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Halász Vendel  

A részvényszerzés összehasonlító kereskedelmi 
jogi elemzése* 

I. Új kihívások a társasági jog területén 

Az irányelv olyan uniós jogforrás, mely kötelezi a tagállamok jogalkotóit az 
abban foglalt jogpolitikai cél megvalósítására. A jogharmonizáció jegyében 
a tagállamok eldönthetik, hogy milyen módszerrel valósítják meg e célokat. 
Akadályt jelenthet, hogy az irányelvek elfogadása gyakran 
kompromisszumot feltételez a kérdéses terület szabályozásában, mely a 
főszabály alóli kivételekben ölthet testet (jól látható ez a 2. számú társasági 
jogi irányelvnél).1 A közösségi társasági jog fejlődésben van, és így 
ismételten felvetődik, hogyan valósítsunk meg egy közösség által elérendő 
célt a magyar jogban.2 Véleményem szerint fontos, hogy ne csak a 
főszabályok szintjéig terjedjen a szabályozás átvétele, hanem minél inkább 
használjuk ki az érdek-kompromisszumok által nyitva hagyott lehetőségeket 
a versenybarát magyar jog érdekében. A verseny ugyanis a világgazdaság 
egyre fontosabb eleme, melybe egyre több szereplő kapcsolódik be, és egyre 
újabb területeken bontakozik ki. Egy globalizált gazdasági rendszerben 
nemcsak a vállalatok versenyeznek, hanem a tőkepiacok is, mint a 
nemzetgazdaságok fontos részei.3 Ezt mi sem mutatja jobban, mint Delaware 
állam esete, mely nem csak területileg az egyik legjelentéktelenebbnek tűnő 
állam az USA-ban, hanem ipari termelés és külföldi beruházások 
szempontjából is. Mégis a New York-i tőzsdén jegyzett társaságok 40%-a, 
valamint a legjelentősebb 500 társaság (Fortune 500) 52%-a ebben az 
államban van bejegyezve. Ezt pedig a vállalatokra nézve kedvező társasági 
jogi rendszerének köszönheti. Ez a többi államra is hatott, amelyek szintén 
megpróbálják a társaságokat kedvező szabályozással magukhoz vonzani. Ezt 
tekinthetjük a Delaware-effektusnak, melynek lényege a „race to the 
bottom”, a szabályozások versenye a társaságok számára minél kedvezőbb 
irányba. Ennek bizonyos harmonizáló hatása van, mert a vállalatokra nézve 
kedvező szabályozást igyekszik mindenki alkalmazni, átvenni. Az Európai 
Unió azonban nem tolerálhat egy „Delaware-államot” a területén.4 
Ugyanakkor nem hagyhatja figyelmen kívül a társasági jogok versenyét, és 
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azt sem, hogy vállalatai szigorúbb, költségesebb, és időigényesebb 
szabályozások fogságában lemaradnak a nagy versenytárs az Egyesült 
Államok mögött. A kedvezőbb feltételek azonban sérthetik a hitelezők, 
illetve a kisebbségi részvényesek érdekeinek védelmét. Ezek olyan érdekek, 
melyek kiemelt helyet töltenek be a közösségi társasági jogban, és a 
továbbiakban is érvényesülniük kell. A részvénytársaságok létrejöttével, a 
tulajdonlás és a kontrol elválasztásából adódott az irányítási jogok 
elosztásának kérdése. Kinek a kezében, és milyen mértékben legyen a 
társaság irányítása, hogy a versenyből adódó kihívásokra a lehető 
leggyorsabban válaszoljon a vállalat?5 Az igazgatóság széles jogköre a gyors 
reagálást erősíti, ugyanakkor kisebb védelmet biztosít a részvényeseknek. A 
részvényesek, és hitelezők biztonságának erősítése azonban gyakran a 
rugalmasság rovására megy. Más országok más megközelítéseket 
alkalmaztak e kérdés megoldásában. A vállalatokra nézve kedvezőbb, 
egyszerűbb közösségi jogi szabályozás megteremtése érdekében született 
meg a SLIM-munkacsoport (Simpler Legislation for the Internal Market) 
jelentése, mely javaslatokat tartalmaz az első és második társasági jogi 
irányelv egyszerűsítésére.6 Erre épült a Winter-bizottság jelentése, melynek 
szakértő tagjai konkrét irányt mutattak a közösségi vállalati jog fejlődésének, 
értem ez alatt a jelenlegi társasági jogi rendszer megreformálását, és 
alternatívaként egy másik rendszer felépítését. Ennek fényében adta ki az 
Európai Bizottság 2003. májusában „A társasági jog modernizációja és a 
vállalatirányítás erősítése - Cselekvési Terv”-et. Az így felvázolt program 
részeként került elfogadásra a második társasági jogi irányelv módosítása, a 
2006/68/EK irányelv, mely egyes kérdésekben (pl. részvények 
megszerzéséhez nyújtott támogatás) változtatott a közösségi vállalati jogon. 
A közösségi jogi rendelkezéseket ugyanakkor közismerten nehéz módosítani 
vagy hatálytalanítani. Ezt a „megkövesítő” hatást jól mutatja az az idő, 
amibe az került, hogy eltöröljenek számos rendelkezést a második társasági 
jogi irányelvből, melyeket széleskörűen idejétmúltnak, és túlzottan 
merevnek tartottak.7 

II. A részvények megszerzésének feltételei 

1. Részvényszerzés az alapítás során 

Az 1976. december 31-én elfogadott 77/91/EGK-2. társasági jogi 
(tőkevédelmi)-irányelv,8 mely a hatályos magyar szabályozás alapját is 
képezi, a társaság alaptőkéjének biztosítása érdekében feltételekhez köti a 
részvények megszerzését mind a társaság alapítása során, mind az újonnan 
kibocsátott részvények esetében.  
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A részvénytársaság hitelezőinek védelmét a klasszikus felfogás szerint az 
alaptőke és annak sérthetetlensége biztosítja, melyet legalább a szabályozás 
által meghatározott minimális mértékben az alapítás során a 
részvényeseknek kell szolgáltatniuk. Ez biztosítja a társaság 
fizetésképtelensége esetén a hitelezői igények legalapvetőbb kielégítését, ők 
az alaptőkére mindenképp számíthatnak. A beszolgáltatott hozzájárulást nem 
lehet visszaadni a társaság részvényeseinek, csak a jegyzett tőke 
leszállításának, vagy a társaság megszűnésének esetén. Ha nincs konkrét 
rendelkezés arra tekintettel, hogy a tőkét mikor kell a társaság 
rendelkezésére bocsátani, a részvényesek halogathatnák a befizetést, és ez 
visszaélésre adna lehetőséget. Ha úgy szerezhetnék meg részvényeiket, hogy 
nem teljesítik befizetéseiket, akkor a társaság tőkeellátottsága fiktív lenne, és 
nem tudná még a hitelezői igények minimális kielégítését sem biztosítani. A 
legújabb felfogás viszont másként viszonyul e kérdéshez, elveti az alaptőke 
elsődleges hitelezővédelmi szerepét, és azon az állásponton van, hogy ez 
más eszközökkel jobban megvalósítható.9 Ezt fejezi ki a Winter-bizottság 
jelentése is, amikor a 2. társasági-jogi irányelv tőkevédelmi szabályainak 
egyszerűsítéséről beszél a SLIM-jelentéssel összhangban.10 A jelentés 
kétségbe vonja a jegyzett tőkeminimumnak hatékony hitelezővédelmi eszköz 
szerepét, bár eltörlését nem tartja szükségesnek, ugyanakkor alternatív 
hitelezővédelmi megoldás kialakítását hangsúlyozza. A legújabb szemlélet 
az alaptőke elsődleges funkcióját ugyanis a társaság működőképességének, a 
társaság céljainak megvalósításának biztosításában látja. A hazai társasági 
jog reformja kapcsán például Gadó Gábor hangsúlyozta a nem pénzbeli 
hozzájárulással kapcsolatban, hogy „az apport elsődleges funkciója nem a 
társaság jövőbeli hitelezőinek a kielégítése, hanem az, hogy elősegíti-e a 
társaság üzleti céljainak a megvalósulását”.11 A hitelezői érdekek védelmét 
nem az apport tárgyával szemben támasztott tartalmi követelmények 
szigorításával, hanem a nyilvánosság ellenőrzésének az erősítésével, 
valamint a független vagyonértékelés garanciális szerepének növelésével 
kell biztosítani.12 

2. A társasági vagyon szolgáltatása az alapítás során 

Az alábbi táblázatból a következőket tudom megállapítani. Hazai 
szabályozásunk a társasági vagyon szolgáltatásával kapcsolatban megfelel az 
irányelvi követelményeknek, sőt, néhol szigorúbb is. Kizárólag zárt Rt. 
esetében, és csak akkor engedélyezett a nem vagyoni hozzájárulás öt éves 
rendelkezésre bocsátási határideje, ha az apport értéke az alaptőke 25%-át 
nem éri el. Különben azt a bejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre 
kell bocsátani.  
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Az, hogy nyilvános alapítás esetén csak az alapítók szolgáltathatnak nem 
pénzbeli hozzájárulást, logikusnak tartom. A részvényjegyzés során 
esetenként több száz részvényjegyzővel kellene megállapodni, és 
megvizsgálni az apport értékét. Egyetértek a nyílt Rt.-nél azzal a 
többletkövetelménnyel, hogy a jegyzési ív aláírásakor azonnal be kell fizetni 
a jegyzett részvények értékének 10%-át. Ha még ezt az összeget sem kellene 
befizetni, bárki következmény nélkül jegyezhetne részvényt, és adott esetben 
később visszaléphetne. Ha pedig nem jelennének meg a részvényjegyzők az 
alakuló közgyűlésen, meghiúsíthatnák az alapítást (294. § (1) bek.). A 
hatályos Gt. az egyszemélyes rt.-ben továbbra is kockázati tényezőt lát, és 
indokolatlanul szigorúbb szabályokat alkalmaz rá nézve (nem csak itt, de a 
saját részvényszerzés területén is). Üdvözlendő viszont, hogy a hatályos Gt. 
már kihasználja azt a lehetőséget, hogy az irányelv nem határozza meg a 
pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát az 
alapítás során. Csak azt tartalmazza a 7. cikk, hogy a jegyzett tőke kizárólag 
gazdaságilag értékelhető vagyonból állhat össze. Ennek megfelelően a 
hatályos Gt. a 207. § (2) bekezdésében kimondja, hogy részvénytársaság 
pénzbeli hozzájárulás nélkül, kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással is 
alapítható, így már nincs szükség a 30%-os és tízmillió forintos 
pénzhányadra.13   
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3. Az apportra vonatkozó rendelkezések 

Fontos garanciális rendelkezés a nem vagyoni hozzájárulások értékének 
meghatározásában, hogy az irányelv 10. cikk 1. szerint a bejegyzés, valamint 
a tevékenység megkezdésének engedélyezése előtt az igazságügyi, 
közigazgatási hatóság által kinevezett vagy elismert egy vagy több független 
szakértőnek kell jelentést készítenie a nem pénzbeli hozzájárulásokról. 
Jelentésükben arról kötelesek beszámolni, hogy a részvények ellenértékeként 
felkínált hozzájárulás megfelel-e a részvények számának és névértékének, 
valamint tartalmaznia kell ehhez kapcsolódóan az egyes vagyontárgyak 
leírását és az alkalmazott értékelési módszerek bemutatását.14 A 10. cikk 2. 
értelmében e szakértői jelentést az adott tagállamok törvényeiben 
meghatározott, de a 68/151/EGK irányelv 3. cikkének megfelelően 
nyilvánosságra kell hozni.15 A 10. cikk 4. a tagállamoknak lehetőséget 
biztosít arra, hogy az itt meghatározott feltételek esetén figyelmen kívül 
hagyják a 10. cikket.  



