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A munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtése 

A közkeletű megfogalmazás szerint „az egyén akkor érzi egyensúlyban munkáját 

és magánéletet, ha elkötelezett munkája és családja iránt, elégedett munkahelyi és 

családi szerepével, és az azokból fakadó feladataira megfelelő időt tud fordítani. 

Ha az idő, az elkötelezettség és az elégedettség egyensúlya felborul, az az egyénre, 

azaz a munkavállalóra, de a munkáltatójára nézve is hátrányos 

következményekkel jár. Romlik az egyén fizikai, szellemi és lelki állapota, 

kimerülté válik, elvesztheti motivációját, betegségek alakulhatnak ki. Mindez a 

munkaadó szempontjából is hátrányos, mert növekszik a munkahelyi stressz, 

gyengül a dolgozói elköteleződés, és ezáltal romlik az eredményesség”. 1 

Ez a megfogalmazás azonban kizárólag a kérdés munkavállalói és munkáltatói 

szempontjaira koncentrál. A munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése 

végső soron azt a célt szolgálja, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre, 

amelyek megteremtése döntő fontosságú, nem csak a munkavállalók jólétnek, de a 

gazdasági teljesítmény növekedésének szempontjából is. Az, hogy a 

munkavállalók továbbra is motiváltak maradjanak, és hosszabb ideig legyenek 

munkavállalók kulcsfontosságú a munka fenntarthatóvá tételében és a tagállamok, 

illetve az Európai Unió versenyképességének növelése érdekében.  

Az Európai Unió politikájában elsődleges cél, hogy a tagállamok több és jobb 

munkahelyet teremtsenek. A munkavállalók, az őket foglalkoztató vállalkozások 

és szervezetek, valamint a társadalmak számára nem csak előnyösek a magas 

minőségű, a munka-magánélet összehangolását lehetővé tevő munkahelyek, de 

olcsók is, mivel a rossz minőségű, mindezt nem biztosító munkahelyek nagyobb 

költséggel járnak. 

A tisztességes munkahelyek biztosítása fontos eleme a munka és a magánélet 

egyensúlyának megteremtése. Az ENSZ Közgyűlése 2015-ben a tisztességes 

munka követelményrendszerét a fenntartható fejlődés 2030-ig tartó ütemtervének 

részévé tette. A 2030-ig tartó időszak menetrendjének céljai többek között a teljes 

és produktív foglalkoztatást tartalmazza. Mindezeken kívül a fenti szempontok 

 
1 Kardos Krisztina: A munka és a magánélet egyensúlya. 2019/24 

https://www.parlament.hu/documents/10181/1789217/Infojegyzet_2019_24_mun

ka_maganelet.pdf/cb7b4ebc-7d63-85b9-889f-8f4b588e1e1a 
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széles körben beépültek a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) Foglalkoztatási Stratégiájába is.2  

 

Az Európai Unió a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló 

irányelve  

Az Európai Unió s munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelve a szülők 

és az ápolást-gondozást végzőket nevezi meg speciális védelemre szoruló 

személyeknek.3  

 

Az irányelvet az Európai Unió Tanácsa 2019. június 13-án fogadta el. A 

jogszabály célja a munkaerőpiaci esélyegyenlőség növelése, az egyenlő bánásmód 

követelményének fokozottabb érvényre juttatása, a foglalkoztatás kereteinek 

további szélesítése és a rugalmasság erősítése. Az irányelvet a tagállamoknak a 

hatálybalépéstől számított három éven belül kell majd átültetni. Az irányelv 20 

alapelv mentén kíván további jogokat és hatékonyabb jogvédelmet kíván 

biztosítani az EU polgárainak. 4 

 

Apasági szabadság 

• Az irányelv a korábbi öt helyett 10 munkanap apasági szabadságot biztosít 

gyermeke születése esetén az apának, illetve ha az adott nemzeti jog elismeri, a 

vele egyenlő jogú társszülőnek. Adott tagállam rendelkezhet arról, hogy e 

szabadság egy részét a gyermek születési előtt is igénybe lehet-e venni vagy csak 

utána. 

 

• E szabadsághoz való jog továbbra sem függ a munkában töltött idő tartamától 

vagy a szolgálati idő hosszától. E jog a családi jogállástól és a családi állapottól 

függetlenül illeti meg az apákat. Az apasági szabadság alatt a díjazás mértéke 

megfelel az egészségügyi okból távollévő munkavállalót megillető juttatás 

(táppénz) mértékének. A díjazáshoz való jog hat hónapos szolgálati időhöz 

köthető. 

 

Szülői szabadság 

• Minden munkavállaló egyénileg válik jogosulttá négy hónap szülői szabadságra 

– tehát az apák is –, amelyet a gyermek nyolcéves kora előtt kell igénybe venni. A 

 

2 The new OECD Jobs Strategy. https://www.oecd.org/employment/jobs-strategy/ 
3 https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/work-life-balance/ 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN 
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szülői szabadságból két hónap (korábban egy hó volt) nem átruházható, tehát az 

apa nem ruházhatja át az anyára, hogy ő vegye ki a szabadságot, (vagy fordítva). 

A szülői szabadságot kérelmezni kell, melyet a munkáltató köteles elbírálni. A 

díjazás mértékének megállapítása tagállami hatáskör. 

