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A MUNKAVÁLLALÓI JOGALANYISÁG ÖSSZETETTSÉGE ‒ 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSA  

 

JAKAB NÓRA  

 
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a sérülékeny csoportok, a szociális kirekesztődés elleni 

küzdelem és az emberi jogok révén folyamatosan kihívások elé állított munkajogi 

szabályozásnak milyen elvek mentén kellene kiépülnie a sérülékeny csoportok, különösen a 

fogyatékos emberek vonatkozásában. A tanulmány a célcsoport munkavállalói jogalanyisága 

mellett fontos megállapításokat tesz a felmondási védelem szűkülése kérdésében. 

Kulcsszavak: a munkajog kihívásai, sérülékeny csoportok, felmondási védelem, munka-

vállalói jogalanyiság 

 

The essay focuses on the issue on which principles the labor law regulation should be built up 

amongst the challenges invoked by the fight against the social exclusion and by the human 

rights. The special focus of the paper is disabled people as employees or potential employees. 

Therefore the essay deals with the questions of being employee in labor law including the 

issue of dismissal protection which has been narrowed in the Hungarian regulation. 

Keywords: challenges of labour law, vulnerable groups, dismissal protection, subjects of 

labour law 

 
Bevezető gondolatok 

 

A munkajogi szabályozás az őt körülvevő környezet változásait képezi le, egyfajta 

reflexív természettel rendelkezik, kapcsolata a gazdasággal és a politikával állandó. 

Ez látható abban is, hogy a XX. században a gazdálkodó szervezetek hatalmas és 

vertikálisan tagozódó termelőrendszerekké alakultak át, amelyek a tömegtermelésre 

tértek át. A munkaviszonyok teljes munkaidőre, határozatlan időre jöttek létre, 

annak reményében, hogy az állás a munkavállaló élete végéig tart, s így ők majd 

részesednek a foglalkoztatói nyugdíjrendszerből. Természetesen ezek az állások 

nem tűntek el, azonban a jelentős változás egyértelmű jelei mutatkoznak, amely 

gyengíti a XX. században elterjedt foglalkoztatási modellt. Az emberek gyakrabban 

váltanak munkahelyet, gyakoriak a határozott időtartamú munkaviszonyok, 

idénymunkák, munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munkák.  
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Többen önfoglalkoztatóvá váltak, a munkaidő beosztása rugalmasan változik, a 

munka jellege is sokszínűvé, rugalmasabbá vált. A gazdasági környezet is 

megváltozott, hiszen ma már tudásalapú társadalomban élünk, a gazdaságnak együtt 

kell haladnia a technológiai újításokkal és a változó fogyasztói igényekkel. A 

munkáltatóknak azonnal reagálnia kell az ízlésbeli változásokra, s olyan 

munkaszervezetet kell kialakítaniuk, amely hatékonyan és gyorsan alkalmazkodik a 

változó igényekhez. A kérdés tehát joggal merül fel ezek után: vajon a jog feladata 

továbbra is a munkahely biztonságának megteremtése, vagy ezen az idő már 

túlhaladt, és inkább a jövedelem és foglalkoztathatóság védelmét kell ellátnia?1 A 

munkajogi szabályozás válasza erre a ‘flexicurity’ koncepciójának bevezetése volt.2  

A rugalmasság és biztonság kérdése ugyanakkor együtt jár a sérülékeny 

csoportok problémáinak kezelésével. Ez alapvetően két kihívást jelent a munkajog 

számára:  

‒ szükség esetén foglalkoztatást védő szabályok megalkotását, valamint 

‒ ezek érvényesülésének kikényszerítését. 

A szociális kirekesztődés sok olyan csoportra vonatkozik, amelyek képtelenek 

részt venni a munkaerőpiac előnyeiből, éppen ezért cél a foglalkoztatási ráta 

növelése makrogazdasági politika révén.  

Új szabályozási technikákra is szükség van, szemben a korábbi hierarchián és 

utasításon alapuló rendszerrel. Ilyennek minősül például a munkavállalók és 

önfoglalkoztatók adókedvezménye, a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek 

működtetése, a munkavállaló részvényessé tétele, átmeneti támogatások gazdálkodó 

szervezetek részére amennyiben tartós álláskeresőt foglalkoztatnak.  

                                                 
 
1 A munkajogi változásokról lásd: DEAKIN S.–MORRIS G. S.: Labour Law. Sixth Edition. 

Hart Publishing. Oxford and Portland, Oregon, 2012, 30‒37, 131‒190, 2012. FREEDLAND 

M.–COUNTOURIS N.: The Legal Construction of Personal Work Relations, Oxford Uni-

versity Press, Oxford, 2011, ILO (1997) Contract Labour – Fifth item on the agenda Report 

V (1) to the International Labour Conference 86th Session 1998, DEAKIN, S.–WILKINSON, 

F. (2005): The Law of the Labour Market. Industrialisation. Employment and Legal Evo-

lution, Oxford University Press, Oxford, 2005; BLAINPAIN, R.‒HENDRICKS, F.: European 

Labour Law, Kluwer Law International Bv, The Netherlands, 2010; BRONSTEIN, A.: In-

ternational and Comparative Labour Law, Palgrave Macmillan, International Labour 

Organisation, 2009, 1‒22. 
2 Lásd erről: STEVENST, Y.‒BUGGENHOUVAN, B.: The Influence of Flexibility as a Motor of 

Changing Work Patterns on Occupational Pension as Part of Social Protection in Europe. 

Comparative Labour Law & Policy Journal, 21 (1999‒2000), 331‒370. STONE, K. V. W.: 

Flexibilization, Globalization, and Privatization: Three Challenges to Labour Rights in our 

Time, in: Bercusson, B.‒Estlund, C. (szerk.): Regulating Labour Law in the Wake of 

Globalisation. New Challanges, New Institutions, Hart Publishing, Oxford and Portland, 

Oregon, 2009, 115‒136.; MICHIE, J.‒SHEEHAN, M.: Labour ‘flexibility’ – securing ma-

nagement’s right to manage badly? in: Brendan Burchell‒Simon Deakin‒Jonathan 

Michie‒Jill Rubery (szerk.): Systems of Production, Markets, organisations and perfor-

mance. Routledge, London and New‒York, 2005, 178‒191. 
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Új tájékoztatási és konzultációs mechanizmusokra van szükség, amely a 

munkáltató és a munkavállalók közössége között a partneri kapcsolatot részesíti 

előnyben.  

Mindezeken túl a XX. század második felétől erősödő emberi jogi harcok és a 

globalizáció is igen nagy hatással vannak a munkajogra. Az emberi jogi eredmények 

bástyaként emelkednek ki a munkajogi szabályozás egészéből, gondolok itt az 

egyenlőség, a munkához és a foglakoztatás szabad megválasztásához való jogra.3 

A fogyatékos emberekre vetített munkavállalói jogalanyiság a fogyatékosügyi 

mozgalmak eredményei alapján került a munkajogi szabályozás, tágabb értelemben 

a foglalkoztatáspolitika megoldandó kérdései közé. 

Ebben a tanulmányban azt vizsgálom, hogy a sérülékeny csoportok, a szociális 

kirekesztődés elleni küzdelem és az emberi jogok révén folyamatosan kihívások elé 

állított munkajogi szabályozásnak milyen elvek mentén kellene kiépülnie a 

fogyatékos emberek (a továbbiakban többször „célsoport”), tágabb értelemben a 

sérülékeny csoportok vonatkozásában.  

A tanulmány a munkavállalói jogalanyiság kérdésköre mellett fontos 

megállapításokat tesz a felmondási védelem szűkülése kérdésében. 

 

1. A fogyatékos emberek foglalkoztatásának jellemzői a versenyszférában 

Magyarországon 
 

Magyarországon a 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember 

élt, a népesség 5,7 százaléka. Az 1990-es adatokhoz képest a számuk jelentősen 

emelkedett. Ennek magyarázata lehet az is, hogy az 1990-es népszámlálás nem volt 

teljes körű, valamint többen vállalták fogyatékosságukat.4 2011-ben a 15–64 évesek 

                                                 
3 A munkajog kihívásairól lásd: COLLINS, H. –EWING, K. D. –MCCOLGAN, A.: Labour Law. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 38‒44. Lásd még: ROGOWSKI, R.–SALAIS, 

R.–WHITESIDE N. (szerk.): Transforming European Employment Policy‒Labour Market 

Transitions and the Promotion of Capability, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011, 

229‒242.; OWENS, R.: The Future of the Law of Work, A Review Essay of Labour Law in 

an Era of Globalization: Transformative Practices and Possibilities, Adelaide Law Review, 

23 (2009) 345‒373. Az antidiszkriminációs jogalkotás célcsoport integrációja gyakorolt 

hatásáról lásd: DEAKIN, S.: Equality, Non-discrimination and the Labour Market. Civitas: 

Institute for the Study of Civil Society, London, 2002, 41‒56.; GRAY, A.: Flexicurity: 

Solution or Illusion? in: Michael Gold: Employment Policy in the European Union, Ori-

gins, Themes, Prospects. Palgrave Macmillan, New‒York, 2009, 45‒65. 
4 A fogyatékos emberek vizsgálatára már a XIX. században sor került, mivel az akkori 