Halász Vendel 

 46 

E rendelkezés azonban a magyar jog szempontjából lényegtelen, mivel a 
mai napig nem vette át e kivételt. E szabályok célja annak megakadályozása, 
hogy a részvényeket megszerezni kívánók az apportot valós értékénél 
magasabb értéken fogadtassák el az alaptőkéhez való hozzájárulás során. A 
független szakértő (könyvvizsgáló) jelentése az apport értékének 
megvizsgálásával alkalmas az alaptőke sérelmének megakadályozására, 
nyilvánosságra hozatala pedig biztosítja a hitelezők, befektetők megfelelő 
tájékoztatását, áttekinthetik így az apport tárgyát, értékét. Ennek megfelelően 
rendelkezik a hatályos Gt., amikor kimondja a 209. § (1) bekezdésében a 
könyvvizsgáló, illetve más szakértő által lefolytatott független vizsgálat 
szükségességét nem pénzbeli hozzájárulás esetén, melyet az alapszabályhoz 
mellékelni kell. Ez annak megállapítására szükséges, hogy a kibocsátott 
részvények száma és névértéke egyensúlyban van-e az ellenértéküket képező 
apport értékével. Az erre vonatkozó könyvvizsgálati értékelést az 
alapszabállyal együtt kell benyújtani, és a benyújtással egyidejűleg az 
igazgatóság a Cégközlönyben köteles azt közzé tenni. Kivételt fogalmaz 
meg a független szakértő által lefolytatott vizsgálat alól a 209. § (2) 
bekezdése, mely eltekint ettől, ha a részvényszerző három hónapnál nem 
régebbi számviteli törvény szerinti beszámolóval rendelkezik, vagy ha az 
apport olyan értékpapírokból áll, melyek piaci értéke megállapítható. Az 
alapszabály a Gt. szerint csak szigoríthat a követelményeken a 210. § 
értelmében. Ez a szabályozás azért előremutató, mert a Winter-bizottság 
ezen esetekben javasolta a vizsgálattól való eltekintést.16  

A második társasági jogi irányelvet módosító 2006/68/EK irányelv pedig 
kiegészítette a 10. cikket (10a. és b. cikkek), és lehetővé tette a 
tagállamoknak a független vizsgálat mellőzését az említett esetekben. Így 
lehetőség van az értékpapírokat vagy pénzpiaci eszközöket azon a súlyozott 
átlagárfolyamon értékelni, amelyen szabályozott piacon kereskedtek velük, 
ha viszont az árat rendkívüli körülmények befolyásolhatták, felül kell azt 
értékelni (10a. cikk 1.). Átruházható értékpapíroktól és pénzpiaci 
eszközöktől eltérő eszközök esetén is lehetőség van erre, ha ezeket a 
független szakértő hat hónappal a hozzájárulás tényleges időpontját 
megelőzően a tagállamban általánosan elfogadott értékelési standardoknak, 
és elveknek megfelelően értékelte (10a. cikk 2.), illetve, ha ezen eszközök 
értékét az előző pénzügyi évre vonatkozó kötelező beszámolóból 
származtatják, feltéve, hogy a beszámoló megfelel a 2006/43/EK 
irányelvnek (10a. cikk 3.). Ha a nem pénzbeli szolgáltatás nyújtására 
szakértői jelentés nélkül kerül sor, akkor a társaságoknak egy hónapon belül 
nyilatkozatot kell közzétenniük a 10b. cikk/1 szerint, melynek tartalmaznia 
kell az ott meghatározott információkat. Ezzel a módosítással a közösségi 
jogalkotás célja a nem vagyoni hozzájárulások szolgáltatásának 
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egyszerűsítése, a vizsgálat felesleges lefolytatásától való eltekintés. Így 
szándékoznak csökkenteni az alapítási eljárás időtartalmát és költségét. 
Ugyanakkor védik a hitelezőket, hiszen biztosítják a nyilvánosságot. A 
legalább 5%-os részesedéssel bíró részvényest, részvényeseket pedig 
megilleti az a jog, hogy független szakértő általi értékelést kérjenek. A 
kisebbségi részvényeseknek tehát fellépésükkel lehetőségük van 
megakadályozni az apport túl magas áron való elfogadását. Az irányelv 
szintén kimondja a 8. cikkben, hogy részvényeket nem lehet névértéküknél, 
illetve számviteli nyilvántartási értéküknél alacsonyabb árfolyamon 
kibocsátani (8. cikk 1.). Ez azt eredményezné, hogy a szükséges alaptőke 
csak papíron gyűlik össze, és a társaság tőkéje fiktív lesz. Kivételt az 
irányelv 8. cikk 2. fogalmaz meg, mely lehetővé teszi a szakmájuk 
gyakorlása során részvényeket jegyzőknek a teljes árfolyamnál alacsonyabb 
ár fizetését az ügylet során. Az irányelv biztosítja, hogy a részvények 
ellenértékéül ténylegesen olyan dolgot szolgáltasson a részvényt megszerző, 
amely mind a társaság többi tagjának, mind a hitelezői érdekeknek megfelel. 
Így a 7. cikk kimondja, hogy a jegyzett tőke kizárólag gazdaságilag 
értékelhető vagyonból jöhet létre.  

A hatályos Gt. 13. §-a az általános részben, a 13. § (2) bekezdésében 
rendezi az irányelvnek megfelelően az apport mibenlétének kérdését.17 
Kimondja, hogy apport bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, 
szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet, ideértve az 
adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. A 
korábbi szabályokon változtatva már a második Gt. jogharmonizációs célú 
módosításából is kimaradt a végrehajthatóság illetve a korlátlan 
átruházhatóság követelménye.18 Így ez a hatályos Gt.-ben sem követelmény. 
A kulcsszó az apport megítéléséhez a vagyoni érték. A 7. cikk második 
mondata kimondja, hogy a munkavégzéshez vagy szolgáltatások nyújtásához 
kapcsolódó kötelezettség-vállalások nem képezhetik a társasági vagyon 
részét19 (a hazai szabályozásban a 13. § (2) bekezdése második mondata). A 
legújabb fejlődése a társasági jognak új irányba mutat. A munkavégzés, 
szolgáltatások is kétséget kizáróan rendelkeznek vagyoni értékkel. Ráadásul 
az alaptőke effektív hitelezővédelmi szerepe is megkérdőjelezhető, és fő 
funkciója a társaság működőképességének alapjaként jelölhető meg. Adott 
esetben a társaság működése szempontjából egy speciális szakértelem, 
szolgáltatás sokkal jelentősebb és nélkülözhetetlenebb lehet, mint egy 
vagyontárgy. A Winter-bizottság jelentésében ajánlja a Bizottságnak, hogy 
vizsgálja meg a szolgáltatások, mint nem vagyoni hozzájárulások 
engedélyezésének kérdését, megfelelő biztosítékokkal. Valamilyen garanciát 
viszont kell adni a teljesítés elmaradásának esetére, így jöhet szóba 
értékpapírok elhelyezése egy letéti számlán, vagy biztosítási kötvény 
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megkötése a teljesítés elmaradásának fedezésére.20 Hazánkban ennek 
csökkenő jelentősége van. A magyar jogban ugyanis lehetőség van 
kedvezőbb alaptőke-követelmény megállapítására zárt Rt.-k esetében, hiszen 
a 2006/68/EK irányelv kivonja ezeket a második társasági jogi irányelv alól. 
A nyílt Rt.-k esetén pedig a forgalom biztonságának fokozott igénye, illetve 
a tőzsdei társaságok esetében a tőzsdei szabályzat mindenképp szigorúbb 
követelményeket támaszt. 

4. Részvények megszerzése az alaptőke-emelés során 

A részvények alapításkori megszerzésre vonatkozó rendelkezéseket, 
követelményeket megismétli az irányelv 26-28. cikke az alaptőke emelése 
során ellenértékért kibocsátott részvények megszerzésére vonatkozóan. Így 
ugyanazon követelmények védik a befektetői érdekeket a társasági vagyon 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban, mint az alapítás során, és szintén 
ezeket az előírásokat kell a részvényeket megszerzőnek teljesíteni. 
Kibocsátási felár esetében viszont teljesen rendelkezésre kell bocsátani a 
vagyoni hozzájárulást, az apportot pedig nem a bejegyzéstől, hanem a 
jegyzett tőke emelésének bejelentésétől számított öt éven belül kell 
szolgáltatni.  

A magyar szabályozás is kimondja, hogy az új részvények ellenértékért 
való kibocsátása során az alaptőke-emelésre, és annak Cégjegyzékbe történő 
bejegyzésére az alapítás szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az irányelvi 
szabályozásnál egyszerűbben – mely részben ismétel, részben visszautal – a 
hatályos Gt. nem ismétli meg a fenti szabályozást, csak visszautal arra a 253. 
§-ban. Kijelenthetjük, hogy a jogalkotó itt is biztosítani igyekezett az 
alaptőke tényleges rendelkezésre állását, a hitelezők védelmét. A nyilvános 
részvénykibocsátással történő alaptőke-emelésre tartalmaz még külön 
rendelkezéseket a Gt. 314. § (1) bekezdése, melynek értelmében ekkor a 
részvények megszerzésére csak pénzbeli szolgáltatás ellenében kerülhet sor. 
A 314. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés nem határozhatja meg nyilvános 
kibocsátáskor a tőkeemelésben résztvevő részvényesek körét és személyét. 
Ezzel szemben a zártkörű részvénytársaság tőkeemelésénél a részvények 
átvételére jogosultak körét kötelező meghatározni a 255. § (2) bekezdése 
alapján, ez adja a kibocsátás zártkörű jellegét. 

III. Elővásárlási jog pénzbeli ellenértékért újonnan kibocsátott 
részvényekre 

1. Elővásárlási jog a pénzbeli ellenértékért újonnan kibocsátott  
részvényekre a 2. társasági jogi irányelvben 
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Az elővásárlási jog feladata, hogy megakadályozza a szavazati jogok 
eltolódását, illetve a társaság vagyonveszteségét. Kizárásának 
következménye a szavazati jogok eltolódása a közgyűlésen, illetve az új 
részvények valós érték alatti árfolyamon való kibocsátásából eredő 
vagyonveszteség lehetne, ez a részvények felhígulása. Ennek elkerülésére 
rendelkezik a második társasági jogi irányelv 29. cikkében: „A tőke pénzbeli 
hozzájárulás ellenében történő emelésekor a részvényeket fel kell kínálni 
elővásárlási joggal a részvényesek számára az általuk birtokolt részvények 
képviselte tőke arányában”.  

A szabályozásból kitűnik, hogy a részvényesek tagsági jogainak fontos 
részét képezi az elővásárlási jog, ugyanakkor megfelel az azonos helyzetű 
részvényeseknek egyenlő elbánás biztosításáról rendelkező 42. cikknek is, 
mert a részvények által képviselt tőke arányában biztosított e jog gyakorlása, 
és nem zár ki belőle részvényest. A rendelkezés eredményeként a piaci ár 
alatti kibocsátás az elővásárlásra jogosultak javára fordul, hiszen ők ezen az 
áron gyarapíthatják részvényállományukat.  

La Porta anti-director indexében is megtalálhatjuk az újonnan kibocsátott 
részvényekre vonatkozó elővásárlási jogot, mint a részvényesek védelmének 
egyik eszközét. Ennek célja, La Porta szerint, hogy megóvja a 
részvényeseket a részvények felhígulásától, amikor a papírokat előnyben 
részesített befektetőknek bocsátják ki, piaci ár alatt.21 Az elővásárlási jog 
ugyanakkor nem gyakorolható, ha nem pénzbeli hozzájárulás, hanem apport 
ellenében történik a tőkeemelés.  

