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KISGYERMEKES MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRINT Ő  

MUNKAJOGI SZABÁLYOK 
 

MÉLYPATAKI GÁBOR∗ 
 
Az egyes munkavállalói rétegek sokkal kiszolgáltatottabbak, mint mások. A függőségi viszony fenn-
tartása az ő szempontjukból rendkívül fontos, a család, a gyermek eltartása érdekében. Ezért sokkal 
jobban magához tudja láncolni a munkáltató azokat a személyeket, akinek nem csak a saját egziszten-
ciáját kell megoldani, hanem több éhes szájat is el kell látnia. Másik oldalról pedig az látszik, hogy a 
munkáltatók szeretnék elkerülni azokat a munkavállalókat, akik kisgyermekkel rendelkeznek. Ennek 
indoka csupán annyi, hogy ezek a munkavállalók, átlagban a munkáltatók megítélése szerint, keve-
sebbet termelnek. Egy sérülékeny csoportot képeznek, ezért rájuk speciális munkajogi szabályok vo-
natkoznak. 
Kulcsszavak: munkavállalás, esélyegyenlőség, kisgyermekes munkavállaló, munkajogi védelem. 
 
Some groups of employees are more exposed as others. It is very important that these employees can 
reserve the dependency relation, (because of supporting their own family). In this relation the em-
ployer has more chance to obligate that employee, who has to support not just himself, but more hun-
gry mouthes. On the other side these employers try to avoid the group of employees with children 
wide berth. The reason of this action of the employer is that these employees product less. Because of 
these facts these employees form a vulnerable group, thus these employees concern specials labour 
law rules.  
Keywords: labour law, family, children, vulnerable group. 
 
1. Bevezetés 
 
A munkaviszonyra mint a munkavállaló és munkáltató tartós jogviszonyára rengeteg kö-
rülmény hatással van. A hatások igen sokfélék lehetnek, így társadalmi eredetűek, gazdasá-
giak vagy személyhez fűződőek. Mindegyik változás, illetve annak a hatása kisebb- na-
gyobb mértékben kihat az adott munkaviszonyra. Némely hatás érzékelhető változást nem 
hoz a felek viszonyában. Más hatások, azonban gyökeresen módosítják a két fél viszonyát. 
Ezen hatások közül az egyik az, ha a munkavállalónak kisgyermeke születik. 

Ebben az esetben két érdek összeütközéséről beszélünk. Az egyik érdek a munkáltatóé, 
aki szeretné, hogy a munkavállaló minden feladatát ugyanúgy lássa el, ahogy eddig. A má-
sik érdek a munkavállaló érdeke, mely a családi élet teljességével kapcsolatos. Mivel a kis-
gyermek, a munkavállalás szempontjából mozgástérbeli korlátot is jelent a munkavállaló 
számára, így elkerülhetetlennek tűnik a konfliktus a két fél között. A jogalkotó azonban 
megpróbálja ennek a konfliktusnak az elejét venni azzal, hogy a kisgyermekes munkaválla-
lókat sérülékeny csoportnak tekinti, akárcsak a fiatal munkavállalókat és a nőket. A jogal-
kotó következetes gyakorlata alapján plusz mozgásteret ad a munkavállalóknak, plusz vé-
delmeket, ezzel csökkentve az új jövevény léte által létrejött korlátokat. A Mt. tehát a fenti-
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ekből kiindulva a munkáltató mozgásterét korlátozza a kisgyermekes munkavállalókkal 
szemben, ezzel oldva fel a kialakulandó konfliktust.  

Látni kell azonban azt is, hogy eltérő módon hatnak a fentebbi intézkedések a kisgyer-
mekes női munkavállalókra és a kisgyermekes férfi munkavállalókra. Elsősorban a női 
munkavállalók helyzetét mozdítja előre, hiszen a gyermekvállalás terhei közül rengeteg a 
nőket terheli. Sőt a kisgyermekek miatti tipikus munkáltatói sztereotip gondolkodásmód is 
őket diszkriminálja. A férfiakat kevésbé sújtja emiatt előítélet akár egy munkaerő-felvételi 
eljáráson, akár a jogviszony későbbi szakaszaiban, mert a gyermekekről való gondoskodás 
gondolatát még mindig nő szerepként definiálja a társadalom. A férfi munkavállalókkal 
kapcsolatban, csak akkor jelentkezik erőteljesebben a megkülönböztetés, ha a gyermekét 
egyedül nevelő férfiről beszélünk. Ő a munkáltató szempontjából már majdnem a női mun-
kavállalóval azonos rangú munkavállaló.  

