Törekvés a munka és a
magánélet harmóniájára
SOROZATUNKBAN EDDIG TÖBB TÉ−
MÁRÓL EJTETTÜNK SZÓT. FELKE−
RESTÜNK CSALÁDOKAT, BESZÉL−
GETTÜNK TERVEIKRŐL, MEGNÉZ−
TÜK, MILYEN EGY CSALÁDBARÁT
MUNKAHELY, KÉRTÜNK ÁLLÁSKE−
RESÉSI TANÁCSOT. MOST ARRA
KERESÜNK VÁLASZT, MILYEN VÉ−
DELMET ÉLVEZNEK A GYERMEKET
VÁLLALÓ CSALÁDOK, HOVÁ FOR−
DULHATNAK AZ ANYUKÁK, AMENY−
NYIBEN GYERMEKVÁLLALÁSUK MI−
ATT SÉRELEM ÉRI ŐKET A MUNKA−
HELYÜKÖN?
Milyen egy ideális munkahely? Első−
sorban rugalmas és emberbarát,
mert a munkaidő igazodik az egyéni
igényekhez, élethelyzetekhez. Nők
számára is biztosított az előrelépés
lehetősége (ami a felsővezetők ne−
mének arányában is megmutatko−
zik). Sokszínű munkahely esetén − a
hazai bevett gyakorlattal ellentét−
ben − például egy cégvezetőnek nem
azon kellene gondolkodnia, hogyan
kerülheti el egy kismama alkalma−
zását, hanem azon, hogy milyen ati−
pikus foglalkoztatási formákat tud−
na bevezetni. A magyar vállalkozá−
sok többségében azonban még az
ismeretlentől való félelem dominál,
amiben csak az állami szabályozás,
az esélyegyenlőséget támogató ösz−
tönzők és munkajogi változások tud−
nak igazi áttörést hozni. Magyaror−
szágon az Egyenlő Bánásmód Ható−
ság (EBH) feladata az egyenlő bá−
násmód követelményének megsér−
tése miatt benyújtott panaszok ki−
vizsgálása és szempontjainak érvé−
nyesítése. A hatóság azoknak az
ügyfeleknek az ügyében jár el, aki−
ket diszkrimináció ér. Az egyenlő bá−
násmódról szóló törvény védett tu−
lajdonságok alapján tiltja a hátrá−

nyos megkülönböztetést (például ál−
lásinterjún sem tehetnek fel ezzel
kapcsolatos kérdéseket, azonban
„bármely munkáltató mentesülhet a
felelősség alól a 22. § a pontja
alapján), ha az állásinterjún elhang−
zott kérdés a munka jellege vagy
természete alapján indokolt, és az
alkalmazásnál számba vehető lé−
nyeges és jogszerű feltételre vonat−
kozik." (ebh.hu).
Védett tulajdonságok a következők:
nem, faji hovatartozás, bőrszín,
nemzetiség, nemzetiséghez való
tartozás, életkor, anyanyelv, fogya−
tékosság, egészségi állapot, anya−
ság (terhesség) vagy apaság, csalá−
di állapot, szexuális irányultság, ne−
mi identitás, társadalmi származás,
vagyoni helyzet, vallási vagy világné−
zeti meggyőződés, politikai vagy
más vélemény, foglalkozási jogvi−
szony részmunkaidős jellege, ill. ha−
tározott időtartama, érdekképvise−
lethez való tartozás, egyéb helyzet.

munkáltatójának, hogy gyermeke
második életévének betöltését kö−
vetően szeretne újra munkába állni.
A munkaadó erre azt válaszolta,
hogy nincs üres álláshely, pedig a
panaszos helyére felvett kolléganő
határozott idejű munkaszerződése
hamarosan lejárt volna. A cég a
gyes alatt nem engedte a kérelme−
zőt a munkaszerződése szerinti
munkahelyén dolgozni, de annak le−
jártát követően − már a hatósági eljá−
rás időtartama alatt − visszavette
eredeti munkahelyére. Amikor a gye−
rek kétéves lett, az anya ismét je−
lentkezett a pénzintézetnél, ekkor
egy másik vidéki kirendeltségen tör−
ténő munkavégzést ajánlottak fel
neki, amit azonban nem fogadott el.
A munkáltató tehát a gyes alatt nem
engedte kérelmezőt a munkaszerző−
dése szerinti munkahelyén dolgozni.
Az eljárás során tisztázódott, hogy
más munkavállalóknál a pénzintézet
nem kezdeményezte a munkaszer−
ződés módosítását: a munkavégzés
helyének megváltoztatását, más te−
lepülésen történő munkavégzést.
Ugyanakkor az is kiderült, hogy egy
másik munkavállaló is szeretett vol−

na a gyes alatt munkába állni, de a
cég neki sem biztosított mun−
kát, tehát valós sérelem érte a
kismamát. A pénzintézet ki−
mentésképpen csupán arra hi−
vatkozott, hogy a panaszos ere−
deti munkahelyén az adott időszak−
ban nem volt szabad munkahely, és
nem volt munkaerőhiány. Ez az állí−
tás azonban nem bizonyult helytálló−
nak. A tényekből valószínűsíthető,
hogy a munkáltató a kérelmezőt
anyasága − gyeses állománya, mun−
kából való mintegy kétéves kiesése,
esetleges visszailleszkedési nehéz−
ségek, stb. − miatt nem vette vissza
eredeti munkahelyére és részesítet−
te vele szemben előnyben a helyére
felvett, és időközben nyilván jól be−
vált, nagyobb gyermekeket nevelő
munkavállalót.
Nem a legideálisabb helyzet, ha a
munkavállalónak jogi védelemért
kell folyamodnia, hiszen kétséges,
hogy mennyire lehet majd békés
munkaviszonyt folytatni, miután egy
harmadik fél ítéletet hoz két peres
fél (munkaadó, munkavállaló) kö−
zött. Mindenesetre a hátrányt érzé−
kelő fél egy kérelmet nyújthat be az