A magyar jogban csak pénzbeli ellenértékért lehetséges az alaptőke-emelés 
nyilvános forgalomba hozatal esetén, tehát nyílt részvénytársaságban az 
elővásárlási jog új részvények kibocsátása esetén mindenképp érvényesül. 
Nem lehet alkalmazni az irányelvet akkor sem, ha új részvények forgalomba 
hozatalán kívül egyéb módon zajlik le a tőkeemelés.22 Az irányelv elejét 
akarja venni a szabályozás megkerülésének, ezért a rendelkezést a 29. cikk/6 
kiterjeszti minden olyan értékpapír kibocsátására, melyek részvényekre 
válthatóak, illetve amelyekhez részvényesi jogok kapcsolódnak. A 
rendelkezés célja nyilvánvalóan a tőkeegyesítő jellegű részvénytársaságban a 
kialakult részvényesi struktúra megőrzése. Ezt fejezi ki az, hogy az általuk 
képviselt alaptőke-részesedés arányában élhetnek ezzel a lehetőséggel.23 Így 
nem csak a személyi összetétel, de a részesedési, és szavazati jog útján való 
befolyásolási lehetőségek is érintetlenül maradhatnak, ha a részvényesek 
élnek a felkínált lehetőséggel. E jog jelentősége azonban néhány aspektusból 
megkérdőjelezhető. Ugyanis a kisrészvényesek védelmére hivatott 
elővásárlási jognak nem lehet túl jelentős szerepet tulajdonítani a legtöbb 
tőzsdén jegyzett részvénytársaságban, ahol milliós nagyságrendű részvény 
lehet forgalomban, 1:1000.000 szavazati jogot megtestesítve, és nem biztosít 
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a kisrészvényesek számára kívánságuknak megfelelő befolyást. Igazi 
jelentősége a zárt pl. családi társaságoknál lehet, ahol a részvények csekély 
százaléka van csak szórt tulajdonban.24  

Egy zárt részvénytársaságnál más eszközök is rendelkezésre állnak a 
részvényesek körének befolyásolására: pl. a hatályos Gt. 205. § szerint az 
alapszabályban elő lehet írni, hogy az Rt. részvényeinek átruházásához az 
alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság beleegyezése 
szükséges. Bár a beleegyezés csak fontos okból tagadható meg (pl. a 
versenytárs általi szerzés), de eltérést jelent attól a főszabálytól, hogy a 
részvények szabadon átruházhatók (Gt. 178. §). Az eltérés indokolt, hiszen 
csak a zárt Rt.-ben a versenytársak beépülésének elhárítására, az Rt. által 
alapszabályban meghatározott cél védelme érdekében lehetséges 
alkalmazása. Lehetséges, mert a törvény csak felhatalmazást ad az előzetes 
beleegyezés szükségességének, és a megtagadás okainak alapszabályban 
való rögzítéséhez.  

2. Az újonnan kibocsátott részvényekre vonatkozó elővásárlási jog 
szabályozása hazánkban 

Hazánkban a fenti elővásárlási jogot először az első Gt. a közösségi 
szabályozástól eltérően rendezte a 305. § (2) bekezdésben, ahol a 
részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének 
alaptőke-emeléssel az alaptőke részévé való változtatása során a korábbi 
részvényeseknek részvényeik arányában elővásárlási jogot biztosított. A 
részvényeket nem adták át ingyenesen a részvényeseknek már megszerzett 
részvényeik arányában (mint ahogy azt pl. a hatályos Gt. 259. § (3) 
bekezdése tartalmazza), hanem csak elővásárlási joguk volt rá. Ez 
meglehetősen sajátos szabályozás volt, amelynek alapjául szolgáló 
rendelkezést nem találunk az irányelvben. A 29. cikkben kötelezően 
szabályozott új részvények pénzbeli ellenértékért való forgalomba 
hozatalához kapcsolódó elővásárlási jogot a 303. § (1) bekezdés b) pontja 
értelmében a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata 
esetén tette lehetővé, és nem csak pénzbeli ellenértékért való kibocsátás 
esetén.25  

A második Gt. sem felelt meg teljesen a közösségi szabályozásnak. Az 
eltérés, hogy a magyar jogalkotás kiterjesztette az elővásárlási jogot a 
második Gt. 251. § (2) bekezdésében a nem pénzbeli hozzájárulásért történő 
részvénykibocsátás során való alaptőke-emelésre, nem mondott ellent az 
irányelv minimális elvárásának. A törvény szövege egy másik kérdésben 
szűkítést tartalmaz: csak a nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozik az 
elővásárlási jog. Az irányelv azonban nem tesz különbséget a kétfajta 
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kibocsátás között.26 Hiába korlátozta a zártkörű alaptőke-emelésben 
résztvevő személyeket a törvény 250. § a közgyűlés által jóváhagyott 
személyekre, még sincs összhangban az irányelvvel. Az elővásárlási jog 
ugyanis nem csak a társaságba újonnan belépők körének meghatározását 
befolyásolja, de alkalmas a társaság teljes személyi szerkezetének, befolyási 
viszonyainak fenntartására.  

A kérdést újraszabályozta a második Gt. jogharmonizációs célú 
módosítása, melynek 246/A. § értelmében mind a nyilvános, mind a zártkörű 
alapításra alkalmazni kellett e jogot. Továbbá csak a pénzbeli hozzájárulással 
zajló alaptőke-emelés esetén volt már gyakorolható, megszűnt a korábbi 
szélesebb körű szabályozás.27  

A Gt. 251. § a) pontja zárt Rt.-re vonatkozóan kimondja, hogy az 
alapszabály az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése 
esetére a részvényeseknek, az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító 
kötvények tulajdonosainak a részvények átvételére elsőbbségi jogot 
biztosíthat.28 A törvény szerint legalább az elsőbbségi jog gyakorlására 
jogosultak körét, sorrendjét és a rendelkezésre álló időtartamot az 
alapszabályban kell szabályozni. Az idézett rendelkezés az irányelvvel 
összhangban csak pénzbeli hozzájárulás esetén biztosít jegyzési elsőbbségi 
jogot, melyet az irányelv 29. cikk/6 alapján helyesen alkalmaz az 
átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvényre. Itt azonban az 
irányelvtől eltérően, csak lehetőség az elővásárlási jog megadása az 
alapszabályban. Ennek oka, hogy mivel a 2006/68/EK irányelv 1. cikk 1. a 
második társasági jogi irányelvet módosítva, annak hatályát Magyarországon 
már csak a nyílt Rt.-re tartja fenn, így lehetőség van a zárt Rt.-re 
vonatkozóan a kötelező elővásárlási jog mellőzésére. Zártkörű kibocsátás 
esetén a 255. § (2) bekezdés szerint azt is meg kell jelölni az alaptőke-
emelésről szóló közgyűlési határozatban, hogy ha az elővásárlási jog 
jogosultjai nem élnek e jogukkal, akkor ki lesz feljogosítva és milyen 
mennyiségű részvény átvételére a közgyűlés által. Ez a kibocsátás zártkörű 
jellege miatt szükséges. A nyilvánosan működő részvénytársaságokra 
vonatkozóan kötelezi hazánkat az irányelv, így ennek megfelelően 
rendelkezik a hazai szabályozás. A hatályos Gt. nyilvános kibocsátás során 
biztosítja az elővásárlási jog gyakorlását a pénzbeli ellenértékért kibocsátott 
új részvényekre az irányelvi szabályozással összhangban a 313. § (2) 
bekezdés értelmében. Új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló 
nyilvános tőkeemelésre azonban csak pénzbeli hozzájárulás ellenében 
kerülhet sor, így a nyilvánosan kibocsátott új részvényekre – kizárás 
hiányában – fennáll az elővásárlási jog.  

3. Az elővásárlási jog kizárásának kérdése 
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A társasági jogban háromféle ún. agency-problem létezik: az igazgatóság 
(megbízott) és a részvényesek (megbízó), a kisebbségi részvényesek 
(megbízó) és az irányító részvényesek (megbízott), illetve a hitelezők 
(megbízók) és a részvényesek (megbízottak) közötti konfliktus problémája.29 

Az elővásárlási jog kizárását, és az ebből eredő megoldandó problémákat 
lehet az igazgatóság és a részvényesek közötti megbízó-ügynök konfliktus 
nézőpontjából megközelíteni. Az igazgatóság, mint megbízott megválasztja 
az intézkedéseket, és természetesen megpróbálja a saját részvételét a 
sikerben maximalizálni. E cél elérése érdekében legtöbbször más célokat 
követ, mint a részvényesek, ami által a részvényesek érdekeik védelme 
céljából szeretnék befolyásolni az igazgatóság döntéseit. Az igazgatóságnak, 
annak érdekében, hogy céljait minél előbb, és nagyobb ellenállás nélkül 
elérhesse, természetesen az a szándéka – főleg tőkeintézkedéseknél –, hogy a 
részvényesek befolyását az elővásárlási jog kizárásával megszüntesse. Az 
igazgatóság az újonnan kibocsátott részesedésekkel szabadon akar 
rendelkezni, és a lehető legnagyobb cselekvési rugalmasságot szeretné 
elérni. A részvényesek ezzel ellentétben szeretnék megvédeni magukat egy 
szavazati és vagyonfelhígulástól, és ezért nem fognak ellenállás, illetve 
kielégítő jogvédelem, biztosítékok nélkül elővásárlási jogukról lemondani.30 

Kenneth J. Arrow két fontos területét emeli ki a megbízó-ügynök közötti 
ellentétnek. Ezek közül az egyik véleményem szerint itt, az elővásárlási jog 
kérdésénél fontos. E szerint az ügynök (igazgatóság) által kiválasztott 
cselekvési lehetőségeket nem tudja a megbízó (részvényesek) közvetlenül 
figyelemmel kísérni. Ez a problémakör „rejtett ügyletekben” bontakozik ki.31 

Érthető, hogy a részvényesek tőkeemelés során igényt tartanak az érdekeiket 
védő törvényi szabályozásra, mert nem akarnak rejtett ügyletek 
következményeként részvényfelhígulással számolni.  

A német jog 1897 óta biztosítja a részvényesek elővásárlási jogát. Másrészt 
például Delaware államban az igazgatóság kapta meg a rendelkezési jogot az 
újonnan kibocsátott részvények felett 1930-ban. Az Egyesült Királyság 
pedig csak az Európai Közösséghez való csatlakozás után, a 2. társasági jogi 
irányelv követelménye miatt léptette életbe. Kérdés, miért nem alkalmazzák, 
alkalmazták ezt egyes államok, ha a részvényesek védelmének oly fontos 
eszköze? A válasz abban az előnyben keresendő, amely lehetővé teszi, hogy 
az újonnan kibocsátott részvényeket a legmagasabb ajánlatot tevőnek adják 
el, és nem a meglevő részvényeseknek. Ha a piac hatékonyan működik, és a 
részvényeket a nyílt piacon értékesítik, a részvényeseknek kevés haszna 
lenne az elővásárlási jogból. Viszont lehetőségük van részvényeket vásárolni 
piaci áron, és biztosítani, hogy részesedésük nem lesz kisebb a társaságban. 
Ha a piac nem hatékonyan működik, vagy az újonnan kibocsátott 
részvényeket nem a nyílt piacon értékesítik, hanem bizonyos célzott 
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befektetőknek, akkor a részvényesek pozíciója nagyobb veszélynek van 
kitéve. Ekkor is lehet hasznuk a részvényeseknek, nem utolsósorban a 
megnyíló új tőkeforrások miatt.32 A rugalmasság/merevség szempontjából 
nézve, ha a részvényesek döntése szükséges a kérdésben, az igazgatóság 
elveszti a gyors reagálási képességét a külső folyamatokra. A részvényesek 
viszont nagyobb biztonságnak örvendhetnek.  

