisebb mértékben 
vesznek részt mint a nők, illetve bizonyos típusú házimunkákban egyáltalán nem 
vesznek részt.2 A gyermekgondozásban való részvétel tekintetében a férfiak szerep-

                                                        
1 A KSH adatai szerint 2000. és 2005. év között a házasságkötéskori átlagos életkor mind a férfiak, 
mind pedig a nők vonatkozásában 2 évet nőtt, jelenleg a nők átlagos életkora a házasságkötéskor 
29,5 év, a férfiaké pedig 32,5 év. E jelenséggel párhuzamosan a gyermekvállalási életkor is foko-
zatosan tolódik ki, és mind a 35 év feletti, mind pedig a 40 év feletti gyermekszülések száma 
folyamatosan növekszik.  
2 A magyar házas férfiak lényegesen kisebb részt vállalnak a házimunka egyes tevékenységeiből  
nyugat-európai társaiknál. A házimunkákban való részvétel elsősorban a vásárlás, illetve szolgálta-
tások igénybevétele terén (napi 40-50 perc időráfordítással), illetve a konyhai munkák – ételkészí-
tés, sütés főzés terén jelenik meg. Bizonyos munkák tekintetében, mint például mosás vasalás terén 
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vállalása még kisebb. Ezt igazolja, hogy egy 14 ország részvételével végzett nem-
zetközi összehasonlító vizsgálat3 során azon állítással való egyetértést kellett egy 
100 fokú skálán jelölni, miszerint „fontos ugyan a munka, de a nők többsége számá-
ra az otthon és a gyermekek a legfontosabbak”. A válaszok átlagértéke hazánkban 
kiemelkedően magas volt – 79 pont.4 Magyarországon tehát a családi szerepvállalá-
sok tekintetében a hagyományos férfi-nő munkamegosztási szemlélet a még mindig 
uralkodó. A tradicionális szemlélet azonban nem csak a munkamegosztásra jellemző 
hazánkban, hanem a család, és a gyermeknevelés központi szerepére is. Ezt igazolja, 
hogy a gyermekre fordított időráfordítás tekintetében Magyarországot 10 vizsgált 
ország közül egyedül Norvégia és Belgium előzte meg.5 A családi szerepek megosz-
tásánál kapcsolatosan elmondottakból pedig egyértelmű, hogy ezek a feladatok is 
elsősorban az anyákra hárulnak. Ezt látszik igazolni azon körülmény is, miszerint a 
gyermekgondozási ellátásokat, illetve támogatásokat igénybevevő férfiak száma 
nagyon alacsony.6 

A családfenntartás kérdésében a magyar kialakult szemléletrendszer szintén 
meglehetősen konzervatív. Változatlanul a férj feladatának tekinti a család megélhe-
tésének, az anyagi biztonság megteremtésének feladatát. A PPA már hivatkozott 
felmérésében egy másik állítás is szerepelt, nevezetesen, hogy a „férj feladata, hogy 
keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleség feladata, hogy ellássa az ott-
honi feladatokat”. Az állítással való egyetértés 100-fokú skálára átszámított átlagér-
téke hazánk esetében 71 volt, ami kiugróan magas arányszámnak bizonyult a többi 
országgal összehasonlítva.7 Ugyanezen felmérés kérdései között szerepelt a női 
munkavállalás szükségszerűségére vonatkozó állítás is, amelyre adott válaszokból 
viszont egyértelműen kitűnik a nők közreműködésének szükségszerűsége a megélhe-
tés biztosításában. Az állítás szerint „manapság a nők többségének dolgoznia kell, 
mert csak így biztosítható a család megélhetése”. Hazánkban az állításra adott vála-
szok egyetértési indexértéke 93 volt, vagyis Magyarország indexértékei e kérdésre 
vonatkozóan is a legmagasabbak voltak,8 noha az előzőekben vizsgált kérdések te-