 

Gondozói szabadság 

• Új típusú szabadság, amelyet a munkavállaló akkor vehet igénybe, ha súlyos 

egészségügyi okból jelentős mértékű gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozóját vagy a vele közös háztartásban élő családtagját gondozza. A 

szabadság minden munkavállalót megilleti és évente öt munkanap lehet. 

 

Rugalmas foglalkoztatás 

• A gyermeket nevelő vagy ápolást végző munkavállalók nemcsak a gyermek 

három, hanem nyolcéves koráig válnak jogosulttá arra, hogy rugalmas 

munkavégzési formát kérvényezzenek a munkáltatójuktól. A kérelmet ésszerű 

határidőn belül el kell bírálni, s a munkáltató és a munkavállaló igényeit is 

figyelembe kell venni a döntésnél. A kérelem elutasítását vagy a rugalmas 

munkafeltételek igénybevételének elhalasztását a munkaadónak meg kell 

indokolnia. 

 

Az ENSZ szakosított szervezete, az UNICEF javaslatai 
 

Az UNICEF 10 javaslatot dolgozott ki, amelyek követésével a vállalatok is 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy dolgozóik elégedettek legyenek és szülői, családi 

feladataikat is maradéktalanul ellássák. Az ajánlások a következők:
 5 

1. A nők terhességgel, szüléssel és családi feladatokkal kapcsolatos 

diszkriminatív megkülönböztetésének megszüntetése. Ezek nem 

befolyásolhatják a munkáltatást, a bért vagy a karrierlehetőségeket. 

2. A munkáltatók biztosítsanak legalább 6 hónap fizetett szülés után 

szabadságot, amely során akkor tölthetnek a szülők minőségi időt az 

újszülött gyermekkel, amikor a legjobban szükség van rá. 

3. Nem mindenki teheti meg, hogy évekig otthon maradjon gyermekei 

nevelése miatt. Ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 

a munkába visszatérve is elláthassák a szülői feladataikat. Az UNICEF 

javaslata, hogy a szoptatáshoz megfelelő támogatást és helyszínt 

biztosítsanak a munkahelyi környezetben is. 

 
5 Milyen egy családbarát munkahely? https://jobgroup.hu/hu/blog/milyen-egy-

csaladbarat-munkahely 
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4. A vállalatok támogassák, hogy a szülők számára elérhető áron 

rendelkezésre álljon minőségi gyermekgondozás a munkaidő alatt. Ilyenek 

lehetnek például a munkahelyen szervezett gyermekmegőrzők vagy a 

gyermekfelügyelet kiválasztásának, megfizetésének támogatása. 

5. A munkaadók biztosítsanak rugalmas munkarendet annak érdekében, hogy 

a munkavállalók maradéktalanul elláthassák családi feladataikat. A 

technológia gyors fejlődésének hála számtalan munkakör betölthető 

rugalmas munkaidőben és akár otthonról is. 

6. Az UNICEF javasolja, hogy a jogi kötelezettségeken túl is mérjék fel a 

dolgozók családi helyzetét, és amennyiben szükséges, az 

életkörülményeknek megfelelő támogatással segítsék a dolgozókat. 

7. Az időszaki munkák és a költözéssel vagy utazással járó munkakörök nagy 

nyomást helyeznek a családi életre is. Ilyen esetekben a munkaadó 

támogathatja a család költözését vagy a munkavállaló gyakori 

hazalátogatását és segítheti, hogy a dolgozók minden szükséges támogatást 

megkapjanak az államtól is. 

8. Az UNICEF javasolja, hogy a munkaadók a teljes munkakörnyezetben 

erősítsék a családbarát gondolkodást és a pozitív szülői viselkedést. 

Ilyenek lehetnek a dolgozók gyerekeiknek oktatási támogatása, 

figyelemfelkeltő kampányok és a család és a gyerekek fontosságának 

kiemelése. 

9. A családbarát tevékenységek fontosságát ne csak a munkahelyen, hanem 

azon kívül, a beszállítóknál és a partnereknél is terjesszék. 

10. A szervezet javasolja, hogy a figyelemfelhívó kampányokat ne csak a 

munkavállalók, hanem a fogyasztók között, publikuson is terjesszék 

minden lehetséges csatornán (például közösségi média, weboldal, 

kiadványok). 

 

Az elvek gyakorlati megvalósulása az Európai Unióban 

Az európai szabályozás szigorítását szükségessé tette, hogy a legtöbb Európai 

Uniós tagállamban 2003 és 2016 között romlott a munka-magánélet 

összehangolásának az egyensúlya. Az Eurofund jelentése megállapítja6, hogy csak 

néhány országban (Szlovénia, Portugália és Szlovákia) volt tapasztalható kisebb 

javulás. 

 
6 Idézi Kardos Krisztina: A munka és a magánélet egyensúlya. 2019/24  
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A jelentés kiemeli, hogy az északi és a balti államokban, Írországban és az 

Egyesült Királyságban kevésbé romlott a helyzet, viszont erősebben romlott a 

kelet-közép-európai országokban és a déli államokban. 

Arra a kérdésre, hogy a munka és a magánélet összehangolása mennyire nehéz a 

megkérdezett tagállamok polgárai Görögországban, Cipruson, Romániában és 

Csehországban azt gondolják, hogy itt a leginkább nehéz az összehangolás. Ezzel 

szemben Ausztriában, Írországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban a 

válaszadók mindezt „nagyon könnyűnek” vélték.  

A munka és a magánélet összehangolásában kulcskérdés, hogy lehetséges-e 

részmunkaidőben dolgozni, ugyanis a foglalkoztatás egyik legfőbb akadálya, hogy 

a gyermeknevelési, vagy gondozási feladatok nem teszik lehetővé a nyolc órás 

munkaidő betartását.  

Az alábbi ábrán a Részmunkaidőben dolgozó nők és férfiak aránya a 

foglalkoztatottak között néhány EU tagállamban, (20 -64 évesek) 2018-as értékeit 

láthatjuk, amelyhez hozzátehetjük, hogy amelyik országban nagyobb a 

részmunkaidős foglalkoztatás, az az ország közelebb jutott a rugalmas, családbarát 

foglalkoztatáshoz.  

(A számok százalékként értelmezendők)  
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A nők helyzete – a láthatatlan munka 

A munka és a magánélet összeegyeztetése a nők számára még mindig nagyobb 

nehézséget jelent, mint a férfiak esetében. A kutatások szerint a nők nem azonos 

eséllyel vesznek részt a munkaerőpiacon, mint a férfiak, különös tekintettel 

bizonyos korosztályokra. Az egyik nehézség számukra a mai napig fennálló 

fizetési szakadék. (Az ábrán a női keresetek százalékos lemaradása a férfiakéhoz 

képest.)  
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További probléma, hogy a pályájuk elején lévő nőket főként az elhelyezkedés 

nehézségei sújtják, hiszen a nők a családalapítás környékén vagy utána 

nehezebben kapnak munkát. Sok időbe és energiába kerül gyesről visszatérni a 

munkaerőpiacra. Továbbá legtöbbször a nők vállalják a családban a gondozási 

szerepet is. Mindez azt jelenti, hogy munkaerőpiaci részvételüket nem csak a 

gyermeknevelési, hanem az idősgondozási feladatok is megnehezítik.   

Az ábra a férfiak és a nők foglalkoztatási rátájának különbségeit százalékosan 

jeleníti meg:  
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A harmadik nehézség a láthatatlan munkavégzés. A felmérések azt mutatják, hogy 

az Európai Unióban is nagy a különbség a férfiak és a nők között mind a 

munkaterhelés, mind a fizetések, mind a fizetetlen otthoni munka ellátása 

tekintetében. Az Eurofund kutatásai szerint a fizetetlen munkával töltött órák 

száma egy héten az EU-ban férfiak esetében kevesebb, mint 10 óra, a nők esetében 

pedig több, mint 22 óra! 

Számos tanulmányból kitűnik, hogy a legkedvezőbb helyzetben a skandináv 

államokban élő munkavállalókat találjuk a munka–magánélet összehangolása 

területén, köszönhetően a széles körű és nagyvonalú jóléti politikáknak. Férfi és 

női menedzserek munka–magánélet konfliktusait vizsgálva a kutatók az állami és 

a piaci szektorban egyaránt azt találták, hogy a nők kevesebb munka–magánélet 

konfliktust tapasztalnak, mint férfi kollégáik, hogy a munka–magánélet konfliktus 

nem annyira a nemtől, inkább a tapasztalt munkateher nagyságától függ, és hogy a 

nőknek majdnem ugyanolyan esélyük van a szakmai előmenetelre, mint 

férfitársaiknak. Az anyaság azonban itt is hátrányt jelent, és ez a skandináv 

országban is csak nehezen fér meg a munkavállalással.7 

A fizetetlen munka  

• A fizetett munka mellett a fizetetlen munkaórákat (házimunka, gondozás és 

ápolás, önkéntes társadalmi tevékenység) is beszámítva a nők világszerte többet 

dolgoznak, mint a férfiak. 

• A nők vállalnak nagyobb részt a családi feladatok ellátásában, a 

gyermeknevelésben és javarészt ők végzik a beteg családtagok ápolását, az idős 

szülők gondozását. Az ún. „szendvicsgeneráció” által végzett betegellátási és idős 

gondozási feladatok is őket terhelik. 

A Bizottság esélyegyenlőségi stratégiája  

Az Európai Bizottság 2020. március 5-én elindította az új, 2020-2025-ig szóló 

nemi esélyegyenlőségi stratégiát. A stratégia fő témái a következők: a nők elleni 

erőszak; a fizetések átláthatósága és a nemek közötti bérszakadék; a nemek közötti 

egyensúly a vállalati vezetőtestületekben; valamint a munka és a magánélet 

egyensúlya. A szervezet elképzelése egy „olyan Európa, ahol a nők és a férfiak 

szabadon választhatják meg az életútjukat, ahol egyenlő esélyeik vannak a 

boldogulásra, és ahol egyformán részt vehetnek európai társadalmunkban és 

 
7 Nagy Beáta–Paksi Veronika: A munka és a magánélet összehangolásának 

kérdései a magasan képzett nők körében 
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annak irányításában”. A stratégia egyik első eredményeként az Európai Bizottság 

2021. március 4-én javaslatot terjesztett elő a bérek átláthatóságára vonatkozó 

kötelező erejű intézkedésekről.8 

 