Más nézőpontból, a kontinentális Európa részvénytársaságai különböznek 
angol és amerikai társaiktól, mégpedig rendkívül koncentrált részvényesi 
struktúrájukat tekintve. Például Németországban, Ausztriában, és 
Belgiumban a nem pénzügyi tőzsdén jegyzett társaságok több mint felében a 
szavazati jogok több mint felét egy meghatározó pakett-tulajdonos 
birtokolja. Ennek mértéke az Egyesült Királyságban 9,9%, az Egyesült 
Államokban a NYSE-en és a NASDAQ-on jegyzett társaságok esetében 
5%.33 A meglévő elővásárlási jog pedig nem segíti elő a részvényesi 
struktúra szétszóródását, a részvényesek személyében bekövetkező változást. 
A részvényesi struktúrában megmutatkozó eltérés arra is rámutat, hogy a 
kontinentális Európa társaságaiban a koncentrált részvényesi struktúra 
eredményeként a részvényesek jobban tudják ellenőrizni az igazgatóság 
tevékenységét, a meghatározó részvényesek jó kapcsolatot ápolnak az 
igazgatósággal. Így az igazgatóság-részvényes ellentét nem jelentkezik úgy, 
mint pl. az Egyesült Államokban. A nagy, meghatározó részvényesek, és a 
kisebbségi részvényesek közti ellentét viszont jelentkezhet. Az irányelv 
szerint az elővásárlási jogot biztosító szabály alól nem lehet eltérni az alapító 
okiratban. Arra viszont van lehetőség a 29. cikk 4. értelmében, hogy a 
közgyűlés ezt korlátozza, vagy visszavonja. Ekkor is meg kell felelni a 
részvényesek közti egyenlő elbánás követelményének. Ebben az esetben az 
igazgatóság írásos jelentésben előterjeszti a döntés indokait, és a javasolt 
kibocsátási árfolyamot. Utóbbi azért fontos, mert egy esetleges árfolyam 
alatti kibocsátás előnyeit a részvényesek elővásárlási jogukkal meg tudnák 
szerezni, ennek hiányában viszont az árfolyam alatti részvényeket más kapná 
meg, így áron alul juthatna részesedéshez a társaságban, kárt okozva a többi 
részvényesnek. A döntést a 68/151/EGK irányelvnek megfelelően közzé kell 
tenni. Az elővásárlás korlátozására vagy kizárására vonatkozó döntési jogkör 
delegálható is a 29. cikk 5. értelmében az illetékes társasági testület javára a 
jegyzett tőkének a névleges alaptőke korlátain belül való emelése során, ha a 
közgyűlés így dönt. A felhatalmazás leghosszabb időtartamát az irányelv a 
25. cikk 2.-re visszautalva 5 évben határozza meg. Az irányelv szerint 
azonban nem lehet a fenti módokon korlátozni az elővásárlási jogot, ha a 
részvényeket tőkeemelés céljából bankoknak vagy pénzintézeteknek 
bocsátják ki, hogy azok a társaság részvényeseinek a 29. cikk 1-3. 
értelmében vételre kínálják (29. cikk 7.).  
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A hatályos Gt. nyílt kibocsátásra vonatkozó elővásárlási jog kizárásához 
kapcsolódó rendelkezései a legtöbb dologban követik az irányelvet: a 313. § 
(4) bekezdése rögzíti, hogy az elsőbbségi jog gyakorlása érvényesen nem 
zárható ki, illetve nem korlátozható. Az igazgatóság írásbeli előterjesztése 
alapján viszont a közgyűlés kizárhatja e jog gyakorlását. Az igazgatóságnak 
meg kell jelölnie előterjesztésében az erre vonatkozó okokat. Nem szól a 
törvény a kibocsátási árfolyamról, melyet 28. cikk 4. alapján az igazgatóság 
írásbeli előterjesztésében szerepeltetni kell. Csupán a következő rendelkezést 
találjuk: az előterjesztés tartalmára és a tárgyalására vonatkozó részletes 
szabályokról az alapszabály rendelkezik (313. § (4) bekezdés). Gondoskodni 
kell a határozat Cégközlönyben való közzétételéről is. A második társasági 
jogi irányelv azt is kimondja, hogy a közgyűlésnek a határozatot az irányelv 
40. cikkében meghatározott szabályokkal összhangban kell meghoznia. E 
szerint a kérdéses, 29. cikk 4-5. bekezdésében említett határozatokat a 
képviselt jegyzett tőkéhez, illetve értékpapírokhoz kapcsolódó szavazatok 
legalább kétharmados többségével kell meghozni. Ez alól a 40. cikk 2. 
annyiban biztosít eltérést a tagállami szabályozásnak, hogy kimondhatják: a 
szavazatok egyszerű többsége elegendő abban az esetben, ha a jegyzett tőke 
legalább fele képviselve van. Mivel a Gt. szerint a közgyűlés akkor 
határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített 
szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, ezért érvényesül a 
fenti szabály (234.§ (1) bekezdés). 

4. Az újonnan kibocsátott részvényekre vonatkozó elővásárlási  
jog jövője 

Megfogalmazódik a kérdés, mi lesz a pénzbeli ellenértékért zajló tőkeemelés 
során kibocsátott részvényekre vonatkozó elővásárlási jog jövője? A 
fejlődésnek e területen tekintetbe kell vennie a részvényesek jogvédelemre 
vonatkozó igényét. A Winter-csoport jelentése két különböző irányt rajzol az 
európai társasági jog fejlődésének.  

Az egyik út a SLIM-jelentésnek átültetése az irányelvbe, mely azt 
egyszerűsíteni szeretné. Ez a közeljövőben megvalósítandó feladatok között 
szerepel. E szerint meg kellene engedni tőzsdén jegyzett társaságok esetében 
a közgyűlésnek, hogy felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy korlátozza, 
vagy visszavonja ezeket a jogokat, anélkül, hogy eleget kellene tennie a 
jelenlegi formaságoknak (elővásárlási jog korlátozásának vagy 
visszavonásának indokainak megjelölése, valamint javasolt kibocsátási 
árfolyamot indokoló írásbeli jelentés a közgyűlésnek), de csak akkor, ha a 
kibocsátási ár a piaci ár, vagy csak csekély mértékben van a piaci ár alatt.34 
Látható, hogy két biztosíték is védené ebben az esetben a részvényeseket: 
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egyrészt itt is szükséges a közgyűlési felhatalmazás (bár ekkor kisebb lesz a 
lehetőség az ellenőrzésre), másrészt pedig a részvényeket csak piaci áron 
lehetne értékesíteni. Ez tehát megvédi a részvényeseket vagyoni érdekeik 
sérelmétől, illetve a részvények felhígulásától. A befolyásukat, társaságban 
betöltött szerepüket viszont már nem tartja fenn. Az elfogadott 2006/68/EK 
irányelv nem ültette át ezt a javaslatot az irányelvbe, így az egyszerűsítés 
elmaradt.  

A másik út az újonnan kidolgozandó, az európai társasági jogi rendszerbe 
illő új hitelező és részvényes-védelmi rezsim lenne, melynek megalkotása a 
távolabbi jövő feladata. A Winter-bizottság szerint itt jelentős szerep hárulna 
az újonnan kibocsátott részvényekhez kapcsolódó elővásárlási jogra, mint a 
részvények felhígulásától védő egyetlen eszközre. E rendszerben az 
elővásárlási jogok a részvényesek védelmének alapmechanizmusát 
biztosítanák új részvények kibocsátása esetén.35 
 

IV. Saját részvények megszerzése 

1. A saját részvényszerzés újraszabályozásának koncepciója 

A közösségi jogalkotás iránya e területen a liberalizáció irányába halad. A 
SLIM-csoport tervezetében megszüntetné a saját részvényszerzés 
mennyiségi korlátozását, és a megszerzésre való felhatalmazás legnagyobb 
időtartamát 18 hónapról 5 évre emelné. A Winter-bizottság jelentésében 
kifejtette, hogy a SLIM-csoport tervezetében szereplő erre vonatkozó 
deregulációs program néhány vonatkozásában ellentétben áll azzal az 
igénnyel, hogy ellenőrizni lehessen a piaci manipulációkat.36 A Winter-
bizottság mindenesetre úgy látja, hogy lehetőség lenne rugalmasabb 
szabályok felállítására a nem tőzsdén jegyzett társaságok számára. Az 
alaptőkén felüli vagyon terhére a részvényeseknek juttatott kifizetéseket a 
Winter-bizottság két részből álló fizetőképességi teszthez kötné.37 Szintén 
ettől tenné függővé a részvény-visszavásárlásokat, tehát a saját részvények 
megszerzését is. Minden ilyen művelethez az alternatív tőkevédelmi rezsim 
keretében solvency certificate (fizetőképességi tanúsítvány) megszerzése 
lenne szükséges. Véleményem szerint ezzel a rendszerrel kellő 
rugalmasságot érhetnénk el a saját részvényszerzések területén.  

A rugalmasság fontosságát már korán felismerte Delaware állam, mely 
elsőként nyitotta meg a saját részvények megszerzésének lehetőségét. Bár 
jogi szabályozása nem mondta ki ezt közvetlenül 1899-ben, de azt 
leszögezte, hogy a társaság nem gyakorolhatja a saját részvényekből eredő 
szavazati jogot. 1931-ben világosan kimondták, hogy a társaság bármikor 
megszerezheti saját részvényeit a piacon, és hogy az igazgatóság gondjára 
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vannak bízva ezek az ügyletek.38 Így lehetőségük van gyorsan reagálni a 
piaci változásokra, és kihasználni a saját részvényszerzés előnyeit. Ilyenek 
például a kisebb árfolyamesések tompítása, a megfelelő osztalékpolitika 
kialakítása, kedvező árfolyam esetén a dolgozói részvényszerzés, 
részvényjuttatás előkészítése, a saját részvények, mint a saját tőkemegtérülés 
fokozásának kellő rugalmasságot biztosító eszközeként való felhasználása,39 

stb. Ugyanakkor a saját részvényszerzés kockázatairól sem felejtkezhetünk 
el, a közösségi vagy magyar szabályozás kialakítása során. Így például a 
tőzsdén jegyzett társaságok esetében az árfolyam-manipuláció lehetőségéről, 
vagy a saját részvényszerzésnek az ellenséges felvásárlás 
megakadályozására védekezési eszközként való felhasználá-sáról. 

