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A XX-XXI. század korábban nem látott kihívásokat tartogat(ott) a munka 
világa számára. E kihívások, változások nem csak munkajogi, de többek 
között szociális jogi kérdéseket is felvetnek. A technikai, gazdasági és 
társadalmi változások a jövedelemszerzés módjait alapjaiban 
befolyásolták. A fejlődés új munkavégzési megoldásokat indukált, 
amelyek a különböző foglalkoztatási formák kialakulásában öltöttek testet. 
A munkáltatók és munkavállalók több különböző ok miatt, mint a 
rugalmasság (Petrovics, 2016:37) keresése és a költségcsökkentés, 
elfordultak a hagyományos viszonyoktól (Kenderes, 2007:18), 
kiábrándultak a munkajogi keretekből (Kiss, 2008:9), amelynek hatására 
a kevésbé szabályozott jogviszonyok jelentősége megnőtt (Ferencz, 
2015:11). A korábbi képlet az volt, hogy a függő munkát végző személy 
volt a munkavállaló, az önálló munkát teljesítő pedig a vállalkozó, 
azonban kialakultak egyéb rétegek is (Prugberger, 2010:16). Ezen új 
formák egy jelentős részét képezi a gazdaságilag függő önfoglalkoztatás, 
más néven quasi-önfoglalkoztatás, azaz a munkavállalóhoz hasonló 
jogállású személyek problémaköre, amely nem csak hazánkban, hanem 
világszerte az egyik legfontosabb foglalkoztatáspolitikai probléma. Ezek a 
munkavégzők személyükben függetlenek, ezért nem is munkavállalók, 
hanem kötelmi jogi szerződés alapján munkát végző önfoglalkoztatók, 
mégis egy vagy kevés számú megrendelőtől gazdaságilag függnek. Egyre 
több szakirodalomban felmerülnek az ehhez kapcsolódó kifejezések, mint 
az új típusú munkavégzés (new forms of work), önfoglalkoztatás, 
freelancer, crowdworking (Tóth, 2018:75), gig-economy (Rácz, 2017), 
amelyek e változás különböző megközelítéseit jelentik, eltérő problémák 
irányából megközelítve azt. De már nem csak a szakértők boncolgatják e 
problémát, hanem a gazdaság is felfigyelt erre a trendre, hiszen egyre 
több felületen ajánlják a „fogyasztóknak”, azaz az új típusú munkavégzés 
potenciális alanyainak, legyen az munkavállaló vagy munkáltató, illetve a 
jövő munkaereje, a hagyományostól eltérő munkavégzés lehetőségeit. 

Hogy tisztán lássuk a kialakulás folyamatát, Firley gondolataival 
érdemes összefoglalni a munkajogból való kilépést, eltávolodást a 
hagyományos munkaviszonytól. A folyamat a 80-as évek elején 
mutatkozott először, amikor új foglalkoztatási formák alakultak ki. Ezt 
követte a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek kialakulása, majd 
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pedig a különféle önszerveződő munkavállalói csoportok megjelenése. A 
negyedik jel az állam által támogatott atipikus foglalkoztatási módszerek 
elterjedése volt, amelyet még további
jelek követtek, mint a valódi vállalkozások alapítása az infrastrukturális 
beruházásokat nem feltétlenül igénylő területeken, az informális szektor 
erősödése (mint az önkéntes munkavállalás), és az árnyékgazdaság 
megjelenése. Ez nem más, mint a gazdaságilag függő, formálisan és 
jogilag önfoglalkoztató munkavégzői réteg (Kiss, 2008:9). A legutolsó 
lépést a képzésekbe való menekülés jelenti. Azonban az 1987-ben készülő 
tanulmányban a szerző még nem láthatta előre a legerősebb tényezőnek, 
a globalizációnak olyan méretű kifejlődését, amely „bizonyos jogi 
megoldások, kultúrákon egyszerűen túllép” (Prugberger, 2010:25). 