Ahhoz, hogy a kisgyermekes munkavállalók problémájával foglalkozni tudjunk, szük-
séges, hogy párhuzamosan a női munkavállalás problémát is érintsük, mivel a kettő jelentő-
sen összefügg. A dolgozat szempontjából ezért tágabb szabályozási kör vizsgálata indokolt. 
Ezért nem csak a kimondottan a kisgyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok, de a 
terhességgel kapcsolatos jogintézmények is megvizsgálásra kerülnek.  

A vizsgálat célja, hogy egy átfogó képet adjon az említett munkavállalói réteget érintő 
speciális szabályokról, melyek szétaprózva találhatóak meg a törvényben. 

 
2. Egyenlő bánásmód követelményei, esélyegyenlőség biztosítása 
 
Mielőtt azonban a konkrét jogszabályi rendelkezésekre térnénk át, szükséges, hogy megem-
lítsük azt az alapelvet, mely a jogrendszer egészét áthatja, át kellene, hogy hassa. Ez a alól a 
munkajog sem kivétel. Ez az alapelv az egyenlő bánásmód alapelve. Az a követelmény, 
hogy mindkét nem képviselői egyenlő eséllyel vegyenek részt a munkaerő-piaci pozíciókért 
folytatott versenyben.1 Az egyenlő pályák egyenlő esélyek megteremtése érdekében fontos, 
hogy mind az Mt., mind pedig az Ebktv. érvényesül, hiszen az egyenlő bánásmód megsér-
tésének számos esete lehetséges a direkt diszkriminációtól a megtorlásig. 

Azon túl, hogy az egyenlő bánásmód egy globális követelmény, szektoriálisan is jelent-
kezik. A munkaviszony kevés olyan magánjogi jogviszonyok közé tartozik, ahol a jogvi-
szony teljes tartama alatt érvényesül.2 A munkajogviszony a felek közötti erőeltolódás mér-
téke miatt tartozik a törvény hatálya alá. 

Mivel a munkaviszonyban a felek közötti erőeltolódás van, ezért a munkavállalót védő 
szabályként értelmezhetjük. Vannak olyan szabályok, melyek a Munka törvénykönyvében 
szerepelnek (munkajogi védelem), és vannak olyanok, amelyek az egyenlő bánásmódról 
szóló jogszabályban. A kijelölt terjedelmi korlátok miatt a munkajogi védelemmel fogunk a 
további fejezetekben foglalkozni.  

Az egyenlő bánásmód egyik kardinális kérdéseként az Mt. 12. §-ában jelentkező egyen-
lő munkáért egyenlő bért alapelvet szabályozza. Ennél azonban sokkal szélesebb a véde-
lem, hiszen az Ebktv. 5. § d) pontja szerint: „a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az 
utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az 
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ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében.” Természetesen az egyenlő mun-
káért egyenlő bért alapelve csak egyike a számos olyan követelménynek, melynek érvénye-
sülnie kellene nem csak a nők, hanem a kisgyermekes munkavállalók esetében is. 

A munkáltatóknak körültekintően kell eljárniuk, hiszen a jogviszony bármely pontján 
elkövethető a jogsértés, akár gondatlan vagy passzív formában is. Másrészt az elkövetési 
magatartások száma nem meghatározható, és egy adott magatartás esetén mindig az eset 
összes körülményeit kell figyelembe venni. Itt emelendő ki, hogy az előnyben részesítés 
nem feltétlenül minősül az előbb említett követelmények megsértésének, főleg, ha az a nő-
ket vagy más hátrányos helyzetű munkavállaló helyzetét segíti elő.3  

A probléma egyik feloldása lehet az Ebktv. által szabályozott Esélyegynlőségi terv el-
készítése és betartatása. Az Ebktv. 63. § (4) meghatározza, hogy mely szervezetek kötele-
sek bevezetni. „Az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi 
állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni.” 

A magánszektorban ugyan kötelezettségként nem érvényesül, de számos cég és vállalat 
bevezetett már ilyen szabályzatokat. Az Esélyegyenlőségi tervben kisgyermekes munkavál-
lalókra vonatkozóan lefektetett szabályok segíthetnek a helyzet elfogadásában és a jogsérté-
sek számának csökkenésében. Ez azonban véleményem szerint csak egy olyan eszköz, mely 
az emberek mentalitását segíthet megváltoztatni, de a megfelelő jogszabályi környezet hiá-
nyában javarészt hatástalan.  

Az esélyegyenlőség biztosítása mindig a munkáltató kötelezettsége. A követelmény 
mindig csak ebben a függőségi relációban érvényesül. A kollégák közötti jogviszonyban 
nem, mivel itt már nincs alá-fölé rendeltség. Ezek a kérdések nem a munkajog, hanem a 
személyiségvédelemmel függnek össze. A továbbiakban az egyes munkajogi jogintézmé-
nyeket vizsgáljuk a fenti alapelv megvalósulása tekintetében is.  