2. A saját részvényszerzésre vonatkozó új szabályozás 

A 2006/68/EK irányelv közösségi szinten újraszabályozta e kérdést, és a 
saját részvényszerzés kérdésében a véleményem szerint indokolatlan, és 
túlzott szigor végét jelenti. Az irányelv a SLIM-jelentés alapján jött létre. Az 
alábbi jelentős változásokat történtek a szabályozásban. A 19. cikket 
módosítva az igazgatóság számára adandó közgyűlési felhatalmazás 
maximális mértékét 5 évre emelte a korábbi 18 hónap helyett. A régi 
szabályozás nem biztosította a kellő rugalmasságot a igazgatóságnak, és nem 
is igazodott az éves közgyűlésekhez. Azokat ugyanis évente tartják, és a 18 
hónapos felhatalmazás esetén egy társaság vagy fél évre elveszti a saját 
részvényszerzés lehetőségét, vagy új közgyűlést kell összehívni (idő és 
költségvonzat). Lehetővé teszi a módosítás a felosztható tartalékok 
mértékéig a saját részvények megszerzését, így megszűnik a korábbi 10%-os 
szerzési korlát. Csak azt hangsúlyozza a 2006/68/EK irányelv, hogy a 
részvényszerzések nem eredményezhetik a nettó eszközöknek a második 
társasági jogi irányelv 15. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett 
összegek alá csökkenését. A részvényesek – és hitelezők – védelmét 
továbbra is biztosítja a közgyűlési felhatalmazás szükségessége, a 
megmaradó fel nem osztható tartalékok és alaptőke, illetve az, hogy csak 
teljesen befizetett részvényeket lehet így megszerezni. Lehetőség van 
további feltételek, biztosítékok megállapítására is. Ilyen például a saját 
részvényszerzés mértékének korlátozása, jelentési és értesítési 
kötelezettségek meghatározása, annak előírása, hogy a saját részvényszerzés 
nem érintheti a hitelezői követelések kielégítését.  

Hazánkban is lehetőség nyílt teát a saját részvényszerzés újragondolására a 
rugalmasság érdekében. Úgy gondolom fontos, hogy a saját részvényszerzés 
lehetősége bővüljön vállalataink számára. Véleményem szerint tegyük 
lehetővé társaságainknak, hogy a fenti kereteken belül alapszabályukban 
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rendezzék a saját részvényszerzés feltételeit. Így lehetőségük lenne, hogy a 
felhatalmazási időtartamot megnöveljék – legalább például úgy, hogy egész 
év legyen –, és nagyobb mértékben éljenek a saját részvényszerzés 
lehetőségével. Úgy vélem,szükséges bejelentési és értesítési kötelezettséget 
előírni nyílt részvénytársaságok számára a saját részvényszerzés területén. 
Bár tisztában vagyok vele, hogy mivel a nyilvánosságra hozatal nem 
ingyenes, ezért minden esetben fel kell tennünk a kérdést, hogy a 
nyilvánosságra hozatalból származó előnyök kiegyensúlyozzák-e a 
költségeket.40 Itt a nyilvánosság biztosíthatja az árfolyam-manipulációk 
kiküszöbölését, illetve a befektetők, hitelezők számára a lehetőséget a 
megalapozott döntésre, ha kockázatot látnak a társaság saját 
részvényszerzésében. 

V. A részvények megszerzéséhez nyújtott támogatás 

A Winter-bizottság foglalkozott a részvények megszerzéséhez nyújtott 
támogatás kérdésével. A második társasági jogi irányelv 23. cikkében 
szabályozta, hogy a társaság nem adhat előleget, kölcsönt vagy biztosítékot 
harmadik személynek részvényei megszerzése céljából E téren változást 
hozott az irányelv módosítása. A 2006/68/EK irányelv megengedi a 
tagállamoknak, hogy lehetővé tegyék egy társaság számára, hogy 
közvetlenül vagy közvetett módon előleget, kölcsönt vagy biztosítékot 
nyújtson harmadik személynek részvényei megszerzése céljából. Be kell 
tartani azonban bizonyos feltételeket, biztosítékokat a részvényesek és 
hitelezők védelme érdekében. Így az ügyletnek az igazgatóság felelősségére, 
valós piaci feltételek mellett kell megvalósulniuk. Szükséges a közgyűlés 
előzetes jóváhagyása, ami a részvényesi kontrolt biztosítja. Ehhez az 
igazgatóságnak irányos jelentést kell készítenie a közgyűlés számára, 
melynek az irányelv szerint tartalmaznia kell az ügylet indokait, a társaság 
érdekeit az ügylet lebonyolításában, az ügylet kockázatait a társaság 
fizetőképességére, illetve a megszerzett részvények árát. A jelentésben 
foglaltakat közzétételre a Cégnyilvántartásnak kell benyújtani. Ennek 
segítségével megvalósul a nyilvánosság – pl. a társaság esetleges 
hitelezőinek – tájékoztatása. Az ügylet csak a felosztható tartalékok terhére 
valósulhat meg, és a társaságnak a mérlegében fel kell tüntetnie a teljes 
pénzügyi támogatás összegének megfelelő, fel nem osztható tartalékot. 
Amikor a társaság saját részvényeit, vagy a jegyzett tőke emelése során 
kibocsátott részvényeket a harmadik személy a társaságtól kapott pénzügyi 
támogatás révén szerzi meg, vagy jegyzi, ennek a részvényszerzésnek valós 
áron kell történnie a 2006/68/EK irányelv szerint. A tagállamoknak 
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gondoskodniuk kell – megfelelő biztosítékokon keresztül – arról, hogy az 
ilyen ügylet nem ütközik a társaság legjobb érdekeivel.  

A hatályos Gt. a 229. § (1) bekezdésében rögzíti a részvények 
megszerzéséhez nyújtott támogatás tilalmát, és a (2) bekezdés a semmisség 
szankciójával sújtja a jogszabálysértő ügyletet. Kérdés, hogy a jövőben hazai 
társasági jogunk lehetőséget adjon e vállalatainknak a részvényszerzés 
támogatásához. Ez ellen szólhat véleményem szerint, hogy a társaság 
eredményes gazdálkodásának nem a legjobb formája a hitelek nyújtása, e 
forrásokat hasznosabban is be lehet fektetni. A kérdésben viszont a 
részvényeseknek kell dönteniük, így lehetőségük van leszavazni az ügyletet. 
Úgy gondolom, a szabályozásnak elsődlegesen a kisrészvényesek 
részvénytulajdonhoz jutásának elősegítése a szándéka. Az irányelv szerint a 
társaságok részvénytőkéjének tulajdonosi szerkezetével kapcsolatos nagyobb 
rugalmasság kialakítása a cél. Így ez egy eszköz lenne a jobban szétszórt, és 
kevésbé koncentrált részvényesi struktúra kialakításában. 
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Illés István 

Fejezetek az örökváltság magyarországi 
történetéből – Zsoldos Ignácz tervezete* 

A hosszú XIX. század sok tekintetben hozott változást Magyarország 
életében. A felvilágosodás és a liberalizmus talaján felnövekedett új 
nemzedékek olyan problémákkal szembesültek, melyek létezéséről 
elődeiknek fogalmuk sem volt. Szükséges is volt az ébredés, hiszen – 
különösen Széchenyi István munkássága nyomán – mindenki számára 
nyilvánvalóvá vált az ország lemaradása a nyugathoz képest. Tenni kellett 
tehát valamit, reformokra volt szükség néhány kritikus tárgyban. Ezek 
egyike volt a jobbágyság kérdése. 

A parasztok helyzetére a XVI.-XIX. században Közép- és Kelet-
Európában a földesúrnak juttatandó terhek folyamatos növekedése, és a 
paraszt jogainak csökkenése a jellemző.1 Bár az egyes országokban a 
tényleges terhek és kötöttségek különböztek, fel lehetett mutatni olyan 
közös alapmotívumokat, amelyek majdnem mindenhol jelentkeztek, és 
amelyek szükségességét a kor embere egyre inkább firtatni kezdte. Ilyenek 
pl. a robotszolgáltatás, a terményadó, a földesúr törvényhatósága, német 
területen a Besthaupt-rendszer vagy a röghöz kötés.2 

A külföldi sikeres jobbágyfelszabadítások példája, így különösen 
Poroszország felemelkedése, illetve a nyugati világ feudális kötöttségektől 
mentes kapitalista gazdálkodása megmutatta, mekkora lehetőség rejlik a 
parasztság felemelésében. 

Magyar viszonylatban ugyanakkor a reformkor egyik legfontosabb 
kérdéseként az egész ’30-as és ’40-es éveken átívelő örökváltság a 
gyakorlatban rendkívül összetett és hatásaiban szerteágazó problémát 
jelentett. Nem lehetett ugyanis a jobbágyság helyzetét egyetlen 
nézőpontból tekinteni, a lehetőségek pontos felméréséhez átfogó, 
mindenre kiterjedő elemzést kellett készíteni. Mindezt azért, mert az 
örökváltság és a jobbágyfelszabadítás vonatkozásai az élet majdnem 
minden területén komoly és alapvető változásokat hozhattak. A feudális 
rendszer maradványaként továbbélő úrbéres viszony ugyanis nemcsak 
komoly gazdasági és társadalmi gondoknak volt okozója, hanem számos 
más, pénzügyi, közgazdasági, sőt a megváltás módjához kapcsolódóan 

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián „Jogtörténeti és Római Jogi” szekcióban 3. helyezést ért 
el. Konzulens: Dr. Szekeres Róbert 
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államszervezeti kérdéseket vetett fel. A parasztság kérdése tehát az 
alapvető emberi jogi és társadalmi síktól kezdve, az állami élet területén át 
egészen a gazdasági élet, valamint a mezőgazdaság működésével 
kapcsolatban rejtegetett koncepcionális problémákat egy olyan korban, 
ahol a társadalmat uraló rétegek általában büszkén és féltékenyen 
tekintettek évszázadok óta birtokolt előjogaikra, és akik konzervatív 
szemléletük okán csak nagyon nehezen tudták az újítás szellemét magukba 
fogadni, és szükségességét felismerni. 

Bárki próbált meg tehát javaslatot kidolgozni a jobbágyfelszabadításra 
és/vagy az örökváltságra vonatkozóan, rendkívüli felelősséget vállalt 
magára, és roppant körültekintően kellett eljárnia. 

A tanulmányomban az örökváltságot, valamint az azt megnehezítő 
okokat szeretném részletesen megvilágítani egy olyan javaslaton keresztül, 
amely – bár kimondottan figyelemreméltó ötleteket tartalmazott – mégis 
nyomtalanul tűnt el a történelem útvesztőiben. Ez a Zsoldos Ignácz 
készítette zálogos megváltási tervezet. 

A. Alapfogalmak 

I. Jobbágyfelszabadítás, Örökváltság 

Ahhoz, hogy a jobbágyfelszabadítás kérdését és a Zsoldos Ignácz-féle 
javaslatot érdemben vizsgálhassuk, tisztáznunk kell néhány fontos 
alapfogalmat. 

Az első és legfontosabb, hogy mit is értettek a XIX. században 
örökváltság alatt, és ez hogyan viszonyul az a jobbágyfelszabadításhoz? 
Mai szemmel nézve könnyen arra a felületes következtetésre juthatunk, 
hogy az örökváltság szó a jobbágyfelszabadítás egyik szinonimája – a 
jobbágyfelszabadításra kidolgozott jogintézmény hivatalos neve. A helyzet 
azonban korántsem ilyen egyszerű. 

A jobbágyfelszabadítás, mint olyan, sokkal szélesebb fogalmi kört ölel. 
Örökváltság alatt ugyanis azt a folyamatot értjük (lényegtelen ebből a 
szempontból, hogy a szerződéses vagy a törvényi kötelezéses formájával 
van-e dolgunk), „amelynek során a földesúr és a jobbágy … kapcsolatai 
megszűnnek, a telkes jobbágyból birtokos paraszt lesz, a földesúr pedig – 
elvileg egyösszegű – kárpótlást kap.”3 

A mondottakhoz képest a jobbágyfelszabadításba beleértendő a jobbágy 
személyes szabadságának biztosítása is. Jó példa erre az úriszék esete: Az 
örökváltsággal az úrbéres szolgáltatásoktól megszabaduló jobbágy ugyanis 
továbbra is az úriszék fennhatósága alatt maradt, hiszen a törvényben 
kikötötték, hogy „…az úri hatóság azonban sértetlen hagyatván…”4 kell, 
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hogy maradjon. A földesúr igazságszolgáltatási fennhatósága csak az 
1848-as áprilisi törvényekkel szűnt meg.5 

Láthatjuk tehát, hogy az örökváltság a jobbágyfelszabadításnak az 
anyagi függőségi oldala, a személyi vonatkozásai ezen kívül maradnak. 
Hiába történik meg tehát önmagában az örökváltság, ahhoz, hogy azt 
jobbágyfelszabadításként értékelhessük, szükséges még a többi függőségi 
viszony megszüntetésére. 