Tanulmányomban a változásból fakadó problémákra reflektálok, hogy 
miért is szólítja fel a változás a szociális partnereket és a jogalkotót 
cselekvésre, azaz, a munkajogi védelem kiterjesztésére. Emellett 
megoldási lehetőségeket is megemlítek, illetve zárásként egy alternatív 
lehetőséget is felvillantok, amellyel remélem, a társkutatók 
továbbgondolkodását segítem elő. 

Miért szükséges az új típusú foglalkoztatási formákkal (más 
megközelítésből a gazdaságilag függő önfoglalkoztatással) foglalkoznia a 
munkajogtudománynak? 

A munkajogtudomány, úgy vélem, egységes álláspontra került abban a 
kérdésben, hogy valamilyen regulációra van szükség az új típusú 
foglalkoztatás kapcsán.  

Látnunk kell, hogy fennáll egy munkajogi szabályozási hézag, amelynek 
területén az új típusú munkavégzési formák, konkrétabban a gazdaságilag 
függő önfoglalkoztatók, avagy a munkavállalóhoz hasonló jogállású 
személyek állnak. E fogalmak elég tág tartalommal bírnak, ezért először 
azt kell tisztáznunk, hogy – a tanulmány szempontjából - kiket tekintünk 
az új típusú munkavégzési formákon belül a gazdaságilag függő 
önfoglalkoztatók rétegének. Perulli jelentésében ismérveket határozott 
meg erre a csoportra: „döntően személyes munkavégzés; folyamatosság; 
a munkavégzés koordinálásában részt vesz az ügyfél; döntően csak egy 
ügyfél számára dolgozik, amelyből a jövedelmének legnagyobb része 
származik” (Gyulavári, 2014:166). Őket az különíti el markánsan a 
munkavállalótól, hogy nem jelenik meg az alárendeltség a jogviszonyban, 
emiatt nem is minősül jogviszonyuk munkaviszonynak, inkább átmenetet 
képeznek a munkaviszonyok és a tényleges önfoglalkoztatás között 
(Gyulavári, 2010:342). E réteg „nem tisztán önfoglalkoztató, illetve 
munkavállaló, de valamilyen legális jogviszony alapján munkát végző 
személyekből áll” (Gyulavári, 2009:91). Ez a harmadik kategória 
álláspontom szerint elképzelhető egy két végpontos tengely közti sávon, 
azonban nem csak egy ponton, hanem egy nagyobb részt felölelve, hiszen 
az ide tartozó jogviszonyok között eltérő mértékű a távolság a 
végpontoktól, a munkaviszony és az önfoglalkoztatás tipikus jelentésétől.  

A munkajogtudomány számára ebből a szabályozási lemaradásból 
fakadó alapprobléma az, hogy sok (gazdaságilag) függő munkát végző 
kirekedt a munkavállalókat védő munkajogi szabályok hatálya alól (Jakab, 
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2014a:404). A munkajog célja a munkaviszonyban álló felek közötti 
egyensúly helyreállítása, a gyengébb fél védelme. Ez a védelem a magyar 
jogban alapvetően a munkaviszonyhoz kötött, ám feltehetjük a kérdést, 
hogy helyes-e ez a kötöttség. E kérdést főként a gazdaságilag függő 
önfoglalkoztatók megjelenése okozza. A munkajog jelenleg egy olyan 
irányba tart, amely kevésbé védelmi jellegű szabályozást mutat fel, 
valamint a felek „egyre inkább kiszerződnek a munkaviszony védő 
intézkedései alól” (Jakab, 2014b:25). A foglalkoztatók a kiszerződés 
lehetőségével gyakran visszaélnek (Ferenczi-Prugberger, 2016:32), 
amelyre Prugberger konkrét példákat is hoz: gyakran pótlék-fizetés nélkül 
túlóráztatják az önfoglalkoztatókat, és nem garantálják a fizetett 
szabadságot, hiszen „egy vállalkozó maga jogosult beosztani a 
munkaidejét, a szabadságát pedig a saját költségére, nem pedig a 
megbízóéra, megrendelőjére kell, hogy megoldja” (Prugberger, 2015:87). 
Emiatt a tény miatt többek között Bankó amellett foglal állást, hogy az 
önfoglalkoztatók számára is garantálni kell a munkavállalókat megillető 
jogokat, főként a szociális biztonsági jogokat (Bankó, 2008:213). 