 
3. Munkaszerződés módosítás várandósság ideje, illetve gyermek 3 éves kora alatt 
 
A munkaszerződés a felek közös akaratát fejezi ki, mely alapján a cél a közöttük létrejövő 
munkaviszony. A munkaszerződés csak írásban jöhet létre. Ennek elmaradása esetén a 
munkavállaló hivatkozhat érvénytelenségre a munkába lépést követő harmincadik napig.  

A munkaszerződésben változás kétféleképpen történhet.4 Az egyik a módosulás, amikor 
a felek akaratán kívüli ok miatt kell változtatni. A másik pedig a módosítás, amikor vagy a 
felek közös akaratából, vagy valamely fél akaratából változnak a szerződéses rendelkezé-
sek. A törvény kifejezetten csak a közös megegyezéssel való módosítást engedélyezi. Az 
egyoldalú módosításokat minimálisra korlátozza.  

 
3.1. A kötelező módosítás esetei 
 
A törvény meghatároz azonban több olyan esetkört, mikor a munkaszerződés módosítása 
nem opció, hanem jogszabályon alapuló kötelezettség. A munkáltató ezekben az esetekben 
nem mérlegelhet. A kötelező módosítások mind kapcsolódnak a gyermekvállaláshoz, illet-
ve az azt követő munkaerő-piaci visszatéréshez. 

Ebbe a körbe tartozik az az eset, amikor a munkáltató a szülési szabadság megszűnése, a 
gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság leteltével köteles ajánla-
tot tenni, mely alapján a munkavállalóval azonos munkakörű többi alkalmazott részére a 
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munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés történt. Ilyen munkaválla-
lók hiányában átlagos éves béremelést kell figyelembe venni. Itt lényegében két kötelezett-
ségről beszélünk. Az egyik egy továbbfoglalkoztatási kötelezettség, mely a kötelező bérfej-
lesztéssel jár. Önmagában ugyanis a továbbfoglalkoztatás a korábbi bérszínvonalon hátrá-
nyosabban hatna a munkavállalóra.5  

A módosítás másik formája az alkalmassághoz kapcsolódik. A munkáltatónak a munka-
vállaló általános állapotának és egészségügyi állapotának megfelelő munkakört kell adnia. 
Így várandósság esetében, egészen a gyermek egy éves koráig, a nő állapotának megfelelő 
munkakört kell adni. Ha van ilyen munkakör, a megfelelő alapbérre jogosult. Ha a felaján-
lott munkakörben kevesebbet keresne, akkor az eredeti szerződésében meghatározott alap-
bért kell kapnia.  

Ha azonban nincs ilyen munkakör, vagy alapos indokkal visszautasíthatja, akkor a 
munkáltató köteles felmenteni a munkavállalót a munkavégzés alól. A szerződés bére a 
munkavállalónak jár a felmentés idejére is, amennyiben alapos indokkal utasította vissza a 
munkakört.  

Ehhez hozzátartozik az a szabály is, mely alapján az Mt. 61. § (1) megfogalmaz egy tá-
jékoztatási kötelezettséget a munkáltató oldalán a fennálló teljes vagy részmunkaidős, vagy 
távmunkára irányuló, illetve határozatlan idejű munkaviszonyokról. Ezzel a tájékoztatással 
nem vállal kötelezettséget a munkáltató semmire. Annyi történik, a munkavállaló módosítá-
si javaslatot tehet, amire a munkáltató 15 napon belül nyilatkozik. Ezeken túl azonban van 
még egy kötelező eset, mikor a munkavállaló kérésére a gyermeke 3 éves koráig köteles a 
munkáltató módosítani a napi munkaidő felére redukált részmunkaidőre.  

 
4. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai várandósok és gyermeket neve-
lők esetében 
 
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egy jelentősen megváltozott jogintézmény. Ko-
rábbiakban három formáját különböztette meg az Mt.: 

– átirányítás (más munkakörben való ideiglenes foglalkoztatás) 
– kiküldetés (más munkahelyen, de az eredeti munkáltató irányítása mellett) 
– kirendelés (más munkáltatónál a kirendelés helye szerinti munkáltató irányítása mel-

lett).  
Az új Mt. ezeket a formákat nem nevesíti, de alkalmazásukat nem is zárja ki. A jelenle-

gi szabályozás 44, beosztás szerinti munkanapban vagy 352 órában maximalizálja az ilyen 
jellegű foglalkoztatást.6 A felek ezen túl szabadon megállapodhatnak a részletekben, ami-
hez támpontot adhat a Kttv. szabályanyaga, melyben teljes egészében megtalálható mindhá-
rom jogintézmény.  