II. Az úrbér 

Most, hogy a jobbágyfelszabadítást és az örökváltságot kellőképpen 
elhatároltuk egymástól, választ kell adnunk arra a kérdésre is, hogy mit 
kell megváltani. Nyomban közelebb jutunk a megoldáshoz, ha 
felelevenítjük az örökváltság egyik – a korban használatos – elnevezését, 
az „urbéri váltság”-ot.6 

Az úrbér tehát a megváltás tárgya, ami az úrbéri lekötelezési viszony 
alapján „a telek, a telki állomány használatáért és a lakásért az úrnak járó 
szolgáltatások összessége”,7 ahol az úrbéri telek olyan „tartozmányokat, 
illetőleg olly birtokot jelel, melly a jobbágyi birtokostól, az urbéri 
törvények értelme szerint, rendezési per, vagy kibecsülés útján el nem 
vétethetett”.8 

Elméletileg az úrbéri kapocs rendeltetése a nemesi felkeléshez szükséges 
fedezet biztosítása, ami azonban a XIX. században „modern ellenséggel 
szemben nem alkalmazható”.9 Erre világított rá az 1809-es győri csata 
csúfos kudarca is.10 Jóllehet a horvát követ még az 1839-40-es 
országgyűlésen is érvként hozta fel, hogy az úrbér eltörlésével „a’ felkelő 
sereg tökéje … gyöngítettnék”,11 a többség egyetértett abban – mint azt gr. 
Dessewffy Emil nyilatkozta –, hogy „az urbéri viszony … közel rokona a 
feudális szerkezetnek, mellyeknek az ujabb hadviselés, az országgazdászat 
ujabb fordulatai és a polgárosodás megváltozott iránya alapjait ingatta 
meg.”12 

Az úrbéres rendszer fölött tehát eljárt az idő. Ahhoz azonban, hogy 
megtudjuk miért vált ennyire sürgetően fontos kérdéssé a viszonyok 
felszámolása, és hogy a rendszernek milyen gyengeségei tették annyira 
halaszthatatlanná az intézkedést, nagyító alá kell vennünk az úrbéri 
szolgáltatások szerkezetét. 

III. Az úrbéri szolgálatok rendszere 

Mint azt már korábban említettük, az úrbéri szolgáltatások a telek 
használata fejében jártak a földesúrnak. Indokolt ez esetben a 
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szolgáltatások szó használata, hiszen az úrbér nem egy homogén adónemet 
jelent, hanem egy olyan adózási formát, amely – bár a kiszabás elveit és az 
adó mértékét a törvény rögzítette,13 helységről helységre – a termelt javak 
fejében – eltérő lehetett. Összesen három fő összetevőjét14 
különböztethetjük meg. 

1. Pénzszolgáltatás (census) 

Az úrbérei szolgáltatások első eleme a pénzszolgáltatás. Mivel a legtöbb 
adót természetben szedték, a pénzfizetés a teljes úrbérnek csak kis 
hányadát tette ki.15 A legfontosabb pénzszolgáltatást az 1836. évi VII. tc. 
1. §-a tartalmazza: „Minden Jobbágy vagy urbéri Zsellér, ki tulajdon 
külön házzal bír, esztendei bér fejében egy forintot, … fizetni fog Földes-
Urának” (füstpénz).16 Emellett léteztek természetesen más pénzbeli 
járandóságok, pl. a pálinkafőzés fejében fizetett 2 forint,17 a kereskedőkre 
és mesteremberekre kötelező megváltási díj18 vagy a bolt után fizetett 
jutalék.19 

2. Munkaszolgáltatás (robot) 

Az úrbéri szolgáltatás második, egyben legnagyobb terhét jelentő, és 
célszerűségét tekintve is legtöbb vitára okot adó intézménye a robot. 
Olyannyira tetemes részét képezte20 e kötelezettség a teljes járandóságnak, 
hogy nem véletlenül jelentette ki Dessewffy Emil: az úrbér „napszámban 
meghatározott földbér”.21 

Ennek a korábbi századok felfogását tükröző adónak22 a létjogosultsága 
a XIX. század közepére igencsak megkérdőjeleződött. Bár Lónyay 
Gábor1842-ben még azt írta a Pesti Hírlap hasábjain, „Hogy a’ robotok 
„ex obtutu oeconomiae publicae hazánknak mostani állásában sok 
vidékeken elkerülhetlenek” tagadhatlan”,23 a reformkor és a 
felvilágosodás eredményeivel egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy 
sokkal hatékonyabb módja a gazdálkodásnak a robot megszüntetése, 
hiszen a „szabad föld legsikeresben hat egy nemzet anyagi ’s erkölcsi 
kifejlésére”.24 

Kossuth azt írta ezzel kapcsolatban: „a ki csak egyszer próbálta a 
robotot s azzal együtt járó bosszuságot és szemlátomásos kárt, örökre 
kedvét veszté ahhoz”.25 Kérdés, mi az az ok, ami ennyire indokolttá tette a 
megszüntetését. A választ rendkívül szabatosan fogalmazta meg B. Vay 
Alajos a főrendiházban: Amikor a gazdálkodó birtokos látja, hogy ha 
„jobbágyának két ekéje van, a rosszabbikat kikeresi, és négy ökre közül a 
két legrosszabbikat bele fogja, vele nem szánt, hanem karczolgat; … ha 
reggel nem a törvényszabta órakor, hanem kettő vagy három órával 
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későbben áll ki, és estet be sem várva haza szökik, ha az úr dolgát 
immelámmal nem dolgozza le, hanem átheveri … tulajdon azon jobbágy, 
ha magának dolgozik, még egyszer annyit dolgozik, mint az úr dolgán, 
akkor megszünik jobbágyaihoz ragaszkodni”.26 Elmondhatjuk tehát, hogy 
a „robotos … hanyag és lusta”,27 a végzett munka pedig gazdaságtalan és 
gyakran rossz minőségű. Így aztán igaz az is, hogy mind a földesúrnak, 
mind a jobbágynak érdeke a megszüntetés, hiszen „ez egyik mindinkább 
érzi szükségét, hogy idejéről szabadon rendelkezzék, a másik, hogy azon 
munka, mellyről rendelekezhetik, jó legyen”.28 

3. Terményjáradék (nona) – kilenced és dézsma 

Az úrbér harmadik összetevője a terményjáradék. Az 1836. évi VII. tc. 2. 
§-a úgy rendelkezik: „Kivévén a belső-telki illetőséget, s a telekhez tartozó 
réteket, minden egyéb föld terméséből köteles a Jobbágy Földes-Urának 
kilenczedet természetben adni”. A kilencedet tehát az adott jobbágytelken 
előállított termények után kellett fizetni. Fontos külön kiemelni, hogy a 
pénzbeli megváltást a törvény csak kivételes esetekben tette lehetővé. 

Ugyanezen törvényi szakasz említi, hogy ott, „hol a föld terméséből nem 
ugyan az egyházi Rend jussaihoz tartozó, hanem a földes-úri jussal járó 
tized név alatti tartozás van divatban, ott ezen tized egészen a kilenczed 
megvétele eránt megállapított elvekhez alkalmaztassék”. Látnunk kell, 
hogy a – szintén terményjáradéknak minősülő – tizednek (vagy 
dézsmának) nevezett adóból több fajtát is alkalmaztak abban az időben. 

Az első formája a – törvényszöveg által is említett – földesúri tized, 
amely teljes mértékben a kilenced analógiájára működött. Második típusa 
viszont a papi tized, melyet elméletileg valóban az egyház számára 
tartottak fenn, a gyakorlatban azonban „sok helyeken a földesúr szedi az 
illy papi tized dézsmát, melly Magyarországnak több részeiben a földesúr 
jövedelmének legnagyobb részét teszi”.29 A helyzet tehát korántsem 
egyszerű. A problémát nemcsak az jelentette, hogy az egyházi természetű 
tized nem is mindig egyházi, hanem gond volt az is, hogy ezen adóformát 
nem is sorolhatjuk az örökváltság tárgyai közé, hiszen – elvileg – nem 
földesúri járandóság. Erre vonatkozóan tett nagyon helyesen észrevételt 
Zsoldos is, majd pedig felhívta a figyelmet, hogy a földesúr 
„praearendalasa” (vagyis adóbérlete) megszüntetésével, és az adónak az 
adózókra történő egyenes átruházásával meg lehet oldani a kérdést.30 A 
történelem végül nem támogatta a zsoldosi felfogást, ugyanis 1848-ban – 
az úrbéri kötelékek eltörléséről rendelkező törvénycikkektől függetlenül – 
külön törvénycikkben és szinte kárpótlás nélkül törölték el a papi tizedet.31 

Az említett kétfajta tizeden kívül létezett még egy – témánk 
szempontjából szintén releváns – dézsmafajta: a szőlődézsma. Mint ahogy 
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azt az 1847-48-as országgyűlésen megjegyezték, „a szőlőket az urbéri szó 
alatt általánosan nem lehet érteni”,32 így erre az adóra sem vonatkozott az 
úrbéri szolgáltatásokat eltörlő 1848. évi IX. tc., sőt szőlődézsmát egy ideig 
még a szabadságharc után is szedtek.33 

Mint arra a robotnál is kitértünk, a terményjáradékokra is igaz, hogy a 
XIX. század első harmadára korszerűtlenekké és gazdaságtalanokká 
váltak. Ahogy azt a Pesti Hírlapban írták: „orrba-akasztott 
mázsanehézségü teher – mint valamennyi teher legnyomasztóbbika a’ 
termékadó”.34 „Ugyanis az adónak ezen neme az összes (brutto) terméken 
tehát nem annyira a földön, mint a munkán s befordításon fekszik és 
sokszor az egész tiszta jövedelmet elnyeli Minélfogva az adózónak 
érdekében van, hogy összes terméke kevesebb legyen, ha ez által annyi 
munkát s költséget kímél, miszerint tiszta jövedelme ugyanaz marad. 
Hozzájárul, hogy a dézsma egyenlőn vétetik minden földnek összes 
termékéből, figyelem nélkül azon nyomós körülményre, hogy a termesztés 
költségei különböztek, s így a tiszta és összes jövedelem közti arány is 
különbözik.”35 Ha mindezekhez még hozzávesszük, hogy a jobbágyot 
akadályozta földjének szabad használatában, valamint maga a bevétel a 
földesúr számára is roppantul bizonytalan volt, és visszaélésekre adott 
lehetőséget, láthatjuk, hogy valóban nem lehetett hatékony intézmény a 
terményadó.36 

B. Zsoldos Ignácz tervezete az örökváltságról 

Most, hogy megvizsgáltuk közelebbről az örökváltság tárgyát képező 
úrbéres rendszert, rátérhetünk a gyakorlati kérdésekre a Zsoldos-tervezeten 
keresztül. Ezt a javaslatot a pápai születésű Zsoldos Ignácz – aki leginkább 
a szolgabírói hivatalról írt könyve alapján lehet ismerős számunkra – 
1847-ben hozta nyilvánosságra. 

Magyarországon az örökváltság ekkor már egyáltalán nem volt ismeretlen 
kategória, hiszen 1840 óta adódott lehetősége a jobbágynak, hogy gazdasági 
kötöttségeitől megszabaduljon, ha sikerült ennek árában megegyezni 
földesurával. A problémát pontosan ez jelentette, hiszen a többségnek 
egyáltalán nem volt elég pénze, hogy magát megválthassa, míg másokat a 
földesurak szándékosan gátoltak meg makacsságukkal. Kellett tehát egy 
hatékonyabb fegyver a zűrzavaros helyzet felszámolására. Az egyik 
lehetséges megoldás a zsoldosi, amelyet megkísérelünk elemezni. Ahhoz, 
hogy megérthessük, hogyan is működött volna a tervezet a gyakorlatban, 
először meg kell vizsgálnunk, pontosan mire kívánta Zsoldos kiterjeszteni 
az örökváltságot. Ezután áttekintjük a jogintézmény alanyait, valamint 
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fontos szempontként az ő jogaikat és kötelességeiket, végül pedig az 
újdonságot jelentő zálogos módszert részletezzük. 

I. A váltság tárgya 

Elsőként tehát azt vizsgáljuk, mit is kívánt Zsoldos az örökváltság körébe 
vonni. Koncepciója az általunk korábban vázoltakkal egybecseng, hiszen 
az 1836. évi IV-XI. tc.-ben foglaltakhoz nyúlva kimondta, hogy 
„törvényszerű járandóság teheti csak tárgyát a’ törvényes 
megváltásnak”.37 Így pl. a kilenced és a robot. Ezzel szemben az ún. 
„személyi jogokat”38 a váltság tárgykörén kívül hagyta, éppúgy, mint a 
papi tizedet, révén az nem földesúri adókategória.39 

Másodsorban a gyakorlatban az egyes adók esetében alapvető kérdés az 
is, mi alapján számoljuk őket el: figyelembe vegyük-e jobbágy és a 
földesúr járulékos költségeit, vagy sem. Ha a cél a földesúr teljes 
kártalanítása – hiszen csak így tudja gazdaságát helyreállítani –, akkor 
teljes mértékben az ő szemszögét kell figyelembe vennünk. Emellett azt 
viszont számításba kell vennünk, hogy maga az adóbeszedés is jár némi 
költségvonzattal, ami az örökváltság bevezetésével megszűnik, így pl. 
„kevesb számú tiszt, kevesebb hajdú, pandúr kivántatik”.40 Az tehát az 
igazságos hozzáállás, ha a földesúr költségeinek csökkenését figyelembe 
vesszük, ugyanakkor a jobbágy kiadásait nem. Nemcsak Zsoldos, de 
kortársainak zöme is erre a következtetésre jutott, így a legtöbb 
örökváltsági tervezetben hasonló felfogásokkal találkozhatunk.41 

II. A földesúr elfogadási kényszere 

Láttuk tehát, mit ért Zsoldos az örökváltság alatt. A következőkben azt 
vizsgáljuk, hogyan gondolta azt megvalósítani. Az ideális megoldás a – 
főleg Kossuth szorgalmazta – teljes kényszerítő törvény lett volna, vagyis 
immár a szabad egyezkedés elvével szakítva, törvény mondta volna ki az 
úrbér megszűnését, az állam pedig magára vállalta volna a földesurak 
kártalanítását.42 Nehézséget jelentett azonban a pénzhiány, ami a nemesség 
adómentességéből fakadt. Ez azt jelentette, hogy csak a szegényebb 
néprétegek fizettek adót, az állam számára rendelkezésre álló bevételek 
tehát alacsonyak voltak. Zsoldos ezért nem osztotta Kossuthék 
optimizmusát a kötelező törvénnyel kapcsolatban, sőt, ahogy írta: „nem 
kételkedem honunkra nézve azt egyenesen a’ politicai lehetelenségek közé 
sorozni”.43 Az ok, hogy az a három lehetőség, amely a pénzprobléma 
eloszlatására rendelkezésre állt, egyáltalán nem nyerte meg írónk tetszését. 
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Az első variáció a „status-jegyek”44 (állami bank által kibocsátott 
bankjegy) forgalomba hozása. A fő ellenérve ezzel kapcsolatban, hogy 
„elkerűlhetetlen sorsa értékök fel – ’s leszállása; vagyis hogy úgy mondott 
scálát kapnak”.45 Az sem utolsó szempont, hogy a magyarság éppen ezért 
amúgy is gyanakodva tekintett az ilyen papírokra a rossz történelmi 
tapasztalatok alapján.46 

A másik – és egyben sokkal szerencsésebb – út az állam közbelépése. Ez 
az a terv, amit a Kossuth vezette ellenzék leginkább támogatott. A 
probléma itt is az, hogy honnan vegyenek elegendő mennyiségű pénzt (kb. 
263 millió forintot) az örökváltsághoz. 

Meg lehet próbálkozni „státuskötelezvényekkel”,47 amivel viszont a 
„bankári üzlet’ minden veszélyeinek kitennénk e’ vállalatot; és igy sokan 
már csak e’ miatt is idegenkednének tőle.”48 Nem mindenki látta 
ugyanakkor ennyire kockázatosnak a lehetőséget. Kossuth határozottan 
foglalt állást a kötelezvények mellett, mert szerinte az állam rendelkezik 
akkora tekintéllyel és olyan forrásokkal, amelyek működőképessé tehetik 
az intézményt: „statust nem látjuk olly alap-szegénynek, hogy 
kötelezvényeit egy forradalmi kormány biztalan, és ingatag assignatáihoz, 
vagy devalválható, alaptalan papirpénzhez – nem pénzpapirhoz 
hasonlithatnók”.49 

Végül szintén lehetőségként kínálkozott a közteherviselés. Ezzel 
kapcsolatban szintén meglehetősen szkeptikus volt Zsoldos, amikor azt 
írta, hogy „ki higye, hogy majd a’ földes urak … magokat adó alá vetik 
azért, hogy saját jobbágyaik ő tőlük ’s … - hatalmuk alól –magokat 
kiszabadítsák?”50 

Az események menete alapján azonban kijelenthetjük, írónk alábecsülte 
a magyar nemesség elkötelezettségét a reformok irányában. Ahogy 
ugyanis Kossuth a zászlójára tűzte, hogy „Adózzunk, azaz: Osztozzunk 
meg a nép minden közterheiben”,51 egyre többen látták be az 
adómentesség feladásának szükségességét. Ez az, ami végül 1848-ban a 
közteherviselési törvény kimondásához vezetett. 

Miután Zsoldos a fent írt okok miatt elvetette a kényszerítő törvény 
lehetőségét, viszont – mint írta - a „permissiv rendelet”-nél „tovább kell 
menni egy lépéssel”,52 nem maradt más hátra, mint a földesúrra kötelező 
törvény, vagyis többé ne hiúsulhasson meg az örökváltság kizárólag a 
földesúr egyoldalú nyilatkozatából. 

Véleménye szerint ez az igazságos megoldás, hiszen „az 
„agyonboldogitás” eszméjétől őrizkedni kell”, vagyis „érezze az adózó az 
örökváltság jótékonyságát, ’s maga ohajtsa azt”.53 Amíg ugyanis ő nem 
látja be, hogy szükséges az örökváltság, addig fölösleges és jogtalan lenne 
megváltásra kényszeríteni (Volenti non fit injuria). A földesurat viszont 
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igazságos lenne a letett pénz felvételére kötelezni, „mert teljes 
kárpótlásnyerés mellett … a köz álladalom’ csendét, javát, virágzását … 
daczból akadályozhassa: azt csakugyan semmi igazság nem hozza 
magával”.54 Ne állhasson tehát önkényesen a haladás útjába. 

A kötelezéshez kapcsolódó sarkalatos kérdés az is, hogy pontosan kinek, 
illetve kiknek a kezdeményezésére nézve legyen kötelező a földesúr 
számára az örökváltság. Zsoldos e tekintetben az „egyes adózók” számára 
kívánta a megváltási jogot biztosítani, valamint olyan esetekre nézve, 
amikor „valamely község közvagyonból akarná kiadni a váltságbért”. 
Ebben az esetben a többség megegyezése kötelezné a kisebbséget is a 
váltságra. Akkor viszont, ha a község a már felosztott közjavakat áldozná 
az úrbéres viszony megszüntetésére, akkor a többség ott „egyesnek 
tekintetvén” megváltaná magát, „a kisebb számot azonban ez ne 
kényszerítse”.55 Fontos ezt a részletet is számításba venni, hiszen pl. 
Kossuth forradalom előtti törvényjavaslatának 2. §-ában csak „valamelly 
földes úr azonegy helységbeni jobbágyainak és házas zselléreinek 
többsége”56 szerepel a megváltást kezdeményezők között (a pénzbeli 
megváltásokat tekintve). Itt tehát nincs említve az egyes emberek 
örökváltsághoz való joga, ráadásul a nem támogató kisebbségnek is 
mindenkor alkalmazkodnia kell a többséghez.57 

A Zsoldos-javaslat a jobbágyság szemszögéből tehát sokkal kedvezőbb 
és igazságosabb feltételeket kínált, mint a Kossuth-tervezet. 

III. A megváltás díjának kiszámítása58 

További fontos kérdés, hogy ha jogot biztosítunk a parasztnak, hogy 
magát megváltsa, honnan fogja tudni, mennyit kell ezért fizetnie. A 
jobbágytelek szabaddá tételéhez szükséges összeg kiszámítási módjával 
kapcsolatban volt talán az egész örökváltsági kérdésben a legkevesebb 
vita. Szinte mindenki egyetértett abban, hogy a legegyszerűbb mód egy 
„békebíróság”59 vagy „becslőbíróság”60 felállítása. Ez egy öttagú testület 
lenne, melybe két-két tagot a földesúr, illetve a jobbágy delegálna, majd a 
négy bíró választana egy ötödiket elnöknek. A bíróság ezután a helyszínen 
ülésezve és tanúkat is meghallgatva meghatározná a törvényes megváltási 
árat. A döntés természetesen mindkét felet kötelezné. Fontos megjegyezni, 
hogy az örökváltság díját nem szabadna országosan megállapítani, hanem 
– a viszonyok eltérősége miatt – „megyénkint, ’s még megyékben is 
osztályonkint”.61 Zsoldos azt is előírta volna, hogy a bíróság ítélete 
legalább 10 évig bírjon a felekre nézve kötelező erővel.62 
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IV. A pénzhiány orvoslása63 

Ha már egyszer sikerült a jobbágytelek váltsági értékét meghatározni, még 
mindig ott a súlyos kérdés: honnan lesz pénze a parasztnak a megváltásra? 
Zsoldos erre vonatkozóan először egy olyan lehetőséget említett, amelyben a 
földesúr mintegy meghitelezné a jobbágynak a summát. Mivel ez nem lenne 
más, mint a korábbi terhek más néven történő továbbvitele, hamar el is vetette. 
Másodikként a hitelbankot említette, de igazán ezt a formát sem javasolja, 
hiszen könnyen adósságba taszíthatná a népet, és így bekövetkezne 
„elárvereztetése igen sok úrbéri telkeknek”.64 Szintúgy elvetette az állam általi 
megváltás lehetőségét is. Kínálkozik azonban még egy lehetőség, amit eddig 
még mi sem tárgyaltunk: ez pedig a földdel történő megváltás. 

V. Megváltás földdel 

„Az urbéri telekföld egy bizonyos részének átengedésével”65 végrehajtott 
örökváltság, vagy közismertebb nevén, a poroszutas rendszer, 
kétségtelenül az egyik leghatékonyabb mód olyan helyzetekben, amikor a 
magát megváltani szándékozó jobbágy nem rendelkezik elegendő tőkével 
a megváltáshoz. 

Már az 1832-36. évi országgyűlésen szóba került lehetőségként, hogy 
magát „a jobbágy vagy pénzben, vagy földben, rétben, telkének egy 
részével megválthassa, a többit pedig szabadon birhassa”.66 Igazán az 
érdeklődés középpontjába viszont csak az önkéntes örökváltság 
problémáinak megismerése után került. Kossuthnak éppen kapóra jött saját 
elgondolásaihoz, hiszen az állam általi megváltás gondolatához kellett 
valami, ami csökkenteni tudta a megváltás országos költségét. Mivel a 
„dézsma megváltása már magában sok millióra rúg, s ha ezen milliók 
készpénzi fizetését megkímélni lehetne, az egész operatió nagyon 
könnyíttetnék.”67 Szorgalmazta tehát, hogy „a’ dézmás jobbágyföldek két-
harmadrészének annyiad része szakittassék ki természetben a’ földes vagy 
dézmás ur számára, hanyadát a’ dézma teszi”.68 Úgy vélte, a jobbágy nem 
fog emiatt rosszabbul járni, hiszen az adózási kötelezettségének 
megszűnésével sokkal többet fog termelni a megmaradt földjén, mint 
amennyit tudott korábban a teljes területen az úrbéres terhek alatt.69 

Többek ugyanakkor e lehetőség veszélyeire figyelmeztettek. B. Vécsey 
Miklós a felsőházban a telkek lehetséges szétaprózódásának hátrányaira 
mutatott rá,70 B. Mesznil Viktor pedig a nép jogos felháborodására 
irányította a figyelmet, amikor kijelentette: a népet „semmi sem keseríti el 
annyira, mintha tőle földet akarnak elvenni”, ráadásul a föld nagy része már 
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úgyis a nemességé,71 akiknek így a robot-szolgálatok kiesése mellett 
egyszerűen nem maradna tőkéjük a földjüket megművelni.72 
Kellett volna tehát valami olyan megoldás, ami megőrzi a megváltás e 
módjának előnyeit, de ugyanakkor nem hordozza magában annak 
hátrányait. Zsoldost is ez a lehetőség motiválta tervezete megalkotása során. 

VI. Zsoldos újítása: megváltás záloggal 

Zsoldos terve a földdel történő megváltáshoz összehasonlítva, 
mindösszesen egy pontban mutat eltérés. A javaslat szerint a megváltási 
összeg fejében juttatott föld ne a földesúr tulajdonába kerüljön, hanem 
kézizálogként biztosítsa a jobbágy tartozását. 

Kérdés, mennyiben hozna ez változást az örökváltsági folyamatba? 
Legfontosabb előnye, hogy a föld egyáltalán nem veszik el a jobbágy 
számára, sőt ösztönzi a hatékonyabb gazdálkodásra. Amint ugyanis 
megszerzi a szükséges mennyiségű pénzt, rögtön visszaválthatja magához 
a telkét. Fontos kikötés ide vonatkozóan, hogy Zsoldos a visszaváltásra 
vonatkozó elévülési időt szándékosan mellőzi, így a jobbágy fölött nem 
függ a határidő damoklész kardjaként, sőt akár az örökösök is 
visszaszerezhetik elődjeik tulajdonát. Amíg tehát a parasztnak „nincs 
pénze, a’ kiváltás tovább nyulik, de nem mulik-el.”73 

A hitelbanki kölcsönzéssel szemben is van egy hatalmas előnye a 
koncepciónak: a jobbágy nemfizetés esetén az „executio’ örökös 
gyötrelmeitől egészen mentté lenne”,74 vagyis nem fordulhat elő olyan 
helyzet, amikor a záloggal nem érintett földjeit végrehajtás alá vonják, és 
így földönfutóvá válik. Megnyugtató ugyanakkor a földesúr 
szempontjából is a megoldás, hiszen neki nem kell tennie semmit, hogy a 
pénzét láthassa, mivel a kézizálog megfelelő védelmet nyújt 
kármentesítési igényének. 

További kérdés, hogy mit is kezdhet a földesúr a számára szabad 
kezelésbe75 átadott birtoktesttel. Különösen az jelenti a problémát, hogy a 
szóban forgó földterület általában nem határos a majorsági földekkel, így 
körülményes a megművelése. Zsoldos a helyzet kulcsának a haszonbér 
intézményét tette, sőt hangsúlyozta: „pár holdat mindig drágábban 
kivesznek haszonbérben, és inkább találkozik rá ember”.76 Ha azonban ez 
nem járható út, még akkor is jó esély van arra, hogy a korábbi tulajdonos 
jelentkezzen, mint haszonbérlő. 

A másik probléma, vajon a földesúr hajlandó lenne-e javításokat 
eszközölni a földön. Ha ugyanis nem fejleszti a földet, az az ország 
gazdaságát igen érzékenyen érinti. A gond azonban nem olyan horderejű, 
mint amilyennek látszik. Zsoldos kiemelte, hogy a földesúr a hasznos 
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beruházásainak értékét követelheti a jobbágytól a visszaváltás alkalmával, 
de ha ez valakinek nem lenne elég megnyugtató, még akkor is ott a 
lehetőség olyan kikötés tételére, amely kimondja, hogy bizonyos idő 
eltelte előtt nem lehetséges a föld visszaváltása. 

Harmadrészt hiányossága a tervezetnek, hogy előfordulhat olyan eset, 
amikor a földesúr semennyi pénzt sem kap a megváltásért cserébe, így 
olyan helyzet áll elő, mint ami a földdel történő megváltás esetében is, 
nevezetesen a földesúr nem fog elég tőkével rendelkezni, hogy a 
majorságában okszerű gazdálkodást tudjon folytatni. Bár erre a 
lehetőségre nem ad gyógyírt Zsoldos, a tervezet igazi – és magasan a többi 
fölött álló - hátránya egy másik körülményben rejlik. A probléma a zálog 
intézményében keresendő, és a valóságban ténylegesen nehezítette volna 
megváltás végrehajtását. 

A Zsoldos-féle tervezet megszületésekor az örökváltság megvalósítása 
mellett legalább akkora harc folyt egy másik intézmény, az ősiség 
megszüntetéséért. Ez ugyanis – mivel a családnak a szerződés 
megtámadására biztosított lehetőséget a nemesi földek elidegenítése során 
– olyan mértékben összekuszálta a tulajdoni- és birtokviszonyokat, hogy 
igazán sohasem lehetett tudni, vajon az adott nemesi jószág esetében a 
birtokos tulajdonosnak minősül-e, vagy esetleg felbukkan egy illető, aki 
pillanatok alatt elperli a teljes területet. Tehát nem maga az intézmény, 
hanem az általa kiváltott birtokbizonytalanság jelentette a gondot.77 

Ha végiggondoljuk, hasonló következménye lehetett volna a Zsoldos 
javasolta zálognak is, hiszen ki tudhatta volna biztosan egy földterület 
megvételekor, hogy nem jön-e esetleg egy jobbágy, aki az örökváltságra 
hivatkozva jogosan elperli a megvásárolt ingatlant. 

Mindazonáltal létezett orvosság a bajra. Zsoldos is kiemelte, „ha az 
illyesekről (a tulajdoni viszonyokról) megyénkint külön, … lajstrom vagyis 
telekkönyv vezettetik: akkor a ’ birtok’ biztonsága hogy 
veszélyeztessék?”78 Telekkönyv kellett volna tehát,79 hiszen abban 
pontosan nyomon lehet követni a tulajdon- és zálogviszonyokat, így 
megoldódott volna a bármikor visszaváltható zálog okozta bizonytalanság. 

Nemcsak Zsoldos látta szükségét a telekkönyv bevezetésének. Már egy 
1843-as Pesti Hírlapban is azt olvashatjuk egy örökváltsággal kapcsolatos 
cikkben: „… A’ rendes telekkönyvek behozatalának ugy nemességre, mint 
jobbágyságra nézve szükséges”.80 

C. Zárszó 

Bármennyire tartalmazott is időszerű, átgondolt és hatékony lehetőségeket 
a Zsoldos-féle javaslat, alkalmazására nem kerülhetett sor. Mire ugyanis a 



Fejezetek az örökváltság magyarországi történetéből – Zsoldos Ignácz tervezete 

 73

tervezetet érdemben fontolóra vehették volna, Magyarország politikai 
helyzete olyannyira megváltozott, hogy szükségessé vált a félig kötelező 
törvény alkalmazásánál radikálisabb eszközök bevezetésére.81 

Az 1848. márciusában az Európában – és Magyarországon is – 
végigsöprő forradalmi hullám az ország vezetése és a Habsburgok közötti 
erőviszonyok olyan megváltozását hozta magával, amellyel 
kivitelezhetővé vált az állam általi megváltás Kossuth javasolta kötelező 
formája. Elhárultak ugyanis az eddigi akadályozó tényezők: bevezették a 
közteherviselést, eltörölték az ősiséget, és létrejött a hitelbank is. Így már 
lehetőség nyílt az állam számára, hogy megerősödve segítséget nyújtson a 
parasztoknak, és kimentse őket a feudális kötöttség béklyóiból. Annál is 
nagyobb ez a lehetőség, ha tekintetbe vesszük, hogy a forradalom után 
következő szabadságharc az egész magyar társadalmat egy táborba 
gyűjtötte, segített leküzdeni a nemes-nemtelen ellentétet, valamint 
elkendőzte az azonnali örökváltság legnagyobb gyengéjét, a 
kármentesítésre fordítandó pénz hiányát. A földesurak kárpótlását ugyanis 
az ő beleegyezésükkel az új rendszer konszolidálódása utáni időkre 
halasztották, ami így a szabadságharc leverése után az elnyomó Habsburg 
vezetés nyakába szakadt.82 

A forradalom ezzel párhuzamosan nemcsak lehetőséget biztosított, de 
szükségessé is tette a jobbágyfelszabadítást, hiszen demokratikus, 
népképviseleti alapon működő államberendezkedést csak a parasztság 
politikai jogokhoz juttatása révén lehet létrehozni, ami egyben szükségessé 
tette a nemes-jobbágy kapcsolat teljes felszámolását is. 

Összegzésként elmondhatjuk tehát, hogy bármennyire is adekvát 
megoldási javaslatot dolgozott ki Zsoldos Ignácz 1847-ben, eljött az a 
pillanat, amikor a körülmények hirtelen megváltozása súlytalanná és 
időszerűtlenné tett a kossuthi javaslaton kívül minden más tervezetet, amely 
egy hosszabb folyamatként képzelte el a megváltást. Szükséges és jó 
intézkedésként könyvelhetjük tehát el a kötelező örökváltság 1848-as 
bevezetését, hiszen így a feudális rendszer utolsó maradványai javarészt 
egyszer s mindenkorra megszűntek, utat nyitva ezzel egy új és más alapokon 
nyugvó gazdasági és társadalmi berendezkedés megvalósulása felé. Az adott 
történelmi helyzet tehát Kossuthot igazolta, ugyanakkor – véleményem 
szerint – ha több idő maradt volna egy szerves és fokozatosan kibontakozó 
örökváltsági szisztéma végrehajtására, a helyzetelemzés alapján látható, 
hogy egy csak a földesúrra kötelező örökváltság – kiegészítve a Zsoldos 
javasolta záloggal,83 valamint más egyéb lehetőségekkel (pl. megváltás 
földdel) és intézményekkel (pl. hitelbank) –, ha nem is jelentett volna végső 
megoldást, átmenetileg segíthette volna az úrbéres viszonyokból kevesebb 
megrázkódtatással történő kibontakozást. 
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Őri Annamária  

Digitális tartalmak jogi védelme* 
Napjaink információs forradalma következtében nagyon sok információ 
érkezik pillanatról pillanatra az egyes felhasználókhoz. Ezