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Hírlevél  
 

 

Új munkajogi tárgyú szabályok II. 

2023. január 1-től hatályba lép a munka törvénykönyvének az 

eddigi legátfogóbb módosítása, amely elsődlegesen a 2019/1152 

valamint a 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelveinek 

a hazai jogba történő átültetését célozza.  

 

Hírleveleinkben két részletben ismertetjük a fontosabb 

jogszabályváltozásokat. Ez a második rész. 

____________________________________________________ 

 

1. Joggal való visszaélés tilalma szabályainak módosulása 

 

1.1. Mit jelent a joggal való visszaélés? 

 

A joggal való visszaélés tilalma a Munka törvénykönyve (Mt.) alapelvi 

jelentőségű rendelkezése, amely a munkavállalók és a munkáltatók 

számára a munkaviszony egésze tekintetében általános magatartási 

követelményt ír elő. A joggal való visszaélés valamely alanyi jog 

gyakorlásának a jog elvárásaival szembehelyezkedő módját jelenti.  

 

A Mt. nem határozza meg konkrétan, milyen magatartások minősülhetnek 

joggal való visszaélésnek, mindössze egy példálózó felsorolást tartalmaz, 

mely alapján joggal való visszaélés különösen az, ha az mások jogos 

érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, 

zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez 

vezet. Továbbá az Mt. szerint a joggal való visszaélés megvalósulhat 

munkaviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat 

megtagadásában is, mely esetben a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével 

pótolja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.  

 

A joggal való visszaélésre történő hivatkozásra a gyakorlatban legtöbbször 

a munkáltatói felmondással összefüggésben kerül sor, így például a 

következő esetekben: 

 

• Formálisan jogszerű munkáltatói intézkedés/felmondás esetén 

amikor a valós és okszerű indok mögött a munkavállaló jogos 
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érdekének csorbítása, véleménynyilvánításának elfojtása áll, vagy a 

magatartás erre vezethet. 

• A munkáltató a próbaidő alatt azonnali hatállyal indokolás nélkül 

felmondhatja a munkaviszonyt, ugyanakkor e joggyakorlás a joggal 

való visszaélés tilalmába ütközhet, ha erre a munkavállalóval 

szembeni személyes sérelem megtorlása következtében kerül sor. 

 

1.2. Az új szabályozás jelentősége 

 

A szabályok változása elsődlegesen a munkaviszony megszüntetése 

körében hoz fontos, alapvetően a munkavállalók számára kedvezőbb 

rendelkezéseket, amelyek a munkáltatók számára szigorúbb 

bizonyítási terhet és fokozottabb üzleti kockázatot jelentenek. 

 

A korábbi szabályozás alapján a joggal való visszaélésre hivatkozó fél – 

általában a munkavállaló – oldalán volt a bizonyítási kötelezettség a 

munkajogi igények érvényesítés során. Ennek értelmében a 

munkavállalónak kellett bizonyítani azt, hogy joggal való visszaélés valósult 

meg és hogy őt ezzel milyen hátrány vagy kár érte. 

 

Az új szabályok értelmében viszont a korábban csak a munkavállalót 

terhelő bizonyítási teher megoszlik az alábbiak szerint: 

 

• az igény érvényesítője (jellemzően a munkavállaló) bizonyítja a 

tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és a 

hátrányt, és 

• a jog gyakorlója (jellemzően a munkáltató) bizonyítja, hogy az 

igény érvényesítője által bizonyított tény, körülmény és a hátrány 

között okozati összefüggés nem áll fenn. 

 
Azzal, hogy a munkáltatónak bizonyítania kell, hogy nincs okozati 

összefüggés a tény, körülmény és hátrány között, a gyakorlatban a 

munkáltató oldalán indokolási és bizonyítási kötelezettség 

keletkezik. Ennek sikertelensége ugyanakkor a munkáltató terhére esik, 

vagyis a bíróság a munkavállaló érvelésének adhat helyt. 

 

Jelentős változás továbbá, hogy a joggal való visszaélés tilalmába 

ütközésre hivatkozás esetében – az egyenlő bánásmód megsértéshez 

hasonlóan – a jövőben a munkavállaló azt is kérheti, hogy a 

munkaviszonyt állítsa helyre a bíróság. Ennek következtében tehát a  

joggal való visszaélés tilalmával kapcsolatos perek esetében az elmaradt 

jövedelem címén követelt kártérítés összege nincs limitálva. Ezért, ha a 

munkavállaló hosszú időn keresztül nem vagy csak alacsonyabb bérért 

helyezkedik el és a peres eljárás elhúzódik, a munkáltatók jelentős összegű 

kártérítésmegfizetésére lehetnek kötelesek. 