                                                                                                                                         
ugyanakkor a férfiak részvételi aránya mérhetetlen volt.  A vizsgált Európai országokhoz képest a 
leginkább szembeötlő különbség, hogy hazánkban a foglalkoztatott férfiaknak lényegesen alacso-
nyabb százaléka veszi ki a részét az otthoni teendőkből, azonban az ő időráfordításuk sok esetben 
meghaladja európai társaikét. Az összehasonlításban Észtország, Magyarország, Szlovénia, Finn-
ország, Belgium Németország, Nagy Britannia, Svédország, és Norvégia szerepeltek. KSH nők és 
férfiak Magyarországon:  munkavállalás- családellátás 2005. 
3 Population Policy Acceptance (PPA) 2000. 
4 Ugyanerre a kérdésre vonatkozóan például Hollandia esetében 33, a Kelet-német területeken 34, 
a Nyugat-német területeken 41, Ausztria esetében 43, Lengyelország 58, Litvánia és Románia 
esetében pedig 65 volt az állítással való egyetértés átlagértéke. 
5 Országok a gyermekgondozásra fordított idő csökkenő sorrendjében: Norvégia, Belgium, Magyaror-
szág, Svédország, Észtország, Nagy Britannia, Szlovénia, Finnország, és Németország. Falussy Béla: a 
népesség munkára fordított ideje a nemzeti számlák és a háztartási szatellitszámla tükrében. Összehason-
lítás tíz európai ország időmérleg-felvételei alapján. Gazdaság és statisztika 2005/3. 
6 2005.-ben 15 éven aluli gyermekről gondoskodó férfiak közül mindössze 5.000 fő vette igénybe a 
gyes, gyed, vagy a gyet lehetőségét. KSH Munkaerő-felmérés, A munkavégzés és a családi kötött-
ségek összeegyeztetése c. kiegészítő felvétellel 2005. II. negyedévében 
7 Ugyanerre a kérdésre vonatkozóan a Kelet-német területeken 31, a Nyugat-német területeken 39, 
Ausztria esetében 46, Románia 56, Litvánia 60, és Lengyelországban 61, volt az állítással való 
egyetértés átlagértéke. 
8Ugyanerre a kérdésre vonatkozóan Hollandia indexértéke 52, a Nyugat-német területeken 78, 
Lengyelország esetében 80, Románia és Litvánia esetében 82, Ausztria esetében 83, a Kelet-német 
területeken 84 és Olaszországban 85 volt az állítással való egyetértés átlagértéke. 
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kintetében egyértelműen kiderült, hogy hazánkban a többségi felfogás, és életszem-
lélet szerint a nők az otthon és a családi szerepének elsődlegességét vallják, míg a 
férfiakra hárul a családfenntartás és egzisztenciateremtés feladata. Ennek ellenére a 
15 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő családok körében többségben vannak, ahol 
mind a két szülő foglalkoztatott.9 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy hazánkban még mindig a kétkeresős család-
modell a meghatározó, és a nők döntő többsége a munkaerőpiacról csak átmenetileg 
hiányzik a családi szerepvállalásra tekintettel. Ezt igazolja az is, hogy a nők foglalkoz-
tatási rátája 40 éves kortól megközelíti a férfiakét, és az a szignifikáns különbség ami a 
20-39 éves korosztályok esetében fennáll, gyakorlatilag a negyedére csökken.10 

 

Foglalkoztatási ráta korcsoportonként – 200511 
Korosztály 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 
Férfi 4,0 43,6 81,9 85,9 79,1 70,1 56,6 20,9 
Nő 2,6 34,7 59,8 65,3 74,2 66,6 41,7 9,6 

 

Hazánkban tehát egy meglehetősen antagonisztikus helyzet alakult ki a vizsgált 
témakör kapcsán, ugyanis a társadalmi közfelfogással ellentétben a nők munkaerő-
piaci jelenléte igencsak szükségszerű, ugyanakkor a férfiak családi szerepvállalása 
nem alakult ki evvel párhuzamosan ugyanilyen mértékben. 

Összességében tehát a nők számára – tekintettel a családi szerepvállalásukra - 
kívánatos lenne speciális munkavégzési formákat kínálni különösen azokra az idő-
szakokra, melyek a család életében fokozottan igénylik az anya jelenlétét. A nők 
munkavállalási hajlandósága, illetve a munkaerőpiacra való visszatérésre irányuló 
szándéka egyértelműen kitűnik a fenti táblázat adataiból. A munkavállalást gátló, 
illetve nagymértékben megnehezítő családi feladatok csupán időszakosak, így 
amennyiben a munkaerőpiac rugalmas feltételeket kínál, valószínűleg sok nő, illetve 
család már korábban is élne a rugalmas – a családi szerepekkel jobban összeegyez-
tethető munkavállalás lehetőségével. 

A munkahelyi és a családi élet egyensúlyának témaköre nemcsak hazánkban, de 
egész Európában komoly kihívást jelent mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók 
számára. A család szerepét a társadalomban nem kell hangsúlyozni, azt azonban 
feltétlenül, hogy az európai demográfiai trendek jelentette komoly kihívásokkal 
szembeni fellépés és megoldáskeresés körében kiemelkedő jelentősége van a család-
támogatásnak. 

Az úgynevezett családbarát munkahelyek fontos szerepet tölthetnek be azon cél 
elérésében, miszerint a családalapítás ne álljon az önmegvalósító szakmai célokat 
szem előtt tartó munkavállalók tervei útjába, és viszont. A születések számának 
növelése azonban nem lehet kizárólagos célja a munkahelyi és magánélet összehan-
golására törekvő szabályozásnak, illetve gyakorlatnak, ezzel ugyanis hátrányos 
helyzetbe kerülnének a kisgyermeket már, vagy még nem nevelő munkavállalók, és 
ezáltal megnehezítenénk a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben ezen munkavál-
lalók családi szerepeket vállaljanak akár mint szülők, akár mint nagyszülők, akár 

                                                        
9 A 15 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő családok esetében mindkét fél foglalkoztatott a foglal-
koztatottak aránya 44,2%-ban. Csak a férj-élettárs: 38,6%, csak a feleség: 6,2%, egyik sem: 11% 
meg kell jegyezni, hogy a 15 évesnél fiatalabb gyermekeket nevelők körébe esnek a gyermekgon-
dozási ellátásban részesülők is. Forrás: KSH 2005., mikrocenzus. 
10 2005 Munkaerő-felmérés, KSH. 
11 2005 Munkaerő-felmérés, KSH. 
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más relációban. Nem vitatható tehát, hogy a munkahelyi és magánélet összehangolá-
sának sikeres, vagy éppenséggel sikertelen volta a munkajogviszony individuális 
keretein messze túlmutató hatással lehet, így azt nem is lehet és nem is kell a mun-
káltatók egyéni belátására bízni megfelelő jogszabályi keretek nélkül. 

E rövid tanulmány célja annak feltérképezése, hogy a hatályos Munka Törvény-
könyve milyen olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek segíthetik a munkavállalók 
családi szerepekben való helytállását. 

Mit jelent a magánélet kifejezés a munkajog megközelítésében? 
A magánélet fogalmi körének meghatározása meglehetősen nehéz, és azt leginkább 
negatív módon lehet megközelíteni, azaz a munkajogviszony szempontjából az te-
kinthető magánéleti kérdésnek ami a jogviszony tartalmán és célján kívül esik. Ön-
magában azonban ez az állítás sem állja meg a helyét teljes mértékben, ugyanis ma-
ga a Munka Törvénykönyve12 tartalmaz jó néhány olyan szabályt, amelyből akár 
közvetlenül, akár közvetve, de munkajogi következményeket fűz olyan eseményekhez 
melyek nem tartoznak a munkavégzéshez közvetlenül. (Gondoljunk csak például a ma-
gas presztízsű munkakörben dolgozó munkavállalóra, akit bolti lopáson kapnak.) 

Látható tehát, hogy a munka és magánélet közötti határvonal nem is olyan egy-
értelmű, erre utal például a Munka Törvénykönyvének azon rendelkezése is, amely 
szerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt tartózkodni köteles minden 
olyan magtartástól, amely a munkáltató gazdasági érdekét sértheti, vagy veszélyezte-
ti13, illetve a rendkívüli felmondás okaként meghatározott „egyéb olyan magatartás 
mely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi”14. 

Napjainkban a munkahelyi és magánélet egyensúlya témakörében – mind a szak-
irodalomban, mind pedig a gyakorlatban - döntően a kisgyermeket nevelő édesanyák 
helyzetéről esik szó, annak ellenére, hogy a család fogalma ennél lényegesen tágabb 
kört ölel fel. A gyermekvállaláson, nevelésen túlmenően pedig még sok egyéb fontos 
családi szerep jellemzi társadalmunkat, mely szerepeket méltánytalan lenne háttérbe 
szorítani. Ilyen különösen a házastárs – élettárs szerepe, a testvér, a szülő, vagy a 
gyermek szerepe. 

A családi szerepek mellett más szerepek is jellemzik a munkavállalót, mint pél-
dául az állampolgári szerep, de a munkavállaló baráti, illetve munkatársi viszonyok-
ban is megjelenhet. Természetesen a munkajog nem mindegyik itt említett szerepet 
tekinti munkajogilag releváns körülménynek, azonban a munkavállaló árnyaltabb 
megközelítését jól tükrözi az Mt. 107.§.-a, melyben a jogalkotó meghatározza a munka-
végzési kötelezettség alóli mentesülés esetköreit. A hivatkozott szakaszban meghatáro-
zott esetek közül témánk szempontjából érdemes megemlíteni az alábbiakat: 

Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól 
− amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti; 
− közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két munkanapon át; 
− ha keresőképtelen beteg; 
− a kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgá-

latot is) teljes időtartamára; 

                                                        
12 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről. 
13 1992. évi XXII. tv. 3.§.(5). bek. 
14 1992. évi XXII. tv. 96.§.(1). bek. b.). pont 
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− a véradás miatt távol töltött teljes időtartamra, a munkahelyen kívül szerve-
zett véradás esetén legalább négy órára; 

− a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés 
teljes időtartamára. 

Tekintettel arra, hogy a jogalkotó nem zárja ki a munkavállaló munkabérre való 
jogosultságát az itt meghatározott esetekben, arra kell következtetnünk, hogy a tör-
vény e szerepeket tekinti kiemelkedő jelentőségűnek, hiszen ezen esetekben kötelezi 
a munkáltatót arra, hogy ne csupán tűrje, a munkavállaló munkavégzésének elmara-
dását, de azt, mint munkabérre való jogosultságot kizáró szempontként se vegye 
figyelembe. A Munka Törvénykönyvének hivatkozott rendelkezése alapján tehát 
elmondható, hogy a jogalkotó a munkavállalót nem csupán mint a munkáltató érde-
kében munkát végző természetes személyt értelmezi, hanem mint olyan személyt, 
akinek állampolgári kötelezettségei, családi helytállási kötelezettségei, gyermekvál-
lalással, illetve neveléssel összefüggő nehézségei vagy kötelezettségei is vannak, és 
ezen kötelezettségek vagy nehézségek esetenként elég fontosak ahhoz, hogy egy 
olyan jogviszonyban is méltánylásra kerüljenek, mely jogviszony célját tekintve 
független azoktól. 