Munka és magánélet közötti egyensúly 
Magyarországon  

Magyarországon a munka és magánélet közötti egyensúly megteremtésének 

kérdése kettős, két egymásnak ellentmondó irányt mutat. A nyugat-európai 

országokkal szemben Magyarországon gazdag formái voltak a vállalatok 

munkavállalókat kiszolgáló ellátásainak (pl. bölcsődék, GYES, GYED stb.), 

munkakultúrájának, amelyekből – egyre kisebb mértékben de – még maradtak 

fenn elemek – másrészt a munka és magánélet közötti egyensúly megteremtésének 

az igénye a legtöbb munkaszervezet számára fehér folt maradt. Ma elsősorban a 

multinacionális vállalatok vállalati kultúrájának részeként szivárog vissza a 

köztudatba, és ugyanezen nagyvállalatok számára válik napi gyakorlattá a kérdés 

kezelése.  

A férfiak és nők közötti foglalkoztatási különbség is kétarcú, mivel a korábbi 

rendszer hirdette a nők egyenlőségét és egyenlő elbánást és munkafeltételeket 

ígért számukra. Ugyanakkor Magyarországon a háború előtti egykeresős 

modellben rögzültek a férfi-női munkavállalási szerepek, és ez az idősebb 

generáció számára nem változik. Felmérések szerint a nők szerepéről 

megkérdezettek döntő többsége szerint nagy része „fontos számukra a munka, de a 

nők többsége számára az otthon és a gyermekek a legfontosabbak”, továbbá a „férj 

feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleség feladata, 

hogy ellássa az otthoni feladatokat”, illetve a „manapság a nők többségének 

dolgoznia kell, mert csak így biztosítható a család megélhetése”  

Ugyanakkor az, hogy mennyire valósítható meg a munka és a magánélet 

egyensúlya, az Y és a Z generáció munkahely-választásában már kiemelkedő 

szerepet játszik. Nem véletlen, hogy 20-35 év közötti szakemberek többsége a 

felmérések szerint kétévente változtat munkahelyet. Az okos cégvezetés számára 

az a fontos, hogy a kiadott munka a megkövetelt időben és jó minőségben legyen 

 
8 Nemek közötti esélyegyenlőség 

https://www.eurofound.europa.eu/hu/topic/gender-equality 
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elvégezve, s nem az, hogy a dolgozó adott munkaidőben az irodában „nyomja a 

székét”. 

Az elmúlt két évtizedben előtérbe kerültek az alternatív, atipikus munkavégzési 

lehetőségek: részmunkaidős, munkaidő-megosztásos foglalkoztatás, távmunka, 

csökkentett és rugalmas munkaidő, stb. Láthattuk, hogy ezek az alternatív 

munkavégzési formák sem tettek szert nagy népszerűségre Magyarországon –, 

főleg azért, mert általánosan 1. a fizetések alacsonyak 2. hátrányos 

társadalombiztosítási következményei vannak 3. merev a törvénykezés, 4. a 

munkáltatók kevéssé ismerik, bizalmatlanok ezzel kapcsolatban, vagy nem 

preferálják ezen munkavégzési módokat.   

Ugyanakkor a koronavírus-járvány idején általánossá vált otthoni munkavégzés – 

a home office – és annak várhatóan nagy arányú megtartása a pandémia után is 

jelentős hatással van és lesz a munka-magánélet egyensúly alakulására. Például a 

munkába járás közlekedési idejének megtakarítása számos munkán kívüli 

tevékenység számára biztosít lehetőséget. 

Mit tehet a munkáltató az egyensúlyért? 

Elsősorban nem a munkáltatóktól várható el, hogy megteremtsék az egyensúlyt, 

noha számukra is előnyös, ha dolgozóik kipihentek, stresszmentesek, csak a 

munkára koncentrálnak, stb. Az egyensúly megteremtése, illetve fenntartása nem 

reménytelen feladat, de ennek érdekében sokat is kell tenni. A munkaadók, a 

vállalatok néhány teendője a teljesség igénye nélkül: 

• rugalmas munkaidő és alternatív munkavégzési lehetőségek biztosítása 

térben és időben 

• digitalizáció: a digitális fejlődésben rejlő lehetőségek kiaknázása a 

technológia megfelelő alkalmazásával 

• munkaidő-menedzsment: intézkedések a munkával töltött idő minőségének 

és hatékonyságának maximalizálására 

• jó közérzet: a munkavállalók jó közérzetét elősegítő, növelő megoldások 

ösztönzése 

• kultúraváltás: a munka és a magánélet egyensúlyán és az integráción 

alapuló vállalati kultúrát segítő intézkedések és magatartások támogatása 

(az integrációról még lesz szó a későbbiekben)9 

 
9 Munka, magánélet, hiányzó egyensúly. https://azuzlet.hu/latastol-meddig-

munka-maganelet-hianyzo-egyensuly/ 
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Magánélet a magyar munkajogban  

Munkajogviszony szempontjából az tekinthető magánéleti kérdésnek, ami „a 

jogviszony tartalmán és célján kívül esik”. Munka Törvénykönyve szerint a 

munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt tartózkodni köteles minden olyan 

magtartástól, amely a munkáltató gazdasági érdekét sértheti, vagy veszélyezteti. 

Mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól, de alapbérre jogosult a 

munkavállaló:  

− amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti; 

− közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két munkanapon át; 

− ha keresőképtelen beteg; 

− a kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő orvosi 

vizsgálatot is) teljes időtartamára; 

− a véradás miatt távol töltött teljes időtartamra, a munkahelyen kívül szervezett 

véradás esetén legalább négy órára; 

− a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes 

időtartamára. 

A terhes nők védelmét szolgáló rendelkezések:  

• A hátrányos megkülönböztetés tilalma. 

• A határozatlan időre létrejött munkaviszony munkáltatói rendes felmondás útján 

történő megszüntetésének tilalma. Nem szüntethető meg munkaviszony (emberi 

reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három 

hónap, illetve a szülési szabadság tartama alatt). 

• A rendkívüli munkavégzés elrendelésének abszolút tilalma. (még a baleset, elemi 

csapás, súlyos és közvetlenül fenyegető veszély vagy kár elhárítása sem) Még a 

munkavállaló beleegyezése esetén sem. 

A nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig, a munkaköri 

alkalmasságára vonatkozó orvosi véleménybemutatása alapján megállapítható 

állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen 

áthelyezni, vagy meglévő munkakörét, munkafeltételeket kell megfelelően 

módosítani. Az új munkakörhöz a munkavállaló hozzájárulása szükséges. 

Átlagkeresete nem lehet kevesebb a korábbinál. 
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• Más munkavégzési helyre történő áthelyezésre a nő terhessége alatt nem 

kötelezhető beleegyezése nélkül. 

Szülői minőségre alapított védelmi célú jogintézmények  

• A hátrányos megkülönböztetés tilalma. 

• A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet - 

szakszervezet hiányában az üzemi tanács - együttesen, meghatározott időre szóló 

esélyegyenlőségi tervet fogadjon el. Az Mt. szerinti hátrányos helyzetű csoportba 

tartoznak különösen a nők, a negyven év feletti munkavállalók, a romák, a 

fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő 

munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók. 

Ettől a felek eltérhetnek. 

• A határozatlan időre létrejött munkaviszony munkáltatói rendes felmondás útján 

történő megszüntetésének tilalma. Nem szüntethető meg a munkaviszony a beteg 

gyermek ápolása miatti táppénzes állományba helyezés, és a gyermek ápolása, 

gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a gyermek 

hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is -a 

gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt. 

Szabadságok 

• Az egyik szülőt pótszabadság illeti meg a gyermek 16. életévéig. 

• Szülési szabadság, amely a terhes, illetőleg a szülő nőt illeti meg, és 

amelynek tartama 24 hét. 

• Fizetés nélküli szabadság (egyik szülőnek) a gyermek otthoni, gondozása 

céljából, fő szabály szerint a gyermek 3 életévéig. 

• Szoptatási munkaidő kedvezmény (a szoptatás első hat hónapjában 

naponta 2x1 óra, utána a kilencedik hónap végéig 1 óra). 

• 5 munkanap munkaidő-kedvezményre jogosult az apa is a gyermek 

születése esetén, legkésőbb a születést követő 2. hónap végéig kérésének 

megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. 

• A rendkívüli munkavégzés elrendelésének relatív korlátai: a gyermekét 

egyedül nevelő munkavállaló – gyermeke egyéves korától négyéves koráig 

– csak beleegyezésével utasítható rendkívüli munkavégzésre. 

• A szokásos munkavégzési helytől eltérő munkavégzési hely 

megállapítására vonatkozó tilalom a nőt terhességének ideje alatt 

gyermeke egy éves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő apát a 

gyermek egy éves koráig illeti meg. 
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• A kisgyermekes szülőknek könnyebbséget jelenthet az Mt. 61.§ (3) 

bekezdése, amely előírja, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára 

a gyermek négyéves koráig - három vagy több gyermeket nevelő 

munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig - köteles a munkaszerződést 

az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú 

részmunkaidőre módosítani. 

Az egyéb családi szerepekhez is kapcsolható szabályok köre  

• A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a 

közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli 

szabadság időtartama alatt. 

• A munkavállaló az alapszabadsága egynegyedével maga rendelkezik (15 nappal 

korábbi bejelentés). Azonban, ha a munkavégzési kötelezettség a személyi, családi 

körülményeire tekintettel aránytalan, vagy jelentős sérelemmel járna, és a 

munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót, akkor a munkáltató az 

alapszabadság egynegyedéből legfeljebb 3 munkanapot – legfeljebb évi 3 

alkalommal köteles kiadni. (igazolni kell). 

• Kötelezi a munkáltatót, hogy a munkavállaló számára fizetés nélküli szabadságot 

engedélyezzen a tartós ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartozója 

otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb 2 évre. 

• A munkavállaló köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamokon és képzéseken 

részt venni, természetesen munkabérének és költségeinek megtérítése mellett. 

Mentesül a munkavállaló e kötelezettségei alól, amennyiben azok teljesítése 

személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes lenne. 

• A munkavállaló kiküldetése, illetve az átirányítása a beosztására, képzettségére, 

korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel, aránytalanul 

sérelmes nem lehet. 

 

Speciális élethelyzeteket segítő speciális jogviszony típusok  

• Részmunkaidő, 

• Rugalmas munkaidő,  

• Távmunka 
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A családi szerepek jellege és az azokban való részvétel szükségességének 

intenzitása folyamatosan változik a munkavállaló életében, ezért nagyon fontos a 

jogviszonytípusok közötti átjárhatóság biztosítása. 

Ezen jogviszonyok keretében foglalkoztatott munkavállalókat ugyanúgy 

megilletik például a munkajogviszony megszüntetésére vonatkozó védettséget 

biztosító szabályok mint a határozatlan idős munkajogviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókat 

Munkavállaló is kezdeményezheti a változtatást, a munkáltatónak mérlegelés után 

kötelező 15 napon belül írásban válaszolni. 

 

A távmunka, otthoni munkavégzés kérésköre 

Az otthoni munkavégzés, a Home office magyarországi térnyerését a pandémia 

kényszerítette ki. Átmeneti szabályozás után az Országgyűlés 2021. december 14. 

napján fogadta el a törvényi szabályozást e témában.10  

A jogalkotó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv egyik atipikus 

munkaviszonya, a távmunkavégzés szabályait tágította ki olyan mértékben, hogy 

azok a rendszeresen végzett Home office lefedésére is alkalmassá váltak. A 

törvénymódosítás következtében a kizárólag a munkáltató telephelyén kívül 

végzett munka mellett távmunkának minősül, ha a munkavállaló a munkáját 

részben a munkahelyén, részben pedig azon kívül, például otthonról végzi – 

vagyis a Home office.  

A Home office alkalmazásához a feleknek a munkaszerződésben kifejezetten meg 

kell állapodniuk a távmunkavégzésben.  

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló egy naptári évben legfeljebb a 

munkanapok egyharmadában dolgozhat a munkahelyén. Munkanapjainak legalább 

kétharmadában tehát a munkahelyén kívüli, más helyszínen kell munkát végeznie. 

A munkáltató utasítási joga alapvetően csak a munkavállaló által ellátandó 

feladatok meghatározására terjedhet ki, viszont a munkáltató az ellenőrzési jogát 

távolról, számítástechnikai eszközön keresztül gyakorolhatja. 

 
10 A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi 

CXXX. törvény. 
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A fenti szabályoktól a felek a munkaszerződésben közös akarattal eltérhetnek, van 

jogszerű lehetőség tehát például csak heti egyetlen nap Home office 

munkavégzésre, részletesebb feladatmenedzsmentre és a munkavégzés személyes 

ellenőrzésére is.  

Fontos kiemelni, hogy a Home office nem jár automatikusan kötetlen 

munkarenddel, azt a feleknek külön kell a munkaszerződésben szabályozniuk. 11 

A munkavégzés ellenőrzése számítástechnikai eszközzel végzett Home office 

esetén – eltérő megállapodás hiányában – szintén számítástechnikai eszköz útján, 

míg egyéb eszközzel végzett Home office esetén személyesen a munkáltató által, 

vagy megbízottja útján történhet. 

A munkáltató – az Munka törvénykönyvében foglalt szabályoknak megfelelően, 

távmunkaszerződés alapján Home office-ban dolgozó munkavállalójának – 

havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-ának megfelelő 

összeget (2022-ben havi 20 ezer forintot) fizethet ki SZJA-mentesen.  

A törvénymódosítás hatályba lépése a veszélyhelyzet megszűnése, tehát addig a 

Home office kérdéskörében továbbra is a veszélyhelyzet során a távmunkával 

kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló átmeneti szabályokat kell 

alkalmazni.12 

Az otthoni munka hátrányai  

Az otthonról végzett munka előnyei vitathatatlanok, ilyen a termelékenység 

növekedése, a pénz és időmegtakarítás (nem kell munkába járni, ennek költsége és 

ideje is munkára fordítható), az önálló munka és munkaidő beosztás, valamint a 

kényelem.  

Ugyanakkor az otthonról végzett munka hátrányai egyre inkább ismertek lesznek. 

Ezek közül az egyik leggyakoribb, hogy összemosódik a határ a munkavégzés 

ideje és a magánélet között. Erre már születtek jó tanácsok, hogyan lehet hosszú 

távon is elviselni az otthoni munkavégzést.13  

 
11 Dr. Szabó M. András: Megérkezett a „home office törvénycsomag” – részletes 

elemzés a szabályokról. https://ado.hu/munkaugyek/megerkezett-a-home-office-

torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-szabalyokrol/ 
12  487/2020. (XI. 11.) Kormányrendelet 
13 Dana Mei: 8 tips to Improve Work-Life Balance When Working from Home 

https://www.wix.com/blog/2020/04/work-life-balance-tips-home/?utm 
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Ilyen jó tanács, hogy határozzunk meg pontos munkaidőt, ne az egész napunkra 

legyen érvényes a munkaidő. Határozzunk meg arra a napra elérhető célokat. 

Tartsunk megfelelő szüneteket, hozzunk létre egy kijelölt munkaterületet, kvázi 

fizikailag is távolságot tartsunk a munka és a magánélet között.  

Adjunk magunknak időt a munka utáni kikapcsolódásra, ami különösen fontos, 

mivel elvész az az utazási idő, amelyet az irodából hazafelé megteszünk. Általános 

jó tanács az is, hogy öltözzünk fel a munkához – így a munka és a magánélet 

jobban szétválhat. 

 

Jó példák az egyensúly megvalósítására 

Az Európai Unó a tagállamok, különböző projektekből megvalósult jó példáit A 

munka és a magánélet egyensúlya mindenki számára: bevált gyakorlatok az uniós 

tagállamokból című kiadványban gyűjtötte össze. A kiadvány 20 bevált gyakorlati 

példát mutat be az EU által finanszírozott projektekből, amelyek az EU 

tagállamaiban elősegítették a munka és a magánélet egyensúlyát. A példák közül 

soknak a nemek közötti egyenlőség és a nők munkaerő-piaci képviselete a fő 

témája. A kérdés, hogy a tagállamok és a vállalkozások hogyan segítik elő és 

könnyítik meg a szakmai és a családi élet egyensúlyát minden munkavállaló 

számára. 14 

Csehországban Prágai Általános Egyetemi Kórház ápolói egy Európai Unió által 

támogatott projektnek köszönhetően megszervezték az óvodai 

gyermekfelügyeletet. A kórház úgy döntött, hogy ezt az uniós támogatást 

közvetlenül a dolgozóinak támogatására használja fel, és saját bölcsődét alapít a 

gyermekeik elhelyezésére.  

Szintén a Cseh Köztársaságban a projekt a nők visszatérését könnyítette meg a 

munka világába a szülési szabadság után. A projekt szakértő által vezetett képzést 

és coachingot kínált a nők számára. A résztvevők olyan gyakorlati készségeket 

sajátítottak el, amelyek segítik őket az álláspályázatokon és az interjúkon való 

részvételben, beleértve azt is, hogyan tárgyaljanak rugalmas munkarendről. A 

képzés további témái között szerepeltek a személyiségfejlesztés, a vállalkozói 

 
14 Work-life balance for all: Best practice examples from EU Member States. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pub

Id=8212 
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kommunikációs és prezentációs készségek, a számítógépes ismeretek és az 

időgazdálkodás is. 

Németországban a Müncheni régióban női vállalkozók önfoglalkoztatására 

felkészítő képzést tartottak szülési szabadság után elhelyezkedni kívánó nőknek.  

Egy másik német projekt keretében pedig szakképzést kaptak a munkavállaló nők, 

és azért, hogy részt tudjanak rajta venni, részmunkaidőben. A résztvevők 

gyermekgondozási kötelezettségeik miatt nem tudtak teljes munkaidőben 

dolgozni, illetve nem tudtak oktatási vagy képzési lehetőségeket találni, hogy 

növeljék esélyeiket az elhelyezkedésre. 

Írországban a munkáltatók támogatása, hogy segíthessék a munkavállalókat 

felkészülni a terhességre és az anyaságra, és egyenlő és pozitív módon támogassák 

munkavállalóikat a folyamat során. A támogatás magában foglalta a terhességet 

követő lemorzsolódás elleni intézkedéseket is, valamint egyfajta érzékenyítést is a 

nőket érintő problémákról.  

Spanyolországban a férfiak felkészítése folyt gondozási feladatok ellátására. A 

tanulmányok szerint Spanyolországban a nők átlagosan heti 27 órát töltenek 

fizetetlen munkával, míg a férfiak 14 órát és 17%-kal kisebb valószínűséggel 

dolgoznak teljes munkaidőben, mint a férfiak. Egyes nők számára ez akadálya 

lehet a karrierjük előrehaladásának. A szülői szabadság rendszerében a nemek 

közötti különbségek azt is jelentik, hogy a férfiaknak gyakran nincs lehetőségük 

vagy ösztönzésük arra, hogy megosszák gondozási feladataikat. Ezen a problémán 

segített a projekt.  

Franciaországban otthoni gyermekgondozási szolgáltatást valósítottak meg Alsó-

Normandia kilenc településén. A projekt célja a munkáltatók és a munkavállalók 

támogatása volt, a vállalatok szervezeti igényeinek és a munkavállalók munka és 

magánélet egyensúlyához való jogának figyelembevételével. A projekt 

képzésekkel és konzultációkkal segítette a vállalatokat, a szociális partnereket és a 

munkaerő-piaci szereplőket (például a munkaközvetítő ügynökségeket) abban, 

hogy támogassák a munkavállalókat.  

Mindez képzéssel is párosult, amelynek a témái voltak: ● intézkedések 

meghozatala a vállalaton belüli szervezettség, termelékenység és rugalmasság 

javítása érdekében; ● "vállalati jóléti intézkedések" bevezetése a gondozási 

szolgáltatások költségeinek csökkentése érdekében, valamint a munkáltatók 

ösztönzése arra, hogy "jóléti terveket" kínáljanak a munkavállalóknak; ● az 

anyasági és apasági folyamatok javítása a munkavállalók munkába való 
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visszatérésének elősegítése érdekében; ● a vállalati és területi szintű tárgyalások 

ösztönzése, a munkaügyi kapcsolatok javítása és a szociális partnerek 

részvételének támogatása; ● a know-how és a legjobb gyakorlatok terjesztése a 

munka és magánélet egyensúlyának tudatosítása érdekében; ● online szolgáltatási 

portál létrehozása az információkhoz és képzésekhez való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében. 

 

Családbarát munkahelyek megteremtése 

A szakszervezetek és civil szervezetek is megfogalmazták már azt a törekvést, 

hogy a munkahelyek úgy szervezzék a munkavégzést, a munkavállalókkal olyan 

megállapodásokat kössenek, amelyek lehetővé teszik a családoknak a munka és a 

magánélet összeegyeztetését. Civil példánk a Három Királyfi, Három Királylány 

Alapítvány munkaerőpiaci programja, a Balansz Program már évek óta díjjal 

jutalmazza azokat a cégeket, amelyek családbarát jó gyakorlatokat vezetnek be és 

ezeket innovatív módon a munkatársak igényei szerint alakítják.  

Szerencsére ez a törekvés egyre inkább megfigyelhető a kormányzati szervek 

részéről is. A Családokért Felelős Államtitkárság az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által évről évre nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek 

kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat – összességében 100 

milliós nagyságrendben – olyan programokat támogat, melyek elősegítik a munka 

és magánélet összeegyeztetését, mondván: „A családi élet és a munkahelyi 

feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen 

kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a 

munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük 

kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a 

gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb 

erőforrása.”15  

A kormányzati program azonban nem részletezi, milyen megoldásokat vár: nyitott 

a kezdeményezésekre, innovációt vár el a pályázóktól.  

 
15 Megjelent a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 

támogatása” című 2022. évi pályázat https://emet.gov.hu/megjelent-a-csaladbarat-

munkahelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-tamogatasa-cimu-2022-evi-

palyazat/ 
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Az elmúlt évben a civil szervezetek fémjelezte pályázat kisvállalkozói 

kategóriájában16 olyan informatikai cég nyert, amely a törvényes évi szabadságon 

felül születésnapon és karácsony előtt ajándékszabadságot adott a dolgozóknak. 

Továbbá az irodája kialakításánál szempont volt, hogy a gyerekek egy-egy napot 

együtt tölthessenek a kollégákkal. A vállalkozás az év során többször tart családos 

eseményeket, rendszeresen méri a kollégák elégedettségét, és kikérik 

véleményüket.  

További nyertes volt az az építőipari vállalkozás, amely a gyermekek születését 

munkaidő-kedvezménnyel támogatta. Balaton parti céges nyaralót biztosít a 

munkatársak számára, gyermekbarát az irodai légkör, egy munkavállalónál a cég 

az örökbefogadást is támogatta.  

A nagyvállalati fődíjas az az áruház, amely „Számíthatsz ránk!” programjában a 

kollégák és családjuk számára jogi, pénzügyi, pszichológiai, egészségügyi 

tanácsadást nyújt, „Lojalitás Programjuk” keretén belül kuponokkal ajándékozzák 

meg kollégáikat. Anyagi és egyéb juttatásokkal minden nagyobb életesemény 

alkalmával és az év minden jeles ünnepén megemlékeznek a kollégákról és 

családjukról. Egyedi élethelyzetekre segélyalapból külön támogatásra van 

lehetőség. Az irodai munkatársaknak nagyfokú rugalmasságot, a fizikai 

dolgozóknak jelenléti bónuszt adnak.  

Primecz Henrietta és munkatársai 2014-es kutatása17, amely kutatás 146 vállalati 

honlapot elemzését végezte el arra keresett választ, mennyire bevett a vállalati 

kommunikáció során a munka- magánélet egyensúlya hangsúlyozása. 

Megállapították, hogy a munka-magánélet egyensúlyát célzó vállalati 

kezdeményezések alig 5%-ban jelennek meg cégek weboldalain. Véleményük 

szerint a leginkább bevonzani kívánt új fiatal munkavállalói csoport kultúrája 

szempontjából elengedhetetlen lenne ezen értékek és tartalmak a weboldalakon 

történő megjelenítése. A kutatás szerint a honlapokon leginkább az atipikus 

foglalkoztatási formák jelennek meg (5%), másodsorban a családbarát 

munkahelyek kialakítása, a nőket, kismamákat érintő támogatások (2-3%). Itthon 

 
16 Kiosztották Az Év Családbarát Vállalata díjakat. 

https://www.csaladbaratvallalat.hu/ 

17 Munka-magánélet összehangolása - hazai és nemzetközi kitekintések és jó 

gyakorlatok, aktuális statisztika és tanulmányok átvizsgálása. GINOP 5.3.5. – 18-

2020 – 0208. Kézirat  
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csak rendkívül periferikusan szerepelnek a munka- magánélet egyensúlyával 

kapcsolatos témák a vállalati kultúrában. 

A tanulmány szerzői a vállalati kezdeményezéseket tekintve a következő vállalati 

kezdeményezéseket találták: a cafeteria keretében iskolakezdési támogatás 

biztosítása, vállalati buszjárat a lakóhely és a munkahely között, fitneszterem a 

dolgozóknak, egészséges ételek a dolgozói büfében, kedvezményes családi 

üdültetés...stb.)  

Végül figyelemre méltó az a megállapításuk, hogy egyértelmű a kapcsolat a 

szakszervezetek, üzemi tanácsok jelenléte és a részmunkaidős foglalkoztatás 

megjelenése között. Továbbá hasonlóképpen pozitív korreláció érhető tetten a 

munkavállalói érdekérvényesítési lehetőségek megléte és a rugalmas munkaidő, 

illetve a családbarát munkahely jelleg megjelenése között.  
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