 

Az új szabályokat a 2023. január 1-jét követően közölt jognyilatkozatokra, 

felmondásokra, valamint az ezen időpontot követő jogsértések miatt indult 

ügyekben kell alkalmazni. 

 

2. A munkaszerződés kötelező módosításának új esetei 

 

2.1. A szerződésmódosítás új esetei 

 

Jelentősen megváltoznak a munkaviszony módosítására vonatkozó 

szabályok, a munkavállalók az alábbi új esetekben kérhetik a 

munkaszerződésük módosítását:  
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A) Az új rendelkezések szerint, ha a munkáltató az tájékoztatja a 

munkavállalókat a teljes vagy részmunkaidős, a 

távmunkavégzésre irányuló, valamint a határozatlan idejű 

munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről, akkor 

a munkavállaló e tájékoztatás alapján kérheti a 

munkaszerződésének megfelelő módosítását. 

 

B) Ezen túlmenően a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig 

vagy a gondozást végző munkavállaló kérheti a munkavégzési 

helyének módosítását, a munkarendjének módosítását, a 

távmunkavégzésben való foglalkoztatását, illetve a 

részmunkaidőben való foglalkoztatását. Ezen lehetőséggel mindkét 

szülő élhet. Gondozást végző munkavállaló az Mt. definíciója alapján 

az a munkavállaló, aki a kezelőorvos által igazolt súlyos egészségi 

okból, és jelentős gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő 

személynek személyes gondozást vagy támogatást nyújt.  

  

2.2. Eljárás a munkavállaló szerződésmódosításra vonatkozó 

kérelme esetén 

 

A munkavállaló a fentiek szerinti módosítási kérelmét a munkaviszony első 

hat hónapjában nem terjesztheti elő. Ezt követően a fentiek szerinti 

kérelmét köteles megindokolni, továbbá a kérelemben meg kell jelölnie a 

változtatás kezdő időpontját.  

 

A munkáltató a munkavállaló kérelmére köteles 15 napon belül írásban 

nyilatkozni. Lényeges újdonság azonban, hogy amennyiben a munkáltató 

elutasítja a munkavállaló fentiek szerinti kérelmét, indokolásának meg kell 

felelnie a felmondásra vonatkozó egyes szabályoknak, vagyis a világos, 

valós és okszerű indokolás követelményeinek. Amennyiben ugyanis a 

munkáltató a munkavállaló kérelmét elutasítja, utóbbi bírósághoz 

fordulhat. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása 

esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja. A 

munkaügyi vitában a bíróság célszerűségi és méltányossági szempontokat 

nem vizsgálhat. 

 

Összegezve tehát, a szerződés módosításával kapcsolatos új szabályok 

egyrészt bővítik azon esetek körét, amikor a munkavállalók a 

munkaszerződésük módosítását kérhetik, másrészt a munkáltatók számára 

a munkavállaló ajánlatával kapcsolatosan szigorú határidőhöz kötött 

válaszadási és indokolási kötelezettséget teremtenek, mellyel kapcsolatban 

munkavállaló bírósághoz fordulhat. Fontos tehát, hogy a fenti 

munkavállalói igényeket a munkáltató kellő körültekintéssel, 

érdemben, határidőben kezelje, és azokat csak akkor utasítsa el, 

amennyiben arra valós és okszerű indoka van. Amennyiben a munkavállaló 

igénye teljesíthető, akkor azt a munkáltató jogszerűen nem tagadhatja 

meg.  

 

Nyilvánvalóan elutasítható ugyanakkor egy olyan távmunkavégzésre 

vonatkozó igény, amikor a munkavállaló munkavégzése nyilvánvalóan 

személyes jelenlétet igényel, vagy megtagadható a munkahely 

módosítására vonatkozó igény, ha a munkavégzés jellegénél fogva más 

munkahelyen nem lehetséges. Sok esetben azonban alapos munkáltatói 

mérlegelést fog igényelni annak eldöntése, hogy egy adott munkáltatói 
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igény jogszerűen megtagadható-e vagy sem. Ezen esetek kimunkálása a 

bírói gyakorlatra hárul. 

 

Előző hírlevelünkben a munkáltatói tájékoztatási kötelezettség és az 

apasági és szülői szabadságok módosuló szabályait ismertettük.  Új 

munkajogi tárgyú szabályok I. című hírlevelünk itt elérhető. 

_______________________________________________________ 

 

Kapcsolat  

 

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány 

Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó 

ügyvédjéhez.  

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, 

és nem helyettesítik a szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a 

lehető legnagyobb gondossággal készült, nem vállalhatunk 

felelősséget semmilyen hibáért, hiányos közlésért vagy 

véleményért. 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/shownews.page?News=en/hungary/hu/Uj-munkajogi-targyu-szabalyok-I