Amennyiben olyan helyzetet tapasz−
tal egy állampolgár, ahol ezen védett
tulajdonságok sérülnek, úgy az
Egyenlő Bánásmód Hatósághoz for−
dulhat. Nézzük meg, hogyan érinthet
egy kismamát, (apát) a védett tulaj−
donságának sérelme egy, az Egyen−
lő Bánásmód Hatóság oldalán talál−
ható esetben: A panaszos egy pénz−
intézetnél dolgozott gyermeke szüle−
tése előtt. A kismama − aki mintegy
tíz éve volt állásban az eljárás alá
vont pénzintézetnél − a cég egyik vi−
déki kirendeltségén dolgozott pénz−
ügyi előadói munkakörben. Váran−
dóssága végéhez közeledve a helyé−
re határozott időtartamra felvettek
egy új munkatársat, akit még a szü−
lés előtt betanított. Amikor fia más−
fél éves lett, a panaszos jelezte a

Egyenlő Bánásmód Hatósághoz
(vagy a helyi referenshez), amely−
ben meg kell jelölni a panaszosnak,
miben érte hátrány, és ez a hátrány,
vagy kedvezőtlenebb bánásmód a
kérelmező mely védett tulajdonsá−
gára vezethető vissza. Tartalmaznia
kell a panaszos nevét, lakcímét, va−
lamint a hatóság döntésére irányuló
kifejezett kérését, a sérelmezett
cselekmény helyének, idejének,
egyéb körülményeknek a leírását,
és a bepanaszolt szerv vagy sze−
mély ismert adatait is. Az eljárás so−
rán a hatóság megállapítja hatás−
körét az ügyben, főszabályként tár−
gyalás keretében tisztázza a tényál−
lást, ahol személyesen meghallgat−
ja a panaszost és a bepanaszolt
fele(ke)t. A tanúk kérelmére adatai−
kat a hatóság zártan kezeli, különö−
sen foglalkoztatási diszkrimináció
esetén, amikor a tanúk az eljárás
alá vont munkáltató alkalmazottai.
A hatóság a döntés előtt minden
esetben megkísérli a felek között
egyezség létrehozását. Amennyiben
erre a felek hajlandóságot mutat−
nak és a létrejött egyezség a jogsza−
bályoknak megfelel, a hatóság az
egyezséget határozattal jóváhagyja.
Az egyezség végrehajtása ugyanúgy
kényszeríthető ki, mint a jogsértést
megállapító határozatoké.
A gyermekvállalás lemondásokkal
jár, nem véletlenül születnek az
„egyke" gyerekek. Ahhoz hogy ez
változzon, nagyobb toleranciára van
szükség mind a munkaadók, mind a
társadalom részéről. Minden ember
egyedi életutat jár be, általánosítani
nem szerencsés. Sorsok között
ugyan lehetnek hasonlóságok, de
mint más eseteknél is, segíthet az
empatikus gondolkodás. Talán
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másképp alakul záró példánk dolgo−
zó anyukájának története, ha egy−
kori munkaadója toleránsabban
viszonyul hozzá.
Bea − nevezzük így − egy gyerme−
két egyedül nevelő anyuka, akinek
mielőtt fia betöltötte volna harma−
dik életévét, sikerült elhelyezkednie
egy butikban. Fiát reggelente ő vitte
bölcsödébe, majd édesanyja ment
érte, mivel ő este hatig dolgozott.
Bea igyekezett erején felül is teljesí−
teni, nagyon hálás volt a lehetősé−
gért, amit kapott. Szerencsére gyer−
meke nem volt beteges, mégis elő−
fordult nála is egy−egy megfázás.
Ilyenkor szinte magába roskadt,
mert nem tudta kire hagyni. Sokszor
az egyetlen megoldás az volt, hogy
fiát, ha nem volt lázas, édesanyja,
aki irodában dolgozott, bevitte mun−
kahelyére, ahol bár igyekeztek tole−
ránsak lenni, mégis érezhető volt,
hogy ez sem volt a legjobb megol−
dás, miközben Beát folyamatos lel−
kiismeret−furdalás gyötörte gyerme−
ke miatt, de nem tudott mit tenni.
Az állásra, a keresetére szükség
volt. Végül az utolsó csepp számára
az volt, amikor egy nap este haza−
ment, s látta, hogy gyermeke a láz−
tól bágyadtan fekszik édesanyja ölé−
ben. Bárányhimlős lett. Ekkor jelez−
te főnökének, hogy muszáj otthon
maradnia. A beszélgetés során fő−
nöke ismét kifejezte nemtetszését.
Bea ekkor felmondott.
Alakulhatott volna másként? Min−
den bizonnyal. Emberek vagyunk.
Dönthetünk így, dönthetünk úgy.
Mindig döntünk valahogy. Az biztos,
hogy Bea nagyon nehezen talált ma−
gának új állást, így volt ideje elgon−
dolkodnia azon, vajon jól tette−e.
Azonban mindig arra jutott, hogy
nem volt más választása. (X)
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