 Bizonyos munkavállalók esetében azonban csak akkor van lehetőség a más helységben 
történő foglalkoztatásra, ha ehhez kifejezetten hozzájárul. Ezen munkavállalók közé tarto-
zik a nő esetében annak várandósságától a gyermek hároméves koráig. Az a munkavállaló 
is idetartozik, aki a gyermekét egyedül neveli annak 16 éves koráig.  
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Kisgyermekes munkavállalókat érintő munkajogi szabályok 443 

5. Mentesülés a munkavégzés alól. 
 
Az Mt. 55. § határozza meg azokat az eseteket, mikor a munkavállalók jogszerűen mente-
sülhetnek a munkavégzési kötelezettségek alól.7 A gyermekvállalás előtt álló munkaválla-
lók és a már kisgyermekes munkavállalók esetében külön nevesített esetek találhatóak.  

Az egyik esetkörben azon munkavállalókat illeti ilyen kedvezmény, akik az emberi rep-
rodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelésen vesznek 
részt. Mivel a várandósággal bizonyos orvosi vizsgálatok is összefüggnek, így a kötelező 
orvosi vizsgálatokat is kiemelhetjük az ő szempontjukból. Mind a mama, mind a baba 
egészsége szempontjából a munkáltatónak kötelezettsége az előre bejelentett vizsgálaton 
való részvétel idejére mentesíteni a munkavállalót a munkavégzés alól. Részben ehhez kap-
csolódónak is értékelhetjük azt az esetkört, mely szerint a különös méltánylást érdemlő 
személyi vagy családi, vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartamára mentesül 
a munkavállaló.8 Így akár ilyen oknak minősülhet az is, ha hírt kap róla a munkavállaló, 
hogy a gyermeke a bölcsödében belázasodott, és érte kell mennie.9 

Egy másik esetkörben az anyák szoptatási időkedvezményét említhetjük, mely alapján 
az első hat hónapban naponta kétszer 1 órára, ikergyermekek esetén kétszer 2 órára, a hato-
dik hónaptól a kilencedik hónap végéig naponta egyszer 1 órára, ikergyermekek esetén napi 
egyszer 2 órára mentesíteni kell a munkavállalót. Ez elsősorban azon munkavállalókat érin-
ti, akik valamilyen oknál fogva hamarabb mennek vissza dolgozni, mint hogy a gyed vagy 
a gyes lejárna. Az okok persze többfélék lehetnek, de ez nem releváns a védelem kialakítá-
sában, hiszen a gyermekek táplálásával kapcsolatos szükségletek kielégítéséről van szó. 

 
6. Felmondási tilalmak, felmondási korlátozások és felmondási idő 
 
A felmondási védelemnek két formáját szabályozza az Mt. Az egyik a felmondási tilalom, a 
másik pedig a felmondási korlát. A felmondási tilalom azt jelenti, hogy a munkavállalóval a 
felmondás nem közölhető jogszerűen, mivel a jogszabály kizárja a jogviszony ilyen meg-
szüntetését. A felmondási korlát esetén nem zárja ki a jogszabály, de mindenféleképpen 
valamilyen többletelemet is szükségesnek tart.10 

A korábbi törvényhez képest a felmondási védelem intézményrendszere jelentősen át-
alakult. A tilalmak rendszere szűkült.11 A jelen témához kapcsolódóan két személyi kör 
emelendő ki. Az egyik a gyermekáldás előtt álló vagy azon túl lévő nő (beleértve a gyer-
mekgondozást is), illetve a katonai szolgálatot teljesítő vagy a gyermekét gondozó férfi.  

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt: 
– a várandósság, 
– a szülési szabadság, 
– a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. 

§), 
– a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint 

                                                           
7 GECSE Istvánné–TOMÁNÉ SZABÓ Rita–KENDERES György: Jogi alapismeretek, Novotni Kiadó, Mis-
kolc, 2012, 101. 
8 Mt. 55. § (1) j) pont. 
9 GECSE Istvánné–TOMÁNÉ SZABÓ RITA–KENDERES György: i. m. 102. 
10 FERENCZ–GÖNDÖR–GYULAVÁRI –KÁRTYÁS: i. m. 87.  
11 PRUGBERGER Tamás–NÁDAS György: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati 
jog, Complex Kiadó, Budapest, 2014, 259. 
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– a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, 
de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. 

Látható, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésén kívül főleg a női 
munkavállalókat érinti ez a jogintézmény. Meg kell azonban említeni, hogy a várandósság 
és a reprodukciós kezelésen való részvétel akkor jelent tilalmat, ha a munkáltató tud erről 
az állapotról vagy helyzetről. A kérdés ezekben az esetekben az, hogy mi az az utolsó idő-
pont, amikor még jogszerűen közölhető. A kérdés azért is fontos, mert természetszerűleg a 
munkavállaló dönti el, hogy kinek beszél róla. Azonban a felmondás közlése egy olyan 
nyomós oknak minősül, amikor még az utolsó pillanatban jogszerűen közölhető. A bírósági 
esetjog azonban kiterjed arra a helyzetre is, mikor a munkáltató azért nem tud a munkavál-
laló állapotáról, mert még a munkavállaló sem tudja.  

A reprodukciós eljárás kapcsán kiemelendő egy időponti határ. Ez a hat hónap vajon 
honnan számítódik?  Az Mt. az Eütv.-re hivatkozik, mely pontosan meghatározza, mely 
kezelések tartoznak ide. A reprodukciós eljárás a korábbi Mt.-be a 2005-ös módosítással 
került. Az akkori indoklás szerint a gyermekvállalás elősegítése mint cél indokolta, mely 
szerint nem csak a terhesség védendő, hanem az annak érdekében végzett kezelések is.12 A 
korábbi jogszabály a kezelések teljes időtartamára megadta a védelmet. Az új Mt. tartalmaz 
időbeli megszorítást. A védelmet csak maximálisan hat hónapig tartja fenn. A jogalkotó 
indoklása szerint azért volt szükség az időbeli korlát bevezetésére, mert a korábbi szabályo-
zás szerint akár évekig is eltarthatott egy ilyen védelmi állapot. Egy kezeléssorozat akár 
évekig is eltarthatott.13 

A felmondási védelem másik fajtája a felmondási korlátozás. A korlátozás lényegében 
azt jelenti, hogy az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa határozatlan idejű jogviszo-
nyának megszüntetésére a gyermek három éves koráig, ha a felmondást a munkavállaló 
magatartására alapozza, akkor azt csakis azonnali hatályú felmondással lehet megtenni.  

Mindezeken túl a jogszabály ismeri azt az esetkört, amikor a felmondási idő elhalasztá-
sa indokolt. A témánk szempontjából ide tartozik a beteg gyermek ápolása címén fennálló 
keresőképtelenség. Ezekben az esetekben a felmondási idő kezdete a halasztásra okot adó 
körülmény megszűntét követő naptól számolódik. A felmondás persze időközben is közöl-
hető.  

 
7. Munka- és pihenőidő szabályai 
 
A munkaidő szabályainál az Mt. 113. § szabályozza a munka- és pihenőidőre vonatkozó 
különös szabályokat. A dolgozat szempontjából két esetkört kell megvizsgálnunk. Az egyik 
eset mikor a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig tar-
tó időszak volt. A másik eset a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esete a gyermeke 
hároméves koráig. A fenti két csoport esetében a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszt-
hatók be, rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el. Az említett munkaválla-
lók számára éjszakai munka sem rendelhető el. Ez elsősorban azt a helyzetet méltányolja, 

                                                           
12 WALDMANN Gábor: Az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés mint felmondási tilalom, 
in: LŐRINCSIKNÉ LAJKÓ Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 3. A Munkajogi és Szociális Jogi 
Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók harmadik konferenciája, Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 
Szeged, 2010, 139. 
13

 PÁL Lajos–LŐRINCZ György–KOZMA Anna–PETHŐ Róbert: Az új munka törvénykönyve magyaráza-
ta, HVG-Orac, Budapest, 2012, 138. 
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hogy az anyának mennyi időt kell a gyermekével töltenie. Ezért, hogy a gyermek fejlődése 
biztosítható legyen a szülő által, határoz meg kedvezőbb szabályokat.  

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára – gyermeke hároméves korától 
négyéves koráig – rendkívüli munkaidő vagy készenlét – a 108. § (2) bekezdésében foglal-
takat kivéve – csak hozzájárulásával rendelhető el. Az említett szakasz a rendkívüli vagy 
katasztrófahelyzetekhez kapcsolódó rendkívüli munkavégzés elrendelésével függ össze. 
Ezek az esetek kivételek a fent említett korlátozás alól.14 

 

8. Szabadság, pótszabadság szabályai 
 
A kisgyermekes szülők, illetve a várandós anyák külön csoportot képeznek a szabadságok 
rendszerében is.   

A szabadságok alap- és pótszabadságból állnak. Az alap 20 munkanap, melyhez életkori 
változások folyamán jár pótszabadság, illetve bizonyos jogcímeken is. A pótszabadságok 
körének egy része az anyasághoz, illetve a kisgyermekes szülőkhöz kapcsolódik. 