A munkajogviszony jellegét tekintve egy függő – önállótlan jogviszony, mely-
ben a munkavállaló a munkaerejét alárendeli egy tőle idegen gazdasági célnak, ne-
vezetesen a munkáltató gazdasági érdekének. A munkáltató tehát kihasználja a mun-
kavállaló munkaerejét saját céljának elérése érdekében, és az általa folytatott tevé-
kenység gazdasági kockázatát nem hárítja át a munkavállalóra – szemben a polgári 
jogi jogviszony keretében való munkavégzéssel – ugyanakkor gondoskodási – ol-
talmi kötelezettséggel tartozik vele szemben.15 

Az egyensúly megteremtését éppen a felek közötti kapcsolat jellegére tekintettel 
a jogalkotónak kell megteremtenie, úgy, hogy beépíti a biztonsági korlátokat a mun-
káltatói joggyakorlás körébe. 

A következőkben megpróbálom számba venni a Munka Törvénykönyvének azo-
kat a rendelkezéseit amelyek a munkahelyi és a magánélet egyensúlyának a kialakí-
tásában szerepet játszhatnak. Ezek körében többféle csoportosításnak is helye lehet, 
én az alábbiak szerint rendszerezném a szabályokat: 

Alapvetően két részre oszthatóak a vonatkozó rendelkezések. Az egyik csoport-
ba a speciális élethelyzeteket segítő, speciális jogviszonytípusok tartoznak, vagyis az 
atipikus munkavégzési formák megjelenése, mely munkavégzési formák elősegíthe-
tik az egyensúlyi állapot kialakítását, valamint fenntartását. 

A másik csoportba pedig a Munka Törvénykönyvében megtalálható egyes jogin-
tézmények köre tartozik, mely csoporton belül újabb alcsoportokat alkotnak az 
egyes családi szerepekhez kapcsolódó rendelkezések, mint a kifejezetten a terhes 
nők védelmét szolgáló rendelkezések, a szülői minőségre alapított védelmi célú 
jogintézmények, valamint az egyéb családi szerepekhez kapcsolható szabályok. 

A speciális élethelyzeteket segítő, speciális jogviszonytípusok 
Az atipikus munkavégzési formák közül a részmunkaidős munkavégzés16, és a 
távmunkavégzés 17 jogintézménye alkalmas a fentiekben tárgyalt funkció betöltésé-

                                                        
15 1992. évi XXII. tv. 102.§. 
16 1992. évi XXII. tv. 78/A.§. 
17 1992. évi XXII. tv. X/A. fejezet 
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re. Ezekben az esetekben önmagában a munkavégzés jellege hivatott szolgálni a 
munka és a magánélet egyensúlyának biztosítását. 

Figyelembe véve, hogy a családi szerepek jellege és az azokban való részvétel 
szükségességének intenzitása folyamatosan változik a munkavállaló életében, na-
gyon fontos a jogviszonytípusok közötti átjárhatóság biztosítása. 

Hangsúlyozandó, hogy ezen atipikus munkavégzési jogviszonyok esetében nem 
kerül ki a munkavállaló feltétlenül a munkajog tipikus jogelvein, mint pl. a határo-
zott idő, vagy a munkaerő-kölcsönzés esetén. Ezen jogviszonyok keretében foglal-
koztatott munkavállalókat ugyanis ugyanúgy megilletik például a munkajogviszony 
megszüntetésére vonatkozó védettséget biztosító szabályok mint a határozatlan idős 
munkajogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat, azaz nem esnek el az ott 
megállapított munkajogi kedvezményektől pusztán a foglalkoztatásuk atipikus jelle-
gére tekintettel. 

Figyelembe véve, hogy a családi szerepek jellege és az azokban való részvétel 
szükségességének intenzitása folyamatosan változik a munkavállaló életében, na-
gyon fontos a jogviszonytípusok közötti átjárhatóság biztosítása. 

A jogalkotó biztosítja az átjárhatóságot az atipikus és a tipikus munkaviszonyok 
között, amikor előírja, hogy amennyiben a munkavállaló a teljes vagy részmunka-
idős foglalkoztatás, illetve a foglalkoztatás határozatlan időtartama vonatkozásában 
kezdeményezi a munkaszerződés módosítását, a munkáltató mérlegelési jogkörében 
eljárva - jogos érdekére, így különösen a munkaszervezés körülményeire, a gazdasá-
gos működés és a munkakör betöltésének feltételeire tekintettel - dönt a módosításra 
vonatkozó ajánlat elfogadásáról. A munkáltató a döntéséről tizenöt napon belül írás-
ban köteles a munkavállalót tájékoztatni. A munkáltató a rugalmas foglalkoztatás 
elősegítése érdekében köteles a helyben szokásos módon, megfelelő időben a mun-
kavállalókat tájékoztatni azokról a munkakörökről, ahol a munkaszerződés ilyen 
jellegű módosítására lehetőség van.18 

Analóg a szabályozás, ha személyi vagy családi körülményeire hivatkozással 
kezdeményezi a munkavállaló munkaviszonyának távmunkavégzés keretében törté-
nő munkavégzésre módosítását.19 

E szabályozás hátterében egyrészről az a munkajogi elv húzódik meg miszerint a 
munkajogviszony alapvető funkciójának betöltésére elsősorban a teljes munkaidő-
ben, határozatlan munkajogviszony keretében történő foglalkoztatás felel meg legin-
kább, másrészről, pedig a jogalkotó ezen szabályokon keresztül tudja biztosítani a 
rendszer rugalmasságát a folyamatosan változó munkavállalói életkörülményekre 
tekintettel. Így abban az esetben ha a munkavállaló körülményei folytán már nem 
kívánja jogviszonyát atipikus formában fenntartani (például gyermekei iskolás korú-
ak lettek, vagy ápolásra szoruló hozzátartozója meggyógyul) erre irányuló kérését a 
munkáltató köteles érdemben megvizsgálni. Természetesen a munkajogviszony 
kontraktuális jellegéből következőleg, (mely jelleg mind a jogviszony keletkezteté-
sének, mind pedig módosításának kapcsán abszolút irányadó) az Mt. nem kötelezheti 
a munkáltatót arra, hogy az ilyen tartalmú munkavállalói kérelmeknek automatiku-
san helyt adjon, arra azonban igen, hogy a munkavállaló kérésére érdemben, és 
meghatározott időn belül reagáljon, illetve a munkavállalókat folyamatosan tájékoz-
tassa az esetlegesen fennálló jogviszony átalakítására vonatkozó lehetőségekről. 

                                                        
18 1992. évi XXII. tv. 84/A.§. 
19 1992. évi XXII. tv. 192/E.§.(3). bek. 
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A munkajogviszony tartalmát kitevő jogok és kötelezettségek körében megjelenő, 
a munkahelyi és a magánélet egyensúlyát segíteni hivatott jogintézmények 
A Munka Törvénykönyve a munkavállalók körét nem kezeli homogén csoportként, 
és a munkavállalók között differenciált szabályokat tartalmaz az egyes munkáltatót 
megillető jogok gyakorlása tekintetében. Ezek az eltérő szabályok azonban nem 
érintik a munkajogviszonyból alapvetően fakadó munkavállalói és munkáltatói jogo-
sítványokat és kötelezettségeket, csupán az azok gyakorlására vonatkozóan állít fel 
korlátokat, vagy biztosít többletkedvezményeket bizonyos feltételek fennállása ese-
tére. 

Az e körbe tartozó jogintézmények az alábbiak: 
1.) Kifejezetten a terhes nők védelmét szolgáló rendelkezések 
– a hátrányos megkülönböztetés tilalma kiterjed a terhes nőkre is, természetesen 

avval a korlátozással, hogy a jogellenesség megállapíthatóságának alapja, hogy 
az nem áll összefüggésben a munkavégzés jellegével.20 

– A határozatlan időre létrejött munkaviszony munkáltatói rendes felmondás útján 
történő megszüntetésére vonatkozó tilalmak köre szintén ide tartozik. A munkál-
tató ugyanis nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát a külön tör-
vény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a 
szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság tartama alatt.21 

– A rendkívüli munkavégzés elrendelésének tilalma áll fenn a munkavállaló ter-
hességének ideje alatt. Ezen tilalom abszolút jellegű, azaz még a baleset, elemi 
csapás, súlyos és közvetlenül fenyegető veszély vagy kár elhárítása sem alapoz-
hatja meg a rendkívüli munkavégzés elrendelését a munkáltató részéről. Az ab-
szolút jelleg pedig azt is jelenti, hogy még a terhes nő beleegyezése sem adhat 
alapot a rendkívüli munkavégzés elrendelésére.22 

– A terhes nő védelmével összefüggésben – a munkavégzési hely megváltoztatása 
kapcsán – a Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a nőt terhessége megállapí-
tásától gyermeke egyéves koráig, a munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi 
véleménybemutatása alapján megállapítható állapotának egészségügyi szem-
pontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő 
munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelően módosítani. Az új munka-
kör kijelöléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges. Természetesen a 
munkavállaló munkabére nem lehet kevesebb a korábbi átlagkereseténél, hiszen 
az azt jelentené, hogy a közvetlenül a terhessége miatt fennálló átmeneti fizikai 
teljesítőképessége miatt kellene keresetveszteséget elszenvednie.23 

– Szintén korlátozott a munkáltató munkavégzési hely megállapítására – kijelölé-
sére vonatkozó jogosítványa. Más helységben történő munkavégzésre ugyanis a 
nő terhessége alatt nem kötelezhető beleegyezése nélkül.24 

2.) A szülői minőségre alapított védelmi célú jogintézmények 
– A hátrányos megkülönböztetés tilalma ez esetben is irányadó – a fent említett 

korlátozással.25 

                                                        
20 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
21 1992. évi XXII. tv. 90.§.(1). bek. d.) pont 
22 1992. évi XXII. tv. 126.§.(6). bek. a.) pont 
23 1992. évi XXII. tv. 85.§. 
24 1992. évi XXII. tv. 105.§.(3). bek. 
25 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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– Az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkáltató és a munkáltatónál képviselettel ren-
delkező szakszervezet - szakszervezet hiányában az üzemi tanács - együttesen, 
meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadjon el. Az esélyegyenlő-
ségi terv célja, hogy a munkáltatóval munkaviszonyban álló bizonyos – hátrá-
nyos helyzetű – munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének - így külö-
nösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésé-
nek, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezménye-
inek - elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására 
vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges 
eszközöket tartalmazza. A törvény meghatározza – nem taxatív módon- a hátrá-
nyos helyzetű munkavállalói csoportok körét, azonban attól a munkáltatóval 
munkaviszonyban álló munkavállalók körére, speciális összetételére tekintettel 
az azt megkötő felek természetesen eltérhetnek. Az Mt. szerinti hátrányos hely-
zetű csoportba tartoznak különösen a nők, a negyven év feletti munkavállalók, a 
romák, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyerme-
ket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló 
munkavállalók. Az itt adott felsorolásnak ugyan csak az egyik eleme vonatkozik 
közvetlenül a szülői minőségre, azonban közvetetten több szempont is kapcso-
lódhat akár a szülői szerephez, akár más családi szerepekhez.26 

– A határozatlan időre létrejött munkaviszony munkáltatói rendes felmondás útján 
történő megszüntetésére vonatkozó tilalmak köre szintén tartalmaz rendelkezé-
seket a szülői minőséggel összefüggésben. A munkáltató ugyanis nem szüntethe-
ti meg rendes felmondással a munkaviszonyt többek között a beteg gyermek 
ápolása miatti táppénzes állományba helyezés, illetve a szülést követő három 
hónap, illetve a szülési szabadság ideje alatt, és végezetül a gyermek ápolása, il-
letve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a gyermek 
hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyer-
mekgondozási segély folyósításának időtartama alatt.27 

– A szabadság mértékére és kiadására vonatkozó szabályok közül ekörben emlí-
tendő a gyermek nevelésére tekintettel a szülőt megillető pótszabadság28. Ez a 
pótszabadság csupán az egyik szülőt illeti meg – a szülők döntése szerint a 
gyermek nevelésében nagyobb szerepet játszó szülő tekintetében, a gyermek 16. 
életévéig. A szabadságok körébe tartozik még az úgynevezett szülési szabad-
ság29, amely a terhes, illetőleg a szülő nőt illeti meg, és amelynek tartama 24 hét. 
A munkavállalót továbbá fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek otthoni 
gondozása céljából, fő szabály szerint a gyermek 3 életévéig. Az itt említett fize-
tés nélküli szabadság tehát nem feltétlenül az anyát illeti meg, mivel a gyermek-
gondozási segély, vagy díj igénylésére az apa is jogosult. A munkaidő kedvez-
mények körében meg kell még említeni a szoptatási munkaidő kedvezményt30, 
mely szerint az anyát a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra 
ezt követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő-kedvezmény illeti 
meg. Szintén munkaidő kedvezményre jogosult az apa is a gyermek születése 
esetén, ugyanis ilyenkor öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, 
                                                        

26 1992. évi XXII. tv. 70/A.§. 
27 1992. évi XXII. tv. 90.§. (1). bek. 
28 1992. évi XXII. tv. 132.§. (2). bek. 
29 1992. évi XXII. tv. 138.§.  
30 1992. évi XXII. tv. 138.§. (6). bek. 
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melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő 
időpontban köteles a munkáltató kiadni.31 

– A rendkívüli munkavégzés elrendelésének korlátai között szintén találhatunk 
olyan rendelkezéseket, melyek a szülői minőségre tekintettel illetik meg a mun-
kavállalót. A terhes nőket megillető korlátozás szintén érvényesül a munkaválla-
ló nő tekintetében gyermeke egyéves koráig, továbbá a gyermekét egyedül neve-
lő férfi tekintetében, szintén a gyermeke egyéves koráig. A rendkívüli munka el-
rendelésének relatív tilalmát jeleníti meg az a szabály, mely kimondja, hogy a 
gyermekét egyedül nevelő munkavállaló - gyermeke egyéves korától négyéves 
koráig - csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára. Abban az 
esetben azonban, ha a rendkívüli munkavégzés elrendelésére baleset, elemi csa-
pás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető köz-
vetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében kerül sor, a 
munkavállaló hozzájárulása nélkül is elrendelhető a rendkívüli munkavégzés. 
Ezen szabály alól, csupán az abszolút védettséget élvező terhes, illetve egy 
évesnél fiatalabb gyermeket -férfiak esetében egyedül- nevelő munkavállalók je-
lentenek kivételt. A rendkívüli munkavégzés korlátai tehát kizárólag a munka-
vállaló legszűkebben értelmezett családi viszonyaiban jelennek meg.32 

– A munkavégzés helyének megváltozása körében a Munka Törvénykönyve szin-
tén tartalmaz néhány garanciális rendelkezést a vizsgált munkavállalói csoport 
tekintetében. A munkavégzési hely a munkavállaló hozzájárulása nélkül egy-
részről megváltozhat a munkáltató székhelyváltozásának okán, másrészről pedig 
átmenetileg a munkáltató utasítása alapján. A Munka Törvénykönyve mindkét 
esetkör tekintetében külön rendelkezik azon munkavállalók védelméről akiket az 
esetleges változás szülői szerepük betöltésében korlátozna, vagy azt lényegesen 
terhesebbé tenné. A munkáltatói székhelyváltozás miatt ugyanis munkaszerző-
dés módosítási kötelezettség keletkezik amennyiben a változás következtében a 
munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő 
oda- és visszautazás ideje a tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli 
gyermeket egyedül nevelő férfi esetében egy órával növekszik. Úgyszintén szer-
ződés módosítási kötelezettséget keletkeztet ha a változás a munkavállaló szá-
mára személyi, családi vagy egyéb körülményeire, illetve költségeire tekintettel 
aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna33. A szokásos munkavégzési helytől 
eltérő munkavégzési hely megállapítására vonatkozó tilalom a nőt terhességének 
ideje alatt gyermeke egy éves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő apát a 
gyermek egy éves koráig illeti meg34. 

– A munkafeltételek biztosítása tekintetében a nőt gyermeke egyéves koráig 
ugyanolyan védelem illeti meg, mint a terhességének ideje alatt, azaz a munkál-
tató köteles az állapotának megfelelő munkavégzési feltételek biztosításáról 
gondoskodni35. 

                                                        
31 1992. évi XXII. tv. 138/A.§. 
32 1992. évi XXII. tv. 127-128.§. 
33 1992. évi XXII. tv. 76/C.§. (4) – (5). bek. 
34 1992. évi XXII. tv. 105.§. (3). bek. 
35 1992. évi XXII. tv. 85.§. 
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3.) Az egyéb családi szerepekhez is kapcsolható szabályok köre 
– a hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezések körében a családi állapot mint 

nevesített szempont szintén megjelenik36. 
– A határozatlan időre létrejött munkaviszony munkáltatói rendes felmondás útján 

történő megszüntetésére vonatkozó tilalmak körében szintén találkozhatunk 
olyan rendelkezésekkel, amelyek a munkavállaló védettségét hivatottak szolgál-
ni valamely egyéb – nem a terhességre, vagy a szülői szerepre vonatkoztatott - 
családi körülményükre tekintettel. A jogalkotó által ilyen különös védettséget 
keletkeztető körülményként értékelt élethelyzet a beteg közeli hozzátartozó ott-
honi ápolása. A munkáltató ugyanis nem szüntetheti meg rendes felmondással a 
munkaviszonyt a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából 
kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a munkavállaló munkaviszo-
nyát37. E szabály kapcsán érdemes kitérni a közeli hozzátartozó fogalmára, azt 
ugyanis számos jogszabály eltérő tartalommal állapítja meg. A munkajog foga-
lomtárában a közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házas-
társ egyenes ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, az 
örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér valamint az élettárs38. 

– A szabadság mértékére és kiadására vonatkozó szabályok körében is tartalmaz 
az Mt. olyan rendelkezéseket amelyek a munkavállaló családi körülményeire 
alapozottan eltérő, és kedvezőbb helyzetet teremtenek számára. A szabadság ki-
adása ugyanis a munkáltató kötelezettsége, és mivel szintén a munkáltató álla-
pítja meg a munkarendet is, annak időbeni ütemezése is elsősorban a munkálta-
tói gazdasági érdekeknek megfelelően kell, hogy történjen. Ezen elv abszolút 
érvényesülését korlátozza a törvény, amikor biztosítja a munkavállaló számára, 
az alapszabadsága egynegyedével maga rendelkezzék, vagyis azt a munkáltató a 
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállaló 
kérését az igénybevétel tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal ko-
rábban tartozik a munkáltatónak bejelenteni. Amennyiben a munkavállalót érin-
tő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesí-
tése személyi illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős 
sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. 
Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből legfeljebb há-
rom munkanapot – legfeljebb három alkalommal – a munkavállaló kérésének 
megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató erre irányuló 
kérésére igazolási kötelezettséggel tartozik erre vonatkozólag39. 

– A családi szerepek fontosságát tükrözi a Munka Törvénykönyvének azon szabá-
lya, mely kötelezi a munkáltatót, hogy a munkavállaló számára fizetés nélküli 
szabadságot engedélyezzen a tartós ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli 
hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két év 
időtartamra40. A szabály értelmezésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 
tartós ápolás fogalmán az előreláthatólag harminc napot meghaladó ápolási idő-
szak értendő. További kizárólagos feltétele a fizetés nélküli szabadság engedé-

                                                        
36 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
37 1992. évi XXII. tv. 90.§. (1). bek. c.) pont 
38 1992. évi XXII. tv. 139.§. (2). bek. 
39 1992. évi XXII. tv. 134.§. (2). bek. 
40 1992. évi XXII. tv. 139.§. (1). bek. 
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lyezésének, hogy a munkavállaló az ápolást személyesen végezze. Annak kérdé-
se, hogy a hozzátartozó valóban ápolásra, gondozásra szorul-e szakkérdés, me-
lyet az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazol, akárcsak az ápolás tényét. 

– A munkavégzés helyének megváltozása – munkáltatói székhelyváltozás miatt 
munkaszerződés módosítási kötelezettséget keletkeztet amennyiben a változás a 
munkavállaló számára személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel 
aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár41. 

– A munkavállaló köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamokon és képzéseken 
részt venni, természetesen munkabérének és költségeinek megtérítése mellett. 
Ennek megfelelően nem csupán a képzésen való részvételt írhatja elő számára a 
munkáltató, de az előírt vizsgák letétele is a munkavállaló kötelezettségei közé 
tartozik. E szabály alól ad eltérési lehetőséget a törvény amikor kimondja, hogy 
mentesül a munkavállaló e kötelezettségei alól, amennyiben azok teljesítése szemé-
lyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes lenne42. 

– A munkáltatónak a kiküldetésre, illetve az átirányítás elrendelésére vonatkozó 
jogát viszonylag szűk körben korlátozza a Munka Törvénykönyve – lévén ezek 
átmeneti érdeksérelmet jelentő munkáltatói intézkedések, így általános korlát-
ként a jogalkotó nagyon tágan határozza meg a már vizsgálta sérelmességi szin-
tet. Az Mt. vonatkozó szabályai szerint ugyanis az átirányítás a munkavállalóra 
nézve, különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy 
egyéb körülményeire tekintettel, aránytalanul sérelmes nem lehet43. 
Az e fejezetrészhez tartozó jogintézmények körében gyakran felmerült az arány-

talan sérelem kifejezés, mint a munkáltatói intézkedés alkalmazásának korlátja. Az 
aránytalan sérelem kifejezésének megfogalmazásából egyúttal az is kiderül, hogy 
önmagában a személyi illetve családi körülmények sérelme nem alapozza meg a 
munkavállaló mentesülését, csak a sérelem jelentős és aránytalan volta. Az arányta-
lan sérelem kifejezésének értelmezése a gyakorlatban számos kérdést vet fel, azt 
ugyanis csak az adott helyzet körülményeinek ismeretében lehet megállapítani. Az 
aránytalan kifejezés ugyanakkor arra utal, hogy önmagában a sérelmesség nem adhat 
alapot az itt hivatkozott kedvezőbb szabályok alkalmazására. A sérelmesség arányta-
lanságának megállapítása tekintetében pedig a munkavállalói érdeksérelem vizsgála-
tán túlmenően azt is vizsgálni kell, hogy az adott jogintézmény alkalmazásának 
elmaradása a munkáltató érdekkörében milyen következményekkel jár. 

Összegzés 
Munkajogunk láthatóan igen sok szabályt tartalmaz a vizsgált területhez kötődően. 
Ám ezek a szabályok sok esetben szubjektív elemeket is tartalmaznak (mint például 
a fent tárgyalt aránytalan sérelem), vagy olyan elemeket amelyek a felek együttmű-
ködését feltételezik (mint például az atipikus jogviszonyok kapcsán tárgyalt átjárha-
tóságot biztosító tájékoztatási kötelezettség). A kifejezetten egzakt feltételekhez 
kötött kógens jellegű szabályok a munkavállaló terhességéhez, illetve az egy évesnél 
fiatalabb gyermeket nevelő munkavállalókra vonatkozó szabályokhoz köthetőek. Az 
abszolút védettséget jelentő élethelyzetek tehát a munkavállalói lét egy meglehető-
sen rövid tartamára koncentrálódnak és a gyermek tízedik életévének betöltésével a 

                                                        
41 1992. évi XXII. tv. 76/C.§. (4). bek. b.) pont 
42 1992. évi XXII. tv. 103.§. (4). bek. 
43 1992. évi XXII. tv. 83/A.§. (2). bek. 
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szülői szerep gyakorlatilag megszűnik nevesített okként megjelenni. Azokra az ese-
tekre pedig amelyek a kifejezetten nevesített körülmények körén kívül esnek, azokat 
az általános védelmi szabályokat tudjuk alkalmazni mint pl. a kirendelés, kiküldetés 
korlátjaként említett személyi vagy családi körülmények tekintetében bekövetkező 
aránytalan sérelem. Összességében tehát a Munka Törvénykönyve számos ponton 
korlátozza a munkáltatót munkáltatói jogköre gyakorlásában a munkavállaló családi 
körülményeire tekintettel. A szabályozás jellege azonban a legtöbb esetben megkö-
veteli a felek konstruktív együttműködését, illetve a jogszabály által használt általá-
nos jelleggel meghatározott feltételek – mint például az aránytalanság fogalma – 
tartalommal való kitöltését. A jogszabály adta keretek tartalmi kitöltése és kihaszná-
lása tehát a munkaviszony szereplőinek feladata és felelőssége. 

 
 
 

 
 