„szociálisan érzékeny” kormányzat úgy döntött, hogy felveszi ezt a kérdést a népszámlá-

lások programjába. Ennek köszönhető, hogy a fogyatékos emberekkel kapcsolatos témakör 

már a legrégebbi magyar népszámlálásokban is szerepel: az 1870 és 1949 közötti valam-

ennyi népszámlálásban megtalálhatók voltak a testi és szellemi fogyatékosságra vonatkozó 

kérdések. Bár az 1960., 1970. és 1980. évi népszámlálási programokból kimaradtak a fo-

gyatékosságot tudakoló kérdések, de a KSH különböző kismintás lakossági adatfelvétele-

iben már foglalkoztak a témával az 1980-as években. Az 1990. évi és a 2001. évi nép-

számlálások programjában az egészségi állapottal kapcsolatos egyedüli kérdésként szere-
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21,5%-a, összességében 1 millió 439 ezer fő számolt be tartósan, legalább hat hó-

napig fennálló egészségi problémáról, betegségről. Ez mintegy 669 ezer férfit és 770 

ezer nőt jelentett. 2011-ben az 1 millió 472 ezer magánháztartásban élő, tartósan 

fennálló egészségi problémát, betegséget, illetve korlátozottságot jelző 15–64 éves 

személy (685 ezer férfi, illetve 787 ezer nő) 52,1%-a nyilatkozott úgy, hogy a 

munkavállalásban, illetve munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva 

érzi magát. Ez az összességében 767 ezer fő – 354 ezer férfi és 413 ezer nő – te-

kinthető tulajdonképpen megváltozott munkaképességűnek.5 

A versenyszféra foglalkoztatási gyakorlatáról kevés felmérés készült. Egy 

2001‒2002-ben készült kutatás a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatási jellegzetességeit vizsgálta hazánk 200 legnagyobb 

gazdasági társaságánál. Ez volt az első empirikus jellegű kutatás, mely a célpopu-

láció és a gazdasági társaságok viszonyát vizsgálta, éppen ezért nincs összehason-

lítási alapunk. A 200 hazai vállalat kiválasztásának az oka a következő: 

‒ az ott foglalkoztatottak létszáma jelentős, 

‒ e társaságok mintaadóként lépnek fel a kisebb társaságok számára, 

‒ az adatok az egész magyar gazdaság integrációs képességéről árulkodnak.6 

A felmérés megállapításai azért is fontosak, mert a felmérésbe bevont hazai 

vállalatok integrált munkahelyek, a foglalkoztatási rehabilitáció pedig az integrált 

munkahelyeken valósul meg leginkább. A kutatás konklúziója az volt, hogy a fo-

gyatékos emberek foglalkoztatásában regionális, nemi, tulajdonosi különbségek és 

kereseti eltérések mutatkoznak. 

A mintába került összes dél-dunántúli cég foglalkoztatott fogyatékos munka-

vállalókat, a közép-dunántúli cégeknek csak a 44,4 százaléka. 

Az észak-magyarországi cégeknek 72,7 százaléka, észak-alföldi cégek több mint 

kétharmada, budapesti és pest megyei cégeknek a fele alkalmazott megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat.7 

                                                                                                                            
pelt, 1990-ben a népesség 20 százalékát kérdezték meg erről a témáról, 2001-ben a la-

kosság teljes körétől tudakolták meg ezt a kérdést. TAUSZ K.–LAKATOS M.: A fogyatékos 

emberek helyzete, Statisztikai Szemle (82) 4 (2004), 371‒391.  
5 Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon. 2011, Központi Statisztikai Hivatal, 

2012. május; http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf (2014. 

07. 8.) 3. 6. 
6 KÖNCZEI GY.–KOMÁROMI R.–KESZI R.–VICSEK L. (2002): A fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról a TOP 200 adatbázis alapján, Mun-

kaügyi Szemle 12 (2002) 21‒23.; Lásd még: KOMÁROMI R.: A megváltozott munkaké-

pességű és fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci integrációjáról, Esély 5 (2003), 

27‒59. 

Az adatfeldolgozás jellemzője, hogy a tervezett 200-ból összesen 138 értékelhető vállalati 

kérdőív került az adatbázisba, ami 69 százalékos visszaérkezési arány és ezért nagyon jó 

eredménynek tekinthető. Megjegyzés: a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

célszervezetben történő foglalkoztatása a rendszerváltás óta szintén nő. 
7 KÖNCZEI–KOMÁROMI–KESZI–VICSEK: i. m. 21‒23.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf
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A nemi egyenlőtlenségek még erősebben jelentkeztek, az összes megváltozott 

munkaképességű és fogyatékos munkavállaló között csak 39 százalék a nő és 61 

százalék a férfi („diszkrimináció a diszkriminációban”).8 

A magyar és külföldi tulajdonú cégek megközelítőleg azonos mértékben fog-

lalkoztattak fogyatékos munkavállalókat, habár a mintába került vállalatokra a 

külföldi tulajdon a jellemző, átlagosan 59,9 százalék. Inkább a külföldi tulajdonú 

vállalatokban, a budapesti és pest megyei, valamint az észak-magyarországi cégek 

(meglepő módon) munkavállalói rendelkeztek magasabb átlagkeresettel, s a külföldi 

tulajdonú vállalatok alkalmaznak fiatalabb munkavállalókat.9  

A nagyvállalatok között a legelterjedtebb alternatív foglalkoztatási forma (ati-

pikus foglalkoztatás) a részmunkaidő, ami a cégek 54,3 százalékánál jelen van. 

Jelentősebb szerepe volt még a szezonális foglalkoztatásnak, ami a vállalatok 23,2 

százalékát érinti, és egyéb formáknak, amely a cégek 10,1 százalékánál van jelen. A 

távmunka mindössze 2,2 százalékot érintett, a bedolgozás 3,6 százalékot.10 

Általában elmondható, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékos 

munkavállalókat alkalmazó munkáltatók rendkívül alacsony mértékben használtak 

fel külső információkat, illetve tapasztalatokat a foglalkoztatási gyakorlat kialakí-

tásához. A cégek 92,3 százaléka támaszkodott saját tapasztalatokra, a civil szerve-

zetek és a Munkaügyi Központ szerepe elhanyagolható volt. A vezető nagyvállala-

tok nagy része nem volt kapcsolatban a rehabilitációs munkacsoportokkal. A mun-

kacsoportok tevékenysége leginkább a munkaközvetítéssel kapcsolatos. A dotáció, 

bértámogatás és a képzéshez kapcsolódó támogatás igénybevétele nem volt jelentős. 

Ez arra engedett következtetni, hogy a támogatás és a munkaerő viszonylag olcsó-

sága nem ösztönzi a vállalatokat a foglalkoztatásra.11 

A megkérdezettek többsége arra panaszkodott, hogy az álláskeresés és munka-

végzés területén nagy nehézségeik vannak, gondot jelent számukra a munkahely 

megközelítése, rokkantnyugdíjas státusz hátránya és a könnyebb megterhelésű, 

négy‒hat órás munka ritka lehetősége.12 

Magyarországon többnyire egyesület és közhasznú társaság formájában mű-

ködnek szociális vállalkozások. A lakóotthonokban történő foglalkoztatás többnyire 

védett műhelyekben valósult meg, amely nem integrál a munkaerőpiacra. A szociális 

vállalkozások közül kiemelkedik a Bárka egyesület és az Összefogás. A támogatott 

foglalkoztatás és a „produktív műhelyekben” történő foglalkoztatás megvalósítása 

mindenképpen megfontolandó.  

Magyarországon jelenleg körülbelül 1153 akkreditált munkáltatónál, körülbelül 

24 400 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak.13 

                                                 
8 KOMÁROMI: i. m. 54‒59.  
9 KÖNCZEI–KOMÁROMI–KESZI–VICSEK: i. m. 21‒23. 
10 Uo. 
11 Uo. 
12 Uo. 
13 A Magyar Akkreditált Munkáltatók Országos Érdekvédelmi Szövetségének tájékoztatása 

szerint, amelyet az NRSZH dokumentumai alapján állítottak össze. 
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A megváltozott munkaképességűek gazdasági aktivitási mutatói nagyon kedve-

zőtlenek, a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. A 767 ezer 15‒64 éves 

megváltozott munkaképességű emberből 185 ezren tartoztak 2011. II. negyedévben 

a gazdaságilag aktívak közé, 46 ezren pedig munkanélküliek voltak.14 

A számokból is látható, hogy a fogyatékossággal és megváltozott munkaképes-

séggel élő emberek foglalkoztatása az állami foglalkoztatáspolitika egy meghatá-

rozó része, amennyiben a foglalkoztatásuk nem szociális, hanem gazdasági célt 

szolgál, azaz azt, hogy ők a munkaerőpiacon termelő tevékenységet folytassanak. 

 

2. Foglalkoztatás – Gazdasági vagy szociális kérdés? 
 

Látható tehát, hogy a versenyszférában való foglalkoztatás hagy kívánni valót maga 

után. Mindez a célcsoport elsődleges munkaerőpiacról való kiszorulását is mutatja. 

A felmérés rávilágít ugyanakkor egy kulcskérdésre a fogyatékossággal élő emberek 

foglalkoztatása kapcsán. Ez nevezetesen az állami fogyatékosságpolitika és jogpo-

litika döntése a tekintetben, hogy a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásá-

nak megoldását gazdasági vagy szociális kérdésként kezeli.  

A két megközelítés ugyanis teljesen más szabályozást kíván meg. Amennyiben a 

foglalkoztatás szociális kérdés, úgy a foglalkoztatás terápiás célokat szolgál. Ilyen 

valósul meg a lakóotthonokban. Ez a foglalkoztatás nem kíván részletekbe menő 

munkajogi szabályozást. 

A munkajogi szabályozás kidolgozása és annak a rehabilitációval való össze-

kapcsolása csak akkor bír jelentőséggel, ha a fogyatékossággal élő emberek fog-

lalkoztatása gazdasági kérdés az adott jogpolitikában. Akkor van jelentősége annak, 

hogy milyen részletességgel szabályozzák a fogyatékossággal élő emberek foglal-

koztatását, mennyire irányadóak a német SGB IX. (Rehabilitation und Teilhabe der 

Behinderten Menschen) rendelkezései, amelyeket példaértékűnek tartok.  

A foglalkoztatás gazdasági kérdésként való kezelése igényli a munkavállalói 

jogalanyiság holisztikus szemléletét, amelyben a munkajogi és gazdasági jogi sza-

bályozás területei összekapcsolódnak. Ekkor ez már foglalkoztatáspolitikai, okta-

táspolitikai és felnőttvédelmi kérdéssé is válik. 

A továbbiakban a magyar munkajogi szabályozás kérdéseivel foglalkozom. 

Először a régi és az új Munka Törvénykönyve célcsoportra vonatkozó rendelkezéseit 

vizsgálom meg. Köztük számba veszem azokat a területeket, amelyek munkajogi 

szabályozást igényelnek. Majd a meglévő munkajogi szabályozás köré épülő fog-

lalkoztatáspolitikai kérdéseket nézem meg közelebbről. 

 

3. A munkavállalói jogalanyiság feltétele – A régi Mt. 
 

A régi Mt. 72. §-a a következőképpen rendelkezett az általános munkavállalói ké-

pességről: 

                                                 
14 Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011, Központi Statisztikai Hivatal, 

2012. május; http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf (2014. 

07. 8.) 7.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf
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(1) Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét 

betöltötte. 

(2) Korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájá-

rulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt.” 

Ez alapján a munkavállalói minőség feltétele az életkor betöltése mellett a leg-

alább korlátozottan cselekvőképesség megléte volt. 

Ez a szabályozás összhangban volt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvénnyel. Ugyanakkor a régi Mt. 72. §-a és a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban 

Fot.) között ellentmondás volt. 

A Fot. 15‒16. § szakaszai az alábbiak szerint rendelkeznek:  

15. § (1) A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 

(2) A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavég-

zéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszkö-

zök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek 

fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

(3) A munkáltató a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése ér-

dekében ‒ a felvételi eljárás során ‒ köteles biztosítani az egyenlő eséllyel hozzá-

férhető környezetet. 

(4) A munkáltatót a (3) bekezdésben foglalt kötelezettség abban az esetben 

terheli, amennyiben 

a) a megüresedett álláshelyet nyilvánosan meghirdette, 

b) az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a 

meghallgatáshoz szükséges speciális igényeit, és 

c) azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy 

terhet. Aránytalanul nagy tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a 

munkáltató működését ellehetetleníti. 

16. § Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás 

keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség sze-

rint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

akkreditált munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a 

központi költségvetés ‒ jogszabályban meghatározottak szerint ‒ támogatásban 

részesíti.” 

A régi Mt. csak a korlátozottan cselekvőképes személyek számára tette lehetővé 

a munkaviszonyban való megjelenést. A cselekvőképességgel nem rendelkező fo-

gyatékossággal élő emberek munkához való jogát a régi Mt. és így a jogpolitika nem 

támogatta. 

A Fot. szabályozás tartalmazza a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkal-

mazott egyenlő bánásmód általános keretei létrehozásának való megfelelés szabá-

lyait. A munkáltató az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet jelenleg is köteles 

biztosítani a fogyatékos személy foglalkoztatása esetén, a módosítás célja az, hogy 

ez a kötelezettség a munkavállalást megelőző felvételi eljárás során is fennálljon. 

A régi Mt. a Fot. rendelkezésére többek között az 5. § módosításával válaszolt:  
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(1) A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét 

meg kell tartani. 

(2) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit 

megfelelően orvosolni kell, amely nem járhat más munkavállaló jogainak megsér-

tésével, illetve csorbításával. 

Az egyenlő bánásmód követelményeinek részletszabályairól pedig az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(a továbbiakban Eb. törvény) rendelkezik. 

 

4. A munkavállalói jogalanyiság feltétele – Az új Mt. 
 

Az új Mt. szakított a régi Mt. koncepciójával a munkavállalói minőség kérdésében. 

Az új Mt. 34. § (1) bekezdése szerint: Munkavállaló az a természetes személy, aki 

munkaszerződés alapján munkát végez.  

A 42. § (1) bekezdése rögzíti a munkaviszony fogalmát és a (2) bekezdés a 

munkaszerződés valós tartalmát: A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. 

(2) A munkaszerződés alapján 

a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 

b) a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. 

A munkaszerződés alapján történő, személyi és gazdasági függést magában 

foglaló munkavégzés az, amely a munkajog keretein belül marad.15 

A Munka Törvénykönyve továbbá a munkavállaló fogalma alá sodort olyan 

jogviszonyokat is, amelyekben a személyi függés alacsony szintű, így a távmunkát 

és a bedolgozói jogviszonyt, azaz kiterjesztette az atipikus munkavégzési viszonyok 

körét normalizáció útján. 

Továbbá a kodifikáció a cselekvőképtelen munkavállalókat sodorta a 

munkavállaló kategóriája alá. 

A fenti szabályozás értelmében nincs ellentmondás a Fot. és az új Mt. között, 

hiszen a munkavállalói minőség ismérve és a cselekvőképtelen munkavállaló új 

Mt.-be való integrálása megteremtette a lehetőséget az integrált munkahelyen való 

foglalkoztatásra valamennyi fogyatékossággal élő ember esetében. 

Az egyenlő bánásmód szabályát az új Mt. 12. §-a tartalmazza,16 háttérjogszabá-

lya változatlanul az egyenlő bánásmódról szóló törvény (2003. évi CXXV. törvény 

„Eb. törvény”). 

                                                 
15 A munkavállaló munkáltató szempontjából történő meghatározására lásd: MÉLYPATAKI 

G.: A munkavállaló fogalma a magyar és a német jogban a munkáltató szempontjából, 

Publicationes Universitatis Miskolciensis Series Juridica Et Politica XXX/2, 2012, 521. 

MÉLYPATAKI G.: Outdoor or Indoor ‒ The Place of the Civil Service Law in the Hungarian 

Legal System, in: Kékesi Tamás (szerk.) The Publications of the MultiScience ‒ XXIX. 

microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference. Konferencia helye, ideje: 

Miskolc, Magyarország, 2015. IV. 9‒10. Miskolc, University of Miskolc, 2015. 
16 12. § (1) A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem 

járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával. 
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5. A szerződéskötés szabadsága  
 

A Fot. és az új Mt. egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezései 

felvetik az alapjogok érvényesülésének kérdését a munkajogban. A kvó-

ta-szabályozás az antidiszkriminációs jogalkotás eszköze, csakúgy mint a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának elve, amelyeket érvényre kell juttatni, az új Mt., a Fot. 

és az Eb. törvény rendelkezései értelmében, a munkaviszony létesítését megelőző 

felvételi eljárás, a létesítés, a jogviszony fennállása alatt.  

Felmerül a kérdés, hogy a szerződéskötés szabadságának elve miért is korlá-

tozható az antidiszkriminációs jogalkotás következtében. Erre Kiss György alapjo-

gok kollíziójáról folytatott okfejtését hívom segítségül, amikor is a szerződéskötés 

szabadságának elvét, nevezetesen annak szabadságát, hogy a munkáltató eldöntse, 

kivel is kíván munkaviszonyt létesíteni, korlátozza a munkavállaló munkához, 

illetve a foglalkozás szabad megválasztásához való joga.17 Azaz a szerződéskötés 

szabadságának elve a munkajog sajátos környezetében egy másik alapjoggal talál-

kozik, amikor is igazolhatóvá válik a korlátozás.  

Neal C. Alan a szociális jogok vizsgálata során megállapította, hogy alkotmá-

nyokban általánosan elismert jog az egyenlő megítéléshez való jog; magas szinten 

elismert jog a foglalkozás szabad megválasztásának a joga; alacsony szinten elismert 

jog a szakmai képzéshez való jog, az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elve, a 

felmondási tilalmak szabályozása, méltányos munkafeltételekhez való jog. 18  A 

csoportosításban természetesen más jogok is szerepelnek, azonban azért emeltük ki 

ezeket, mert azokat szorosan összetartozónak tekintem. Mint látjuk, ennek ellenére a 

védelmi szintek különbözőek.  

Kiss György az egyenlő bánásmódot egyenlő megítéléshez való jogként hasz-

nálja, s a munkajog környezetében megkülönbözet általános és különös alapjogi 

kollíziót. Az első generációs alapjogok munkajogi ütközését általános kollíziónak 

                                                                                                                            
(2) Munkabérnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában minden, a munkaviszony alapján 

közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. 

(3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, 

minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy 

szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figye-

lembe venni. 
17  A diszkrimináció kérdéseiről a kollektív és egyéni munkaügyi kapcsolatokban lásd: 

PRUGBERGER T.: Európai és Magyar Összehasonlító Munka- és Közszolgálati Jog, KJK 

Kerszöv, Budapest, 2006, 44‒49. 
18 NEAL C. A.: Fundamental Social Rights at Work in the European Community, Dartmo-

uth, Ashgate, 1999, 62‒63. Az egyenlő bánásmód dogmatikai kérdéseiről lásd: 

GYULAVÁRI T.: Az egyenlő bánásmód elvének dogmatikai és gyakorlati jelentősége, in: 

KISS Gy.: Az Európai Unió munkajoga, Osiris, Budapest, 2001. Az egyenlő megítélés 

közvetlenül hat a munkaszerződés, illetve a munkaviszony piacorientáltságára. KISS Gy.: 

Az esélyegyenlőségi jogok érvényesülése a munkajogban, Jura 1 (2002) 48‒61. 
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nevezi, a munkáltatói versus munkavállalói pozíció, avagy a gazdasági és szociális 

jogok kollíziója pedig különösnek tekinthető.19 

Az általános kollízióban érdekes az egyenlő megítéléshez való általános alapjog 

sajátos munkajogi érvényesülése. Az egyenlő megítéléshez való jog már a munka-

jogviszony létesítése során felmerül (amint a Fot. rendelkezéseit látjuk, még azt 

megelőzően, a felvétel során is), és korlátozza a szerződéskötés szabadságát. 

Ugyanakkor Kiss György kiemeli, hogy a szerződéses szabadság esetleges, alkalmi 

elsőbbsége az egyenlő bánásmód általános követelményével szemben fel sem me-

rül.20 

A különös kollízióban a munkavállalói pozícióhoz kapcsolódó második generá-

ciós szociális jogok szinte mindegyike a tulajdonhoz való joggal ütközik. Kiss 

György kiemeli, hogy az egyéni munkajog területén a már említett egyenlő meg-

ítéléshez való jog a teljesítés számos fázisán keresztül éri el a tulajdonnal való ren-

delkezési jogot; s még nehezebb a megítélése a foglalkozás szabad megválasztásá-

hoz való jog és a munkáltató alapjogai közötti kollíziónak.21 Ez leginkább a mun-

kajogviszony munkáltató általi megszüntetéshez kapcsolódó szabályozással hozható 

összefüggésbe.22  Gondoljunk csak a felmondásvédelem intézményére, amelynek 

létjogosultsága a célcsoport vonatkozásában ezúton is igazolható.23 

A szerződéses szabadság kontrollja, korlátozása másik olvasata a munkaszer-

ződés tartalmi elemeinek vizsgálatából is következhet, azaz a típuskényszerből 

versus típusválasztás szabadságából. A munkavállaló a törvény kógens rendelke-

zései, a koalíció és a részvételi jogok által, ha minimális szinten is, de foglalkozási és 

egzisztenciális biztonságban részesül. Kiss György Rolf Wankra hivatkozással ezt 

szembeállítja az önállóan munkavégzőre jellemző szerződéses szabadsággal, mert ő 

a biztonságot az önmagáról való gondoskodási képességgel éri el. Éppen ezért van 

szükség, hogy a kógens szabályok a címzettek esetében érvényesüljenek, s a szer-

ződés kontrollja objektív ismérvek által legyen ellenőrizhető.24  

Ezen objektív ismérvek pedig az atipikus munkajogviszonyok elterjedésével 

most már tipikusak is lehetnek, ilyen a széleskörű utasítási és ellenőrzési jog tom-

pulása, amelyek sem a jogviszony, sem a jogalany oldaláról nem zárják ki a mun-

kaviszonnyá minősítést. A célcsoport vonatkozásában ezt is fontosnak tartom ki-

emelni, mert a típusválasztás szabadsága mellett a kógens előírások, mint például 

                                                 
19 KISS Gy.: Alapjogok kollíziója a munkajogban, Akadémiai Doktori Értekezés, Pécs, 2006, 

228‒230. 
20 Uo. 385. 
21 Uo. 230. és 265‒266. 
22 Uo. 231. 
23 Kiss György is a felmondásvédelmi rendszereket hozza fel példáként, s ez a fogyatékos 

emberek osztrák és német felmondásvédelmi szabályrendszerét tekintve alapvető jelentő-

ségű. A felmondásvédelmi rendszeren belül felhívja a figyelmet arra, hogy itt összeütközés 

támadhat a munkajogviszonyban állók és a munkanélküliek között. Lásd KISS: Alapjogok 

kollíziója a munkajogban, 233. 
24 KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban, 264‒266. 
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felmondásvédelem, a munkavállalók védelmét hivatottak szolgálni. Azonban a 

védelmi szükséglet csak motiváló tényező lehet. 25 

 

6. A foglalkozás és a munkavégzés szabad megválasztása, valamint  

a munkához való jog 
 

A foglalkozás és a munkavégzés szabad megválasztása, valamint a munkához való 

jog számos nemzetközi dokumentumban megjelenik.26 A munkához való jog ter-

mészetével, dogmatikájával kapcsolatban éles vita bontakozott ki az ENSZ-en belül 

1947 és 1966 között, a kommunista-szocialista országok annak beépítését követelték 

a nemzeti jogba, míg a nyugati államok annak általános megfogalmazását. A Gaz-

dasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányának 6. cikkelyében csapó-

dott le ez a vita, amely szerint a részes államok megtesznek minden szükséges in-

tézkedést a munkához való jog biztosítására, azonban ez nem jelent kötelezettséget. 

Az ILO 1964. évi 122. számú ajánlása a Foglalkoztatáspolitikáról nem a munkához 

való jog alanyi jogként való elismerését, hanem megfelelő állami foglalkoztatáspo-

litika kialakítását írja elő.27 Az ILO 1984. évi 169. számú ajánlása továbblépett az 

előbbi ajánláson, mivel a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásával is fog-

lalkozott. Ez utóbbi ajánlás nyilvánvalóvá teszi, hogy a munkához való jog érvé-

nyesüléséhez intézményekre van szükség, mint az egyenlő bánásmód követelménye, 

az aktív támogatási rendszer kiépítése (a segély csapdájából való kikerülés érdeké-

ben).28  

Európában az Európai Szociális Karta 1. cikke rögzítette elsőként a munkához 

való jogot, azonban nem mint alanyi jogot, hanem mint az állam kötelességét. A 

Karta Kiegészítő Jegyzőkönyve óta válik el egymástól a munkához, a foglalkozás és 

munkavégzés szabad megválasztásához való jog.29 Az Európai Unió Alapjogi Kar-

tájának 15. cikkében pedig ténylegesen elkülönül egymástól a munkához és a fog-

                                                 
25 Uo. 266. 
26 Erről lásd: Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 23. cikkely, Gaz-

dasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 6. cikkely, az ILO 

122 és 169. számú ajánlása, az Európai Szociális Karta 1. cikke, A Munkavállalók Alap-

vető Szociális Jogairól szóló Közösségi Karta, az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok 

Kartája 1. cikk. 
27 KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban, 279‒281. 
28 A 169. sz. ajánlás a 11. pontban a foglalkoztatáspolitika eszközeként a kollektív tárgya-

lások fontosságát hangsúlyozta az alábbi kérdésekben: foglalkoztatás előmozdítása, 

csökkentése, vállalatok átszervezése és korszerűsítése, munkaidő átrendezése, különleges 

csoportok védelme, tájékoztatás gazdasági, pénzügyi és foglalkoztatási kérdésekről. 
29 Lásd erről: PRUGBERGER T.: Európai és Magyar Összehasonlító Munka- és Közszolgálati 

Jog, KJK Kerszöv, Budapest, 2006, 41.; LENIA S.: Case law of the European Social 

Charter. Council of Europe Publishing, 1997; QUESEDA L. J.–SZILÁGYI I.: Szociális Jogok 

Európában, Esély 2 (1996) 73‒74., KÖNCZEI Gy.: A hátrányos helyzetű csoportok védelme 

az Európai Unióban, in: GYULAVÁRI Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenzi-

ója, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2000; GYULAVÁRI T.–KÖNCZEI Gy.: 

Európai Szociális Jog, Osiris, Budapest, 2000. 
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lalkozás szabad megválasztásához való jog. Ez többek között kitér arra is, hogy a 

munkához való jog átfogó biztosítékrendszer segítségével valósítható meg, azaz 

önálló alanyi jogként nem, de szubszidiárius eszközök igénybevételével igen.30 

Mindezek után feltehető a kérdés, hogy alanyi jog-e a munkához való jog. Kiss 

György kiemeli azt az uralkodó álláspontot, hogy a munkához való jog nem alanyi 

jog, és így nem is tárgya alapjogi kollíziónak. Ugyanakkor álláspontja szerint az 

államtól meghatározott magatartást követel meg, és mint ilyen túlmutat a puszta 

államcél szintjén.31  Román László szerint a munkához való jog helyett minden 

munkaképes állampolgár számára a munkavégzés lehetővé tétele alapelvet kellene 

megfogalmazni.32 A munkához való jog realizálását jelenti mindenestre a foglal-

koztatási kötelesség és a továbbfoglalkoztatási kötelesség intézménye.33 

Kiss György abból indul ki, hogy a munkajogi szabályzórendszer az egyes jog-

intézmények szabályozása révén képes a munkához való jog követelményének 

erősítésére vagy gyengítésére,34 így megállapíthatjuk, hogy a sérülékeny csoportok 

érdekében alkalmazott antidiszkriminációs munkajogi jogalkotás éppen az erősí-

tésre törekszik. 

 

7. A célcsoport előfordulása az új Munka Törvénykönyvében 
 

Az új Munka Törvénykönyve tartalmaz rendelkezéseket a fogyatékossággal élő 

személyre, rehabilitációs ellátásban részesülőre és a cselekvőképtelen munkavál-

lalóra. Mindez zavart kelthet a munkajogi rendelkezések alkalmazása során: 

51. § (5) A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni 

kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról. 

Az új Mt. ugyanakkor nem részletezi, hogy mit ért ésszerű alkalmazkodás alatt. 

Valószínűleg a bírói gyakorlat esetről esetre fogja megadni az értelmét. 

53. § (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más hely-

ségben végzendő munkára 

a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, 

b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint 

c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá ha 

d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű 

egészségkárosodását megállapította. 

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás korlátozott a rehabilitációs ellátásban 

részesülő esetében. 

                                                 
30 KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban 285. Az EU Kartáról lásd: PRUGBERGER T.: 

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex, Budapest, 2006, 

30. 
31 KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban, i. m. 231, 56. lábjegyzet. 
32 ROMÁN 

L.: Munkajog (Elméleti alapvetés), Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, 68‒69. 
33 KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban, 233. 
34 Uo. 
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66. § (7) A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs jára-

dékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal 

összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a mun-

kavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló 

számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felaján-

lani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el. 

A rehabilitációs ellátásban és 2014. december 30-ig a rehabilitációs járadékban 

részesülő személy felmondási védelemben részesül. A felmondási védelem fel-

mondási korlát formájában jelenik meg a munkáltató által közölt munkavállaló 

egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondás esetén. Azaz nem 

minden felmondási indok esetén érvényesül a korlát. 

A rehabilitációs ellátásban részesülő, valamint a fogyatékos személyek pótsza-

badságra jogosultak. 

120. § A munkavállalónak, ha 

a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű 

egészségkárosodását megállapította, 

b) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy 

c) vakok személyi járadékára jogosult 

évenként öt munkanap pótszabadság jár. 

A cselekvőképtelen munkavállaló fogalma a mentálisan sérült személyek mun-

kához való jogát tölti meg tartalommal. 

212. § (1) A cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében a munkaviszony-

nyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló csak olyan 

munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi állapotánál fogva tartósan 

és folyamatosan képes ellátni. 

(2) A munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes 

leírásával kell meghatározni. A munkavállalóra vonatkozó egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat kiterjed a részletes munkaköri feladatok ellátására. 

(3) A munkavállaló munkavégzését folyamatosan és oly módon kell felügyelni, 

hogy az az egészséges és biztonságos munkafeltételek megtartását biztosítsa. 

(4) A munkavállalóra a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezések 

megfelelően irányadók azzal, hogy kártérítésre vagy sérelemdíj megfizetésére nem 

kötelezhető. 

A mentálisan sérült emberek foglaloztatása az alábbi specialitásokat vetette fel: 

‒ a munkaköri leírás részletesebb, 

‒ az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és a munkaköri feladatok teljes 

egészében lefedik egymást. 

‒ A munkavégzést folyamatosan felügyelni kell. 

‒ A munkavédelmi szabályok fokozottan érvényesülnek. 

‒ A fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezések az irányadók, viszont 

kátérítésre és sérelemdíj fizetésére nem kötelezhetők (új Mt. 141. §). 

Fontosnak tartjom kiemelni, hogy mentálisan sérült munkavállaló 

foglalkoztatása esetén a fentieken túlmenően az alábbi intézményeknek is komoly 

szerepe lehet: 
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‒ kollektív munkajogi intézmények, 

‒ támogató a munkahelyen. 

Ezekre a kihasználás megelőzése érdekében lenne nagy szükség. 

A rendelkezésekből megállapíthatóak az alábbiak: 

‒ a Munka törvénykönyve a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását il-

letően nem következetes. Véleményem szerint mindez azon fogalmi problé-

mákra vezethető vissza, amely a fogyatékos ember és a megváltozott mun-

kaképességű munkavállaló különbségéből adódik, s amely minden egyes 

fogyatékossággal élő emberekre vetített kutatásból és az ombudsmani vizs-

gálatokból35 is egyértelművé válik. 

‒ Az új Mt. nem a megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalmat 

használja, hanem a „legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodással 

rendelkező személy” fogalmát, aki tulajdonképpen a rehabilitációs ellátásá-

ban részesülő (2014. december 30-ig rehabilitációs járadékban részesülő 

személy is volt a rendszerben). 

‒ Az új Mt. külön kezeli a fogyatékos személy és a megváltozott munkaké-

pességű személy fogalmakat.  

‒ A felmondás védelmi szabály jelentősen szűkült az új Mt.-ben, a régi Mt.-hez 

és az azt megelőző szabályokhoz képest is. 

A továbbiakban áttekintem a felmondásvédelmi szabályozás történetét és di-

lemmáit. 

 

8. Felmondási védelem 
 

Felmondásvédelem a magyar munkajogban már az 1967. évi II. törvény alapján is 

létezett.36 Erre utalt a BH 1986. 163., amely szerint különösen indokolt esetben sem 

lehet felmondással megszüntetni annak a dolgozónak a munkaviszonyát, aki az 

egészségi állapota romlásából eredő, ötven százalékot elérő munkaképes-

ség-változás miatt az eredeti munkakörében teljes értékű munka végzésére tartósan 

alkalmatlanná vált. E szempontból eredeti munkakörnek azt a munkakört kell te-

kinteni, amelyben a dolgozó a munkaképesség-változást közvetlenül megelőzően 

dolgozott.  

A 8/1983. (VI. 29.) EÜM-PM. rendelet is szabályozta a megváltozott munkaké-

pességű dolgozó munkajogi védelmét. A 11. § (1) bekezdés szerint nem lehetett 

felmondással megszüntetni a munkaviszonyt, bedolgozói jogviszonyt, ha a munka-

vállaló 

a) munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri, 

b) addig, amíg baleseti járadékban részesül, 

c) gümőkóros beteg dolgozónak mindaddig, amíg a foglalkoztatási tilalmat 

okozó betegsége a tüdőbeteg-gondozó intézet igazolása szerint fennáll. 

                                                 
35 AJB-5360/2012. AJB-4832/2012. AJB-2618/2012. sz. ügyek. 
36 1967. évi II. törvény 26. § (2). 
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt felmondási tilalom nem vonatkozik arra a 

megváltozott munkaképességű dolgozóra, 

a) aki a munkáját ismételten nem megfelelően látja el, illetőleg a munka el-

végzésére alkalmatlan kivéve, ha a nem megfelelő munkája vagy az alkalmatlansága 

a megváltozott munkaképességével függ össze; 

b) akinek a munkáltató működési körén belül, vagy azonos helységben más 

munkáltatónál ‒ a helyi rehabilitációs bizottság véleményének figyelembevételével ‒ 

egészségi állapotának, korának, képzettségének megfelelő új munkahelyet biztosít, 

illetőleg a betanítására vagy az átképzésére, továbbképzésére vonatkozóan javas-

latot tesz, de azt a megváltozott munkaképességű dolgozó nem fogadja el; 

c) aki öregségi, rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra, 

öregségi vagy munkaképtelenségi járadékra jogosult; 

d) akinek a részére sem a munkáltató, sem a munkáltató telephelye szerint 

illetékes rehabilitációs bizottság alkalmas munkahelyet biztosítani nem tud; 

e) aki húsz főnél kevesebb dolgozót foglalkoztató munkáltatóval áll munka-

viszonyban, bedolgozói jogviszonyban, vagy húsz főnél kevesebbet foglalkoztató 

szövetkezettel áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 

1967. évi II. törvény és a 8/1983. (VI. 29.) EÜM-PM rendelet felmondásvédelmi 

szabálya nyilvánvalóvá teszi a munkaképesség jogrendszerbeli helyét, a fogalom 

viszonylagos és a biztosítottak felmondásvédelméről van szó.  

A régi Mt. 89. § (7)‒(8) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállaló mun-

kaviszonyát rendes felmondással a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 

megelőző öt éven belül a reá irányadó életkor eléréséig csak különösen indokolt 

esetben szüntetheti meg. Ezt kell alkalmazni a rehabilitációs járadékban részesülő, 

nem keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő 

megszüntetésére is. E rendelkezés alkalmazása szempontjából különösen indokolt 

esetnek kell tekinteni a 91. §-ban meghatározott indok fennállását is. Mit is tartal-

mazott a 91. §? 2008. január 1-jétől a 91. § ismét tartalmat kapott. E szakaszba került 

beépítésre a rehabilitációs járadékban részesülő személy foglalkoztatásának véd-

elme érdekében megfogalmazott szabály. Ennek alapján a munkáltató a rehabilitá-

ciós járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a felmondási védelem 

leteltét követően rendes felmondással egészségügyi alkalmatlansága miatt akkor 

szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható 

tovább, és a munkáltatónál egészségi állapotának megfelelő másik munkakör nem 

biztosítható, illetve ha a munkavállaló az ilyen másik munkakörben történő foglal-

koztatáshoz szükséges munkaszerződése módosításához nem járul hozzá. 

A felmondási tilalmak között találtuk a rehabilitációs járadékban részesülő 

személyre vonatkozó szabályt is, amely szerint a munkáltató nem szüntethette meg 

rendes felmondással a munkaviszonyt a külön törvény szerinti rehabilitációs jára-

dékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama alatt.37 

Az új Mt. a felmondási védelmen belül felmondási korlátot ír elő a rehabilitációs 

ellátásban és rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében, a régi Mt. 91. 

                                                 
37 Mt. 90. § (1) g) 
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§-ában foglaltaknak megfelelően. Azaz nem a munkáltató által közölt felmondással 

szemben általánosságban, hanem az egészségi okkal összefüggő képességével in-

dokolt felmondással szemben. A felmondási tilalmat eltörölték. 

Az egyik, talán legtöbb kérdést felvető szabályozás a felmondási védelem, amely 

lényege az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

‒ A munkajog feladata a kötelem szinallgamatikusabbá tétele, tekintettel arra, 

hogy a felek egyensúlytalan helyzetben vannak. A munkajogi szabályozás 

ezért számos kógens munka- és szociális jogi védelmi szabályt tartalmaz. 

Ilyen a felmondási védelem is. 

‒ A védelmi intézkedéseknek azonban olyan szintűnek kell lennie, hogy még 

motiválják a munkáltatókat a munkaviszonyban történő foglalkoztatásra. 

‒ A védelmi intézkedésekből és szabályokból való kiszerződés ugyanakkor egy 

általános tendenciának tekinthető a XXI. század munkajogi szabályaiban. 

Mindez összekapcsolódik a kockázattelepítéssel és kölcsönös kockázatválla-

lás tendenciájával. 

‒ A fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása feszültséget rejt magában. 

Míg a munkajogi szabályozás tendenciája a védelmi szabályok alól való ki-

szerződés, addig ezen személyek foglalkoztatása fokozottan igényli a védel-

met. Az ő esetükben, ha lehet így mondani, még egyenlőtlenebb a felek kö-

telmi helyzete. 

Mire lehet következtetni a felmondásvédelmi szabály szűküléséből? 

Véleményem szerint a rehabilitációs ellátásban részesülő személyre leszűkített, 

minimális tartalmú felmondási korlát a munkajogi szabályozás azon tendenciájába 

illeszkedik, amely a túlzottan munkavállaló centrikus szabályozást igyekszik gyen-

gíteni, miközben jogviszonyt a munkaviszony keretein belül tartja.  

Ugyanakkor véleményem szerint a felmondásvédelmi szabály alanyi körének le-

szűkítése az egyenlő bánásmód követelményébe is ütközik. Miért nem illeti meg ez a 

fogyatékossággal élő embereket általánosságban? 

A német és osztrák szabályozás például erős felmondásvédelmi szabályozást is 

lehetővé tesz. Különösen igaz ez a német példára.38 Látni kell azonban, hogy a 

német szabályozás erősen protekcionista személetű, a rehabilitáció magas szinten 

megszervezett, és a fogyatékos embereket segítő intézményi hálózat nagyszerűen 

együttműködik. Az SGB IX. egy többszereplős, jól kidolgozott munkajogi és szo-

ciális jogi szabályozást tartalmaz. 

Hol van az arany középút a felmondásvédelmi szabályozásban? Meddig motiváló 

a munkáltató számára? Egy bizonyos: a felmondásvédelmi szabálynak egy tágabb 

foglalkoztatáspolitikai koncepcióba kell illeszkednie, és az egyenlő bánásmód sé-

                                                 

38 HÖFLE W.–LEITNER M.–STÄRKER L.: Rechte für Menschen mit Behinderung, Linde Ver-

lag, Wien, 2003, 39. KOSSENS–VON DER HEIDE–MAASS: SGB IX. Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen. Kommentar, 3. Auflag, Verlag C.H. Beck, München, 

2009, 321‒323.; Kündigungsschutzgesetz 4. § SGB IX. 90. §. 
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relme elkerülése érdekében valamennyi fogyatékossággal élő emberre ki kellene 

terjeszteni. 

 

9. Kollektív munkajog 
 

A munkajogi szabályozásban nagyon fontos szerepe van a kollektív munkajogi 

intézményeknek, ugyanis a felek egyensúlytalan helyzetének kiegyenlítését hivatott 

szolgálni. Az individuális munkajogi szabályok a kollektív munkajogi szabályokkal 

teljesek. A fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása kapcsán az érdekképvi-

seleti szerveknek az individuális munkajogi szabályok érvényesítése, különösen a 

felmondásvédelem esetén lehetne nagy szerepe. 

2009. augusztus 20-án lépett hatályba a munkavállalók és a munkáltatók érdek-

képviseletei között a középszintű szociális párbeszéd fejlődését, e szervezetek ér-

dekvédelmi és érdekképviseleti jogainak érvényesülését elősegítő, az ágazati pár-

beszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 

2009. évi LXXIV. törvény. Az Ápb. tv. alapján ágazati, alágazati, szakágazati 

szinten hozható létre ágazati párbeszéd bizottság (továbbiakban: ÁPB), amely a 

munkáltatói érdekképviseleti és a munkavállalói ágazati szakszervezetek részvéte-

lével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató testület. A megváltozott 

munkaképességű emberek és az őket foglalkoztatók érdekképviseletei közötti pár-

beszéd érdekében a törvény rendelkezik a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság (RPB) 

létrehozásáról.39 Ez az intézmény azonban feltételezi, hogy a megváltozott munka-

képességű személyek a munkahelyen szervezettek. 

Az új Mt. 264. § (1)‒(2) alapján: A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt 

nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját 

érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. Ilyennek minősül az 

egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkaválla-

lók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete. 

A német és osztrák szabályozáshoz képest40 elégtelennek tartom a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók érdekképviseleti és részvételei jogosítványait. 

Természetesen átgondolt individuális munkajogi szabályozás mellett van értelme 

kollektív jogok gyakorlásának is. A fogyatékossággal élő ember foglalkoztatása 

során nagyon fontos, hogy a munkahelyen az osztrák szabályozáshoz hasonlóan 

bizalmi személy működjön, aki ellátja a fogyatékos munkavállalók érdekképvise-

letét. 

                                                 
39 Kapcsolódó jogszabályok: 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet a munkavállalók ágazatközi 

besorolási rendszeréről, 2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a 

középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről. 
40 HÖFLE, W.–LEITNER, M.–STÄRKER, L.: i. m. 41., Behinderten Einstellungsgesetz (BE-

instG) 12. §; CASTENDIEK J.–HOFFMANN G.: Das Recht der behinderten Menschen. No-

mos, Baden-Baden, 2009, 208.; KOSSENS–VON DER HEIDE–MAASS: i. m. 500. 
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Ha a felmondás‒védelmi szabályokba, a német és osztrák gyakorlatnak megfe-

lelően, külön bizottság41 egyetértését is bele vennénk, véleményem szerint csak a 

munkáltatókat ijesztenék el egy még ki nem épült szabályozásban. 

 

10. Az egyenlő bánásmód elve 
 

Az egyenlő bánásmód elvét már érintettük a munkavállalói jogalanyiság feltételei 

kapcsán a régi és az új Mt-ben.42 Az új Mt. véleményem szerint visszalépett az erre 

vonatkozó szabályozásban, ugyanis a fogyatékos emberek szempontjából nem 

tartalmazza az esélyegyenlőségi terv intézményét. A régi Mt. 70/A. § szakasza 

akként rendelkezett, hogy a munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező 

szakszervezet – szakszervezet hiányában az üzemi tanács – együttesen, meghatá-

rozott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. Az esélyegyenlőségi terv 

tartalmazta a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavál-

lalói csoportok, így különösen a fogyatékos személyek foglalkoztatási helyzetének – 

így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, 

képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvez-

ményeinek – elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására 

vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges 

eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál 

rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.43 

Az erre vonatkozó szabályozást indokolt lett volna megtartani az új Mt.-ben is. 

 

11. Támogató a munkaviszonyban 
 

A mentálisan sérült, cselekvőképtelen munkavállaló foglalkoztatása esetén az ér-

dekvédelmi intézmények mellett nagyon fontos szerepe lenne a támogatónak. Ezek 

az intézmények azt segítenék, hogy a munkavállaló felismerje, ha veszélyben van, és 

a döntéseit megfelelő információ birtokában tudja meghozni. 

A támogatott döntéshozatalra vonatkozó megelőző vizsgálataim során megálla-

pítottam az alábbiakat:44 

                                                 
41 BEinstG 12. § (2) és (6). 
42 A szakirodalom tekintetében Prugberger Tamás, Kiss György, Kajtár Edit és Gyulavári 

Tamás munkáit ajánlhatom olvasásra.  
43 Lásd még PRUGBERGER T.: Munkajog a polgári jogban a globalizálódó társadalmi 

viszonyok között, Competitio Könyvek, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 

2006, 193‒197. 
44 BACH M.: Advancing Self-Determination of Persons with Intellectual Disabilities, Inc-

lusion Europe 1 (2007), 2‒5.; BACH M.: Supported Decision Making under Article 12 of 

the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Questions and Challenges, 

Notes for Presentation to Conference on Legal Capacity and Supported Decision Making, 

Parents’ Committee of Inclusion Ireland – November 3, 2007, 1.  

http://moodle.disabilityknowledge.org/mod/resource/view.php?id=417 (2009. 08. 1.) 

GORDON R. M.: The Emergence of Assisted (Supported) Decision-Making in the Canadian 

Law of Adult Guardianship and Substitute Decision Making, 2000, 1‒15. 

http://moodle.disabilityknowledge.org/mod/resource/view.php?id=417
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Ad 1. A mentálisan sérült emberek számára elengedhetetlenül fontosak a sze-

mélyi kapcsolatok.45  

Ad 2. A Roeher Intézet által végzett kutatásban46 a munkajogi szabályozással 

kapcsolatos megállapítások a Támogatott döntéshozatali (TD) hálózatban szereplők 

munkajogi helyzetének vizsgálatára korlátozódnak. Habár ez alapján a fogyatékos 

személyek munkajogi jogalanyiságáról nem tudunk ténymegállapításokat tenni, 

azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a TD hálózatban szereplők mint segítők 

oldalán milyen munkajogi megfontolások szükségesek. Így a jelentés szerint a 

kollektív munkaügyi kapcsolatoknak, azon belül is a szakszervezeteknek és a kol-

lektív szerződésnek kiemelt szerepe van a fogyatékos személyt segítő egyéb juttatá-

sainak meghatározásában, továbbá a Munka Törvénykönyvekben indokolt lenne a 

pihenőidők rendszerébe, azon belül is munkaidő kedvezmények körében a fogyatékos 

személy ápolása mint jogcím megjelölése. Fontos továbbá a munkaviszony oly 

módon történő akadálymentesítése, amely alapján a segítőket nem éri hátrány csa-

ládi állapotuk miatt.47 Ez a harmadik személyre tekintettel történő diszkrimináció. 

Ad 3. A támogatott döntéshozatal során kiemelt szerepe van a döntésnek, erről, a 

támogatási tervről és a döntéssel járó kockázatról szóltunk.48 

                                                                                                                            
http://moodle.disabilityknowledge.org/mod/resource/view.php?id=414 (2009. 08. 1.); 

Kendrick Report Coalition, Issue Paper (1992); Personal Relationships of Support Between 

Adults: The Case of Diability by The Roeher Institue, March 2001; 

http://www.disabilitknowledge.org (2009. 08. 1.) 
45 A Roeher Intézet ezek feltárására vállalkozott. Az itt felsorolt személyi kapcsolatok a 

támogatott döntéshozatali hálózat szereplői körének kialakításakor fontosak. A személyi 

kapcsolatok osztályozása során az alábbiak különböztethetők meg: családok, ápolók– el-

lenszolgáltatás fejében, támogatott döntéshozatali hálózat (külön), quasi család (a család 

tagjai ellenszolgáltatás fejében nyújtanak segítséget, illetve ha nem a vérszerinti család 

gondoskodik a fogyatékos személyről), felnőttek közös otthona (az egyik felnőtt nem 

rendelkezik fogyatékossággal, és ő ellenszolgáltatás fejében vállalja a segítségnyújtást). 
46 Personal Relationships of Support between Adults: The Case of Disability, by Roeher 

Institute, March 2001, 47‒54. 
47 Uo. 79‒81. 
48 A kockázat elkerülhetetlen következménye annak, ha az egyén saját életét érintően dön-

téseket hoz. Nincs erre vonatkozóan egy általános definíció. Ahhoz, hogy a támogatott fel 

tudja mérni a döntésből származó előnyöket és hátrányokat, mindenképpen szükséges egy 

támogatási terv. Mikor ésszerű a kockázat? A kockázat ésszerűségéhez meg kell találni 

valamiféle egyensúlyt a szolgáltatás igénybevétele során. Az egyensúly megtalálásában, a 

legjobb döntés elérése érdekében biztosítani kell az egyén szükségleteinek megfelelő in-

formációellátást a megfelelő formában. A szolgáltatás nyújtása során kiemelt jelentősége 

van a TD hálózatnak (család, ápolók, szociális munkások, szolgáltató hivatalok stb.). Kü-

lönösen akkor, ha a döntéshozatalkor egymásnak feszülő ellentmondásokkal kell szem-

benézni. Ezért fontos, hogy a hálózat szereplői egymással kapcsolatot tartsanak és meg-

határozzák azon illetékes személyt, aki nézeteltérés esetén segít feloldani az ellentétet a 

szolgáltatás mielőbbi igénybevétele érdekében. A kockázatkezelés alapelvei: individuali-

záció, tervezés, feljegyzések készítése a választási lehetőségekről és a felmerülő kocká-

zatokról, szükségletek felmérése. Ugyanakkor a kockázatkezelés során figyelemmel kell 

http://moodle.disabilityknowledge.org/mod/resource/view.php?id=414
http://www.disabilitknowledge.org/
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A segítő vagy támogató a munkaviszony teljes tartama alatt igénybe vehető, segít 

a cselekvőképesség gyakorlásában, azaz a munkaviszony megkötésében, módosí-

tásában, teljesítésében, megszüntetésében. A támogató segít, ő nem jelenik meg a 

munkaviszonyban.  

Az, hogy a támogató az intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal élő 

személy munkaéletét végigkísérje, feltételezi a TD szabályozás kialakítását.49 Fon-

tos azonban kiemelnem, hogy az intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal 

élő személy munkaélete, a tényleges foglalkoztatás során nem egyetlen támogató 

megjelenését, hanem egy támogató hálózat kialakítását tartom szükségesnek. A 

támogató hálózat tagjai lehetnek a hozzátartozók, szociális munkások, sorstársak, a 

munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet, esetlegesen a részvételi jo-

gokat megtestesítő üzemi tanács és mentálisan sérült személyeket képviselő érdek-

képviseleti szerv vagy bizalmi személy. A támogató hálózat működése a kollektív 

munkajogi intézményeket is magában foglalja. A kollektív munkajogi intézmények, 

a munkáltató és az érdekvédelmi szerv közötti együttműködés hatékonysága érde-

kében indokolt lehet a német és osztrák munkajogi szabályozás vizsgálata. 

 

12. A munkáltató egyéb kötelezettségei 
 

Fogyatékos munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkáltató kötelezettségeit nem 

a Munka Törvénykönyve tartalmazza. A munkahelyek munkavédelmi követelmé-

nyei minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet külön 

előírja, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók adottsá-

gaira a munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni. Azokon a munkahe-

lyeken, ahol fogyatékos munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, az ajtókat, az 

átjárókat, a szintbeli különbségeket áthidaló építményeket, a lépcsőket, a zuhanyo-

zókat, a mosdókat és a munkahellyel összefüggő berendezéseket a testi adottsága-

iknak megfelelően, illetve megváltozott munkaképességükre figyelemmel kell ki-

alakítani vagy szükség esetén átalakítani. A megváltozott munkaképességű, fogya-

tékos munkavállalók részére munkahelyükön biztosítani kell az egészséges és biz-

tonságos munkavégzésükhöz szükséges, általuk felismerhető jelzéseket. Mindez a 

behinderunggerechte Beschäftigung elvre utal. A fentiek mellett tájékoztatásul 

                                                                                                                            
lenni az alábbi jogi megfontolásokra: a feladatok ellátása során a támogató felelősséggel 

tartozik (polgári vagy büntető jogi); az információval alátámasztott választás is magában 

hordozza a „rossz” döntés lehetőségét; a szolgáltatások nyújtása során mindennél előrébb 

való szolgáltatást igénybevevő emberi jogainak tisztelete. 
49 A támogatott döntéshozatalt segítő szabályozásban mindenképpen le kellene fektetni 

legalább az alábbiak jogi alapjait: a személy támogató-kijelölési joga, a cselekvőképesség 

gyakorlásának módjai, a támogató hálózat és eszközeinek elismerése, a támogató jogai és 

kötelességei, a cselekvőképesség harmadik fél általi elismerése, akkor is, ha annak gya-

korlásában a személy segítségre szorul, a jogügyletben történő megjelenés feltételei, az 

államhatalom feladatai, felnőttvédelmi szabályozás, a helyettes döntéshozatal intézmény-

ének helye és szerepe a jogrendszerben, a bíróságok szerepe, a döntéshozatal szabályait 

támogató hiányában, a döntéshozatali eljárás megfelelőségének vizsgálata. 
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utalunk arra, hogy középületek akadálymentesssé tételét szintén 2005. január 1-jéig 

kellett elvégezni. 

Érdemes megfigyelni a már hatálytalan 8/1983.(VI.29.) EÜM-PM. rendelet 

szabályait is.  

3. § (1) A megváltozott munkaképességű dolgozót a munkáltató köteles első-

sorban eredeti munkakörében és szakmájában foglalkoztatni. Ha ez nem lehetséges, 

a munkáltató működési körén belül olyan munkakörben kell őt alkalmazni, ahol 

egészsége további romlása nélkül munkaképességét hasznosítani tudja. Ennek 

megfelelően a dolgozó munkaszerződését módosítani kell. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a munkáltató a 

megváltozott munkaképességű dolgozót köteles 

a) a munkakörülmények módosításával, elsősorban eredeti munkahelyén 

(munkakör) és szakmájában tovább foglalkoztatni, vagy 

b) a munkáltató működési körén belül a dolgozó egészségi állapotának, 

korának és képzettségének figyelembevételével megfelelő munkahelyre áthelyezni, 

illetőleg 

c) más munka végzésére betanítani, vagy szakképzésben részesíteni; 

d) szükség esetén az e célra létrehozott külön üzemrészben foglalkoztatni; 

e) részmunkaidőben alkalmazni; 

f) bedolgozóként foglalkoztatni, ha a munkáltató tevékenysége erre módot 

ad. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések költségei a munkáltatót 

terhelik. 

Indokoltnak tartom az alábbiak Munka Törvénykönyvében való rögzítését: 

‒ Az EÜM-PM. rendelet szabályozása megfontolandó a munkáltatói kötele-

zettségek számbavételekor, különösen az alábbiak tekintetében: képzés, 

szakképzés biztosítása, külön üzemrész működtetése, részmunkaidőben vagy 

bedolgozói jogviszonyban való foglalkoztatás. 

‒ Továbbá olyan munkakörülmények kialakítását tartom indokoltnak, amelyek 

megfelelnek a fogyatékos emberek szükségleteinek, tekintettel a munkahely 

berendezésére, ideértve az üzemterületet, a gépeket, eszközöket, valamint a 

munkaszervezést, munkaidőt, különösen figyelemmel kell lenni a baleseti 

veszélyek kiküszöbölésére. Mindez tulajdonképpen a foglalkoztatás gyakor-

lati következményeit jelenti. 

‒ A foglalkoztatás gyakorlati következménye a munkaviszony tartalmi eleme-

inek oly módon történő meghatározása, hogy az lehetővé tegye a fogyatékos 

ember szükségleteinek megfelelő foglalkoztatást. Ez több mint a fizikai 

akadálymentesítés. Ez a „jogi akadálymentesítés”. Az ésszerű alkalmazkodás 

jelentésének kikristályosítására ezen belül van lehetőség. 

‒ A fogyatékos ember számára, kérésére nem lehet rendkívüli munkavégzést 

elrendelni. Ugyanakkor a kérelemben a fogyatékosságra kell hivatkozni, mert 

a rendkívüli munkavégzés alóli mentesítés csak ekkor adható meg. 
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13. Kártérítési felelősség 
 

A cselekvőképtelen munkavállalóra vonatkozó szabályozás is kiemeli, hogy kárté-

rítésre és sérelemdíj fizetésére nem kötelezhetők.  

Nézzük meg, hogy miért is fontos a kártérítési felelősség kérdése. A mentálisan 

sérült emberek foglalkoztatása esetén felmerülhet bennünk, hogy esetleg speciális 

szabályok alkalmazására szükség lehet e területen. Ugyanakkor – hasonlóan a 

munkavédelem szabályrendszeréhez – dogmatikailag nagyon szigorú szabályokról 

van szó. 

A munkavállaló általános vagy tipikus munkavállalói kárfelelőssége vétkességi 

megalapozású. A munkavállalótól elvárható, hogy a munkajogviszonyból származó 

valamennyi kötelessége teljesítésének követelményeit ismerje, és ezeknek megfe-

lelően járjon el. Az elvárhatósági szint a konkrét esetben, valamennyi körülmény 

mérlegelésével a munkavállaló által betöltött munkakörben megkívánt követelmé-

nyek figyelembevételével és az adott munkavállaló személyével összefüggésben 

ítélhető meg.50 

A munkáltató felelőssége objektív alapozású, átfogja a munkajogviszony va-

lamennyi szakaszát a munkajogviszony létesítésétől, a teljesítés, a módosítás fázisán 

keresztül, egészen a munkajogviszony megszüntetéséig.51 Az MK. 30. sz. állásfog-

lalás rendelkezései is ezt támasztják alá.52 

A részleteiben alaposan kidolgozott német szabályozás sem tér ki a kárfelelősség 

kérdésére, feltételezhetően annak a szigorú, objektív felelősségen alapuló rendszere 

miatt. 

Félő, hogy a mentálisan sérült emberek kártérítési szabályok alóli kivonása el-

riasztja a munkáltatókat a foglalkoztatástól. Itt lenne szerepe a támogatónak és a 

munkahelyen kijelölt bizalmi személynek, valamint az érdekvédelmi szervezetnek, 

                                                 
50 KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban, 265‒266.; KISS Gy.–BERKE Gy: Kézikönyv a 

Munka Törvénykönyve alkalmazásához, Pécs, 1992, 244.; PRUGBERGER: Európai és ma-

gyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, 334‒337. 
51 PRUGBERGER: Európai és magyar összehasonlító munka-és közszolgálati jog, 345-350.; 

KISS: Alapjogok kollíziója a munkajogban, 276-277.; KISS‒BERKE: i. m. 257‒259. 
52 A munkavállalóknak a régi Mt. 174. §-ára alapított kártérítési igénye tekintetében nem 

lehet különbséget tenni aszerint, hogy az egyik munkavállaló gyengébb szervezetű, beteges, 

túlérzékeny, valamilyen testi fogyatkozása van (pl. félszemű), vagy különleges szervezeti 

adottságú (pl. rendellenes koponyaalkatú), a másik munkavállaló pedig teljesen ép szer-

vezetű, illetőleg teljesen egészséges. A Munka Törvénykönyvének a munkavállalók érdekeit 

védő szabályai minden munkavállalóra egyaránt kiterjednek, ilyen különbségtételt nem 

tűrnek. Ha a munkavállaló egészségi állapota, testi fogyatkozása, szervezeti adottsága 

önmagában nem okozott keresetveszteséggel járó munkaképesség-csökkenést, és a mun-

kavállaló keresetvesztesége az életének, testi épségének vagy egészségének a munkavi-

szonnyal összefüggésben történt megsértése folytán állott elő, a munkáltató nem hivat-

kozhat arra, hogy a teljesen egészséges, ép testű munkavállalónál a hasonló sérelem kisebb 

mérvű károsodásra vezetett volna. A munkáltató tehát ‒ az említett sérelemből származó 

munkaképesség-csökkenés százalékos mérvétől függetlenül ‒ ilyen esetben is a munka-

vállaló teljes káráért felel. 

javascript:LinkUgrik('99200022.TV','174','lawrefUCgxNzQp')
javascript:LinkUgrik('99200022.TV','','lawref')


    A munkavállalói jogalanyiság összetettsége ‒ Fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása    267 

 

esetleg egy bizalmi tanácsnak. Az ő szerepük többek között, hogy a fogyatékos 

munkavállalót segítsék a munkaviszony teljesítése során, és segítségükkel a kár-

okozás esélyei csökkenjenek. 

 

14. Kvóta-szabályozás 
 

A kvóta a diszkrimináció-ellenes foglalkoztatáspolitika egyik eszköze. A kvóta 

bevett intézkedés a munkaerőpiacra integrálás segítése érdekében.  

A kvóta szabályai Magyarországon a megváltozott munkaképességű munkavál-

lalók kötelező foglalkoztatási szintjét írja elő. Indokolt lehet ennek a csökkent 

(részleges) munkaképességű személyekre történő módosítása, amely így lehetővé 

tenné a mentálisan sérült emberek munkavállalói megjelenését. A kvóta előírása 

azonban önmagában nem elegendő. Szükségeltetnek azok a munkajogi szabályo-

zások, amelyeket az előbbi pontokban átgondolásra javasoltunk, kiegészülve a 

prevencióra vonatkozó megállapításainkkal. Azaz a kvóta-szabályozásnak egy 

átfogó foglalkoztatás- és felnőttvédelmi politikába kell illeszkednie. 

 

15. A prevenció 
 

Elsődleges prevención a munkavédelmi szabályokat értem. Ezek fontosságára a 

cselekvőképtelen munkavállaló foglalkoztatása esetén is nagy szükség van. A 

munkavédelmi szabályozás szempontjából javasolom a munkavédelemről szóló 

1993. évi III. törvény rendelkezéseinek oly módon történő értelmezését, hogy a 

munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásakor, a kockázatértéke-

lés szempontjainak kialakításakor a jogalkotó és a végrehajtás során a jogalkalmazó 

legyen figyelemmel a fogyatékosságal élő emberek szükségleteire. Mindezek helyi 

szinten történő rögzítésére a támogató és a kollektív munkajogi intézmények segít-

ségével is sor kerülhet. 

A másodlagos prevenció az a terület, ahol ténylegesen a munka világában történő 

megelőzésről beszélhetünk. Ezek a rendelkezések főleg a foglalkoztatáspolitika 

szabályait érintik, és ezek kifejezetten a biztosítási jogviszonyban állókra, a fog-

lalkoztatottakra vonatkoznak.  

Harmadlagos prevención a rehabilitációt értem, ennek munkavállalói jogala-

nyisággal való összefüggéseit azonban jelen tanulmányban mellőzöm. 

A prevenció is mutatja a jogalanyiság holisztikus szemléletét, azaz nem lehet 

pusztán a munkajogi szabályozásból kiindulni. 

 

Záró gondolatok 
 

A munkajog a munkaerőpiac joga, szoros kölcsönhatásban változik a gazdasági 

környezettel, s a munkajogi szabályozási tárgyak bővítése, ill. szűkítése az aktuális 

jogpolitikától függ. A munkajog nem a szociális jog körébe tartozó célokkal ren-

delkezik, nem is feladata azok átvétele. Azonban van egy szociális oldala is a 

munkaviszony egyenlőtlensége, a függés és az ezekből következő munkavállalói 

kiszolgáltatottság miatt. Miközben a munkajog a gazdaság joga, s meg kell felelnie a 
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gazdasági követelményeknek, belső kereteit feszítik a szociális elvárások. Mindez a 

munkajog megújulásának alapproblémája. Hogyan lehet összeegyeztetni a gazda-

sági érdekeket a szociális érdekekkel, az emberi jogokkal, azon belül az alapjo-

gokkal? Hol lehet határt húzni a sérülékeny csoportok védelmére és a szociális 

kirekesztődés elleni küzdelemre vonatkozó szabályozásban? Mikor marad foglal-

koztatást motiváló egy ilyen jellegű szabályozás? Ezek azok a kérdések, amelyek 

feszítik a mindenkori munkajogi szabályozásokat. Fontos lenne, ha az ezen kérdé-

sekre adott válaszok nem átgondolatlan, hanem következetes, konstruktív jogalkotás 

keretében születnének.  

A sérülékeny csoportokra, azon belül a jelen tanulmányban elemzett fogyatékos 

emberekre vonatkozó munkajogi szabályozás összetett kérdés, amely nem pusztán 

munkajogi szabályozási, hanem átfogó foglalkoztatáspolitikai kérdés. A holisztikus 

szemléletű jogszabályalkotás sokat segítene a foglalkoztatás tényleges megvalósu-

lása érdekében, amely révén a gazdasági és szociális kihívások is összeegyeztethe-

tőek. 