A pótszabadságok körébe tartozik a szülői szabadság. A szülői szabadság lényege, hogy 
ha a gyermekekkel kapcsolatosan valamilyen krízis adódik, akkor a szülő ebből a pótsza-
badságból is tud gazdálkodni. Az új szabályok szerint bármelyik szülő igénybe veheti, erről 
a munkáltatót nem is kell értesíteni. A pótszabadság ténylegesen is a saját háztartásban ne-
velt gyermekek után jár.15 

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyer-
meke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. 

A fenti mértékek fogyatékos gyermekenként két munkanappal nőnek, ha a munka-
vállaló gyermeke fogyatékos. 

A törvény pontosan meghatározza azokat a viszonyítási időpontokat is, amelyet 
kezdő, illetve vég időpontnak lehet tekinteni. A pótszabadságra való jogosultság szem-
pontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell 
figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

Speciális esetkör az apák munkaidők kedvezménye. Az apának gyermeke születése ese-
tén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek születése esetén 
hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A 
szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. 

 
9. Szülési és fizetés nélküli szabadság 
 
A szülési szabadság a korábbi fejezetben kifejtettekhez képest speciális mentesüléi forma. 
A szabadság és a pótszabadságok lényege a munkavégzésből eredő fáradtság elmulasztása, 
regenerálása. A szülési szabadság a nő terhességéhez kapcsolódó jogintézmény, melyet 
gyermeke világrahozatalának céljából kapnak a női munkavállalók. Kiemelendő, hogy a 
szülői szabadságtól el kell különíteni.16 A kettőnek a célja és részben a címzettjei is mások. 
Mivel a nők rendelkeznek azon csodás képességgel, hogy egy gyermeknek életet adjanak, 
így a szülési szabadságot csak a nők vehetik igénybe. 

Az anya egybefüggő 24 hét szabadságra jogosult. Az egybefüggő 24 hetet úgy kell ki-
adni, hogy legfeljebb 4 hét a szülés elé essen. Természetesen, ha ez nem kivitelezhető, ak-

                                                           
14 BODNÁR Lilla: Az új munka törvénykönyve munkavállalóknak, Complex, Budapest, 2012, 77. 
15 PÁL–LŐRINCZ–KOZMA–PETHŐ: i. m. 215. 
16 PRUGBERGER–NÁDAS: i. m. 128.  
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kor a fennmaradó részt a végén kell kiadni. A szülési szabadság nevével némileg ellentét-
ben azonban nem csak a szülő nőnek jár, hanem ha gyermeket örökbefogadás szándékával 
fogad magához.  

A szülési szabadság a fent meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet. Ez azonban 
nem csak a szülési szabadságra igaz, hanem az utána igénybe vehető gyermek ápolása cél-
jából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra is. A maradék idő azonban nem veszik el 
mindig. Ha ugyanis a gyermeket koraszülött osztályon ápolták, és ez egy éven belül befeje-
ződik, akkor a maradék idő felhasználható. A maradék idő az esetek további részében nem 
vehető igénybe a későbbiekben. A szabadság ugyanis megszűnik, ha a gyermek halva szü-
letett, ha a gyermek meghal, akkor a halált követő tizenötödik napon, illetve a gyermek tar-
tós, 30 napot meghaladó intézményi elhelyezése esetén. Ezekben az esetekben sem lehet a 
szabadság időtartama 6 hétnél rövidebb. Ennek az indoka, hogy ezekben az esetekben mély 
megrázkódtatás éri az anyát, ezért a törvény a lehetőségekhez képest megpróbálja figye-
lembe venni a gyász jelentőségét. Vannak olyan esetek, ahol ez rövidebb időszak.17 

 

10. Atipikus munkavégzési formák 
 
Az atipikus munkavégzési formák a modern rugalmas foglalkoztatás zálogaiként kezelhető 
jogintézmények. A rugalmas foglalkoztatási lehetőségek új esélyt is jelentenek az olyan 
munkavállalói rétegek számára, akik kiszolgáltatottabbak. Egyes foglalkoztatási formák 
nagy segítséget jelenthetnek a kisgyermekes munkavállalók számára is. Leggyakrabban a 
határozott idejű munkaviszony, távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás és az egyszerűsí-
tett foglalkoztatás merülhet fel. Ezekben az esetekben találunk olyan szabályokat, melyek 
kapcsán a kisgyermekek gondozása és a munkaviszony könnyebben összehangolható.  

Másrészt azonban vizsgálandó az a tendencia is, hogy Magyarországon az atipikus fog-
lalkoztatás nem igazán elterjedt. Sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nem kedvelik 
igazán ezeket a formákat. A munkavállalók idegenkedése a kevesebb garanciális szabály-
ban és a kevesebb fizetésért való teljesítésben lelhető fel.  

 
10.1. Határozott idejű munka 
 
A határozott idejű munka esetlegesen időbeli tervezhetőségével kaphat szerepet a kisgyer-
meket vállalni akaró munkavállalókkal kapcsolatosan. Egyfajta tudatos családtervezés esz-
köze is lehet. Ezt a szemléletet alátámaszthatja az is, hogy a határozott idejű munkavégzés 
időbeli maximuma 5 év. Az 5 év a láncolatos szerződések kapcsán is érvényesül, mivel ha 
fél éven belül kötődik újabb szerződés, akkor is figyelembe kell venni. Ez a maximum csak 
akkor változtatható, ha a munkavégzés hatósági engedélyhez köthető, melyet utána 
meghosszabbítanak. 

Változás a korábbiakhoz képest, hogy ez a fajta jogviszony már rendes felmondással is 
megszüntethető mindkét fél részéről. A munkáltatót akkor illeti meg ez a jog, ha épp fize-
tésképtelenségi eljárás alatt áll, vagy éppen az azonnali hatályú felmondás szabályai érvé-
nyesülnének. A munkavállaló köteles megindokolni a felmondását, amely lényegében meg-
egyezik az azonnali hatályú felmondás indokaival. A korábbiakhoz képest a jogviszony-

                                                           
17 KUN Attila: A „halál” egyes munkajogi vonatkozású kérdéseiről – különös tekintettel a munkáltatói 
kárfelelősségre, in: A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás (szerk.: KOSZA Yvette), Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2005, 88.  



Kisgyermekes munkavállalókat érintő munkajogi szabályok 447 

megszüntetés azon garanciális elemei, melyek a viszonylagos biztonságot adták, megszűn-
tek. A jogviszonyból le nem töltött idő megváltása csak a közszolgálatban maradt meg.  

 
10.2. A távmunkavégzés szabályai 
 
Míg a határozott idejű munkavégzés inkább a családtervezéssel hozható összefüggésbe, 
addig a távmunka a gyermekvállalás későbbi stádiumaival kapcsolható össze. Elsősorban 
azokkal az időszakokkal, amikor a munkavállaló a gyermekek miatt nem tud olyan munkát 
végezni, amely a munkavállaló székhelyén vagy telephelyén történik. Ezeket áthidalandó 
megteremtették ezt a rugalmas variációt. A távmunka keretén belül a munkavállaló saját 
otthonából, számítástechnikai eszköz segítségével végzi a munkát, és továbbítja annak 
eredményét. Szemben a klasszikus munkaviszonnyal, nincs időbeli determináltság. A lé-
nyeg az eredmény, és a feladat elvégzése. A törvény szerint ellenkező megállapodás hiá-
nyában a munkavállaló munkaideje kötetlen. Ez a kisgyermekes munkavállalóknak azért 
lehet kifejezetten jó munkavégzési forma, mert rugalmas és nagyobb a munkavállaló sza-
badsága. A szabadság és a rugalmasság azonban nem feltétlenül jelent kevesebb védelmet. 
A távmunka-kikötésnek külön kell szerepelnie a szerződésben, ami természetesen vissza is 
vonható.18  A garanciális szabályok azonban itt nem érnek véget szerencsére. Külön meg 
kell állapodni a munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlásáról. Ez nagyban kapcsolódik ah-
hoz, hogy a munkáltató az ellenőrzést a munkavállaló privát zónájában végzi.19 Hazánkban 
annak ellenére nem elterjedt, hogy már a korábbi Mt. szabályai között is megtalálható volt. 
Nagyon lassan nyert utat magának. Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók bizalmatla-
nok a távmunkával szemben, pedig véleményem szerint a munka világába történő visszave-
zetés egyik kulcspontja lehetne a kisgyermekes munkavállalók számára.  

 
10.3. A részmunkaidő szabályai 
 
A távmunka mellett a részmunkaidő lehet a másik hatékony speciális foglalkoztatási forma, 
ami a kisgyermekes munkavállalók elhelyezkedését és visszavezetését szolgálhatja. Az új 
Mt.-ben egyes esetekben már a kötelező részmunkaidő kikötéssel is találkozhatunk. Első-
sorban a női foglalkoztatás fellendítése volt a cél, melyet zászlójára tűzött. A szakiroda-
lomban számos helyen foglalkoznak a női munkavállalás és a részmunkaidő kapcsolatá-
val.20 A részmunkaidő intézménye nem csak munkajogi, hanem gazdasági és szociológiai 
kérdés. A részmunkaidő esetén a napi teljes munkaidő töredékét dolgozza a munkavállaló, 
a napi munkabér arányos részéért. A témánk szempontjából vizsgált munkavállalói réteg 
esetében a leginkább elfogadott munkaforma. Magyarországon a részmunkaidős foglalkoz-
tatottak aránya európai viszonylatban nem magas. A bizalmatlanságon túl gazdasági okok 
is magyarázzák ezt. Hazánkban a megélhetés szempontjából a kétkeresős családmodell az, 
amely a lehető legnagyobb szociális biztonságot képes nyújtani. A részmunkaidő esetén 
pedig keresetkieséssel kell számolni. A mi szempontunkból talán a másik megközelítési 
forma szerencsésebb, hiszen lehet fokozatos előrelépésként is tekinteni erre a jogintéz-
ményre, főleg annak az anyának vagy apának a szemszögéből, aki a gyermek tartós gondo-

                                                           
18 BANKÓ Zoltán: A távmunka a Munka Törvénykönyve speciális szabályainak rendszerében, Jura 
2004/2, 6.  
19

 BANKÓ: i. m. 8.  
20 WAREN, T.: Részmunkaidő: A munka és az élet más területei közötti egyensúly sikeres megvalósí-
tása, Statisztikai Szemle, 2005/3, 298. 
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zása után szeretne visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A jogalkotó a klasszikus 
részmunkaidő mellett több más, általa gyakorinak vélt formáját külön is nevesíti. 

A munkavégzés behívás alapján esetében legfeljebb napi hat óra tartamú, az adott fel-
adathoz igazodó munkáról beszélünk, maximálisan 4 havi munkaidőkeretben. Ebben az 
esetben jövőbeli időpontban valamikor keletkező feladatok ellátására létesül a jogviszony, 
mely egy várományi helyzetet eredményez. A munkáltató három nappal korábban köteles 
értesíteni a munkavállalót a munkavégzéssel kapcsolatos információkról. Ennél több garan-
ciát és lehetőséget biztosít, a vizsgált személyi körnek a munkakör-megosztás (jobsharing) 
intézménye. Itt a munkáltató és több munkavállaló a szerződésben egy munkakörbe tartozó 
feladatok közös ellátásában állapodnak meg. A munkavállalók a napi teljes munkaidőt ará-
nyaiban egymás között felosztva végzik a munkájukat. Így a munkavégzés akár kalkulálha-
tó úgyis, hogy a kisgyermeket nevelő munkavállaló úgy lássa el a feladatait, hogy azt össz-
hangba hozza családi életével. 

 
11. Összegzés 
 
A kisgyermekes munkavállalók egy speciális személyi kört jelentenek a foglalkoztatás 
szempontjából, ezért rájuk különleges szabályok vonatkoznak egyes jogviszonyokban. 
Ezek a szabályok azonban szétszórtan találhatóak meg az Mt.-ben. Ezért nincs könnyű 
helyzetben, aki ezeket szeretné megismerni. Éppen ezért ennek a cikknek az egyik célja 
ezeknek a szabályoknak az összegyűjtése és elemzése. Láthatjuk, hogy ez a speciális véde-
lem érvényesül, illetve érvényesülnie kellene a jogviszony minden stádiumában.  Ezek 
olyan szabályok, amelyektől érvényesen eltérni nem lehet. Másrészt pedig egyfajta méltá-
nyosságként is felfoghatjuk ezeket a szabályokat. 

Ezt bizonyítják a munka- és pihenőidők, illetve a szabadságok rendszere, melyben meg-
felelő értékelést kap az, ha valaki szülő. A pótszabadságok jelentős része igazodik a szülői 
szerepekhez, illetve azok kiadása is. A munkavégzések alóli mentesülések és a jogviszony 
megszüntetése kapcsán felmerült védelmek, mind jelentős részét képezik a lehetőségeknek. 
Az oka az, hogy a jogalkotó megpróbál balanszírozni a magánélet (család szentsége) és 
azon gazdasági indokok között, mely a termeléssel függ össze. A kettő szimbiózisba állítása 
növeli a későbbi hatékonyságot, és a munkaerő folyamatos frissülését. Másrészt pedig nem 
elhanyagolható, hogy az ILO és az EU hagyományos és speciális alapelvei érvényesülje-
nek. Ma már olyan elvárások fogalmazódnak meg a munkajogban, melyek a fenti garanciá-
kat maradéktalanul érvényesíteni kötelesek. Persze az alkalmazás egyik-másik esetben nem 
zökkenőmentes. Ez magyarázható azzal, hogy bizonyos élethelyzetekben az emberek sok-
kal könnyebben diszkriminálnak, mindenkinek van egy prejudikációja. 