Röviden egy, a szabályozásra sürgető további tényt is meg kell 
említenem: az érintett munkavégzők nagy számát. Úgy vélem, hogy e 
jelenség, a változó munkavégzői státuszok megjelenése felett nem lehet 
szemet hunyni, hiszen a teljes munkaerőpiacot egészében érintő 
problémát jelent. A német állam többször foglalkozott a munkavállalóhoz 
hasonló jogállású személyek konkrét megjelenésével korábban, amely 
során elkészült „Látszat-önállóság tapasztalati megítélései” című 
tanulmány (Müller, 2009:166). A tanulmányból kiderül, hogy rendkívül 
nagy szürke terület áll fenn, amelynek besorolása kifejezetten nehéz. 
Mivel korábbi tanulmányról van szó, ezért a benne szereplő adatok sem 
frissek, azonban így is felhívják a figyelmet a mára megnövekedett 
problémára. 2017-es kutatással folytathatjuk a sort. Az Eurofound 
(European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions) két évvel ezelőtt végzett kutatásában a következő 
számadatokat állapította meg. Az összes önfoglalkoztató száma 
Európában 8,2 millió fő. Ezen belül a saját számlás munkavégző (own-
account worker), szabadúszó, aki egyébként független, összesen 2,7 millió 
fő. A függő, saját számlás munkavégző, szabadúszó száma Európában a 
kutatás szerint 1,5 millió fő. A jelentés a függő, saját számlás 
munkavégzőket tartja az egyik legfontosabb státusznak a szabályozás 
szempontjából, hiszen egyszerre jellemzi őket az egyetlen féltől való 
függés és a kis méretből, valamint a forrásai alacsony számából fakadó 
sérülékenység. Mivel a saját számlás munkavégző nehezen elkülöníthető a 
függő munkaviszonytól és a tiszta önfoglalkoztatástól, ezért a munkajog 
egy homályos területét képezi az Eurofound szerint (Eurofound, 2017:14).  
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Miként lehetne megoldást találni e problémára? 
 
Többen, köztük magam is foglalkoztunk már a kérdéssel, hogy ez a 
helyzet miként rendezhető. A magyar kutatók közül két neves jogtudós 
álláspontját említem meg e tanulmányban, azonban többen is foglalkoztak 
már e kérdéssel, akiknek az álláspontja szintén figyelemre méltók, 
azonban a terjedelmi keretek nem engedik meg ezen ötletek teljes 
bemutatását. A téma egyik legkiemelkedőbb kutatója, Kiss álláspontja 
szerint a megoldás kulcsát akkor találjuk meg (Kiss, 2017:116), ha a 
jogalkotó kialakít egy új rendszerű rugalmassági-biztonsági 
intézményrendszert (Kiss, 2014:36), ez által elérve azt a munkajogi 
szabályozást, amely a foglalkoztatás rugalmasságát és a munkavállalók 
biztonságát ötvözi (Kiss, 2007:1), valamint az alapvető fogalmakat 
tisztázza, mint a munkavállaló, munkaviszony, munkaszerződés. A 
munkajognak a munkaerő egészét kell támogatnia, ezért Kiss úgy látja, 
hogy egy új munkajogi kategória létrehozásával (ahogy azt a magyar 
jogalkotó 2011-ben felvetette) bizonyos törvények és munkajogi 
jogintézmények alkalmazása tekintetében a harmadik státusz 
munkavégzői is munkavállalónak minősülnének annak ellenére, hogy nem 
munkaszerződés alapján teljesítene (Kiss, 2008:29). 

Meg kell említenünk Hajdút, aki a legmodernebb munkavégzési 
formákkal is foglalkozik kutatásai során. A javaslatok megalkotásakor és 
vizsgálatakor elengedhetetlen a fejlődés irányainak figyelembevétele, 
hiszen nem csak a jelen, de a jövő munkavégzői és munkavégzési 
viszonyai számára is megfelelő szabályozást kell alkotni. Hajdú az Mt. 4. 
§-ából kiindulva a munkajogi védelem kiterjesztését az analógia 
eszközével látja elképzelhetőnek (Hajdú. 2016). Az említett paragrafus 
előírja, hogy „a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatására az Mt. fiatal 
munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni”. 
Izgalmas ötlet, hiszen itt a jogalkotó úgy terjeszti ki az összes fiatal 
önfoglalkoztatóra a munkajogi védelmet, hogy nem ad külön definíciót az 
ide tartozó jogviszonyokra, egyéb feltételeket sem határoz meg. 

 
Záró gondolatok, saját vélemény 
 
Az állítás, miszerint a munkajogi szabályozást át kell gondolni a védelem 
kiterjesztése végett, úgy vélem, nem megkérdőjelezhető. Láthatjuk, hogy 
a munkajogi védelem kiterjesztésének célját több különböző módon látják 
elérhetőnek a szakértők, ám a legtöbb véleményben az a közös, hogy 
jogalkotói közbelépést várnak el, amelynél nem felejthetjük el, hogy 
mindenképp megbolygatná a jelenleg fennálló dogmatikai pilléreit mind a 
munkajogtudománynak, mind a polgári jogtudománynak. Kérdéses, hogy 
a jogalkotói beavatkozás, ilyen erős „mellékhatások” mellett, egyáltalán 
lehetséges-e Magyarországon. A nemzeti szintű munkajogi védelem 
azonban felülről jövő szándékkal is formálható. Itt szeretnék felvetni egy 
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alternatív utat a munkajogi védelem kiterjesztésének gondolatára 
vonatkozóan. Az Európai Unió egyik legkülönlegesebb eleme, hogy a 
szociális jogi, szűkebben a munkajogi jogalkotási folyamatában nem csak 
a „jogalkotó szervek”, így az Európai Parlament és a Tanács bírnak döntő 
jelentőséggel, hanem az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 155. 
cikke alapján a szociális partnereknek is döntéshozatali joguk van: „A 
szociális partnerek közötti uniós szintű párbeszéd, amennyiben úgy 
kívánják, szerződéses kapcsolatokhoz, így megállapodásokhoz vezethet. 
Az uniós szinten megkötött megállapodásokat a szociális partnerek és a 
tagállamok sajátos eljárásainak és gyakorlatának megfelelően, vagy pedig 
a 153 cikk hatálya alá tartozó kérdésekben az aláíró felek együttes 
kérelmére, a Tanács által a Bizottság javaslata alapján hozott határozattal 
kell végrehajtani”. Ebből is kitűnik, hogy az Európai Unióban a szociális 
partnerek összefogásának akár kötelező jogforrási ereje is lehet. Nem 
tartom elvetendőnek azt a lehetőséget, hogy a szociális védelem, 
konkrétabban a munkajogi védelem kiterjesztését, amennyiben a nemzeti 
jogalkotás e téren megreked, a szociális partnerek vigyék véghez, akár 
alulról, akár felülről szerveződő alapokon. Ezen szándék idővel 
átformálhatja a nemzeti politikai célokat, megerősítheti a nemzeti 
jogalkotót abban, hogy lehetséges a munkajogi védelem intézményeinek 
jelenleg elérhetetlennek tűnő kiterjesztése. Ehhez azonban a szociális 
partnerek összefogása elengedhetetlen, amelyet kísérnie kell a 
jogtudományi kutatásoknak is. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos az, hogy 
a (munka)jogtudomány képviselői továbbfolytassák megkezdett 
kutatásaikat a munkajogi védelem kiterjesztésének lehetőségeiről.  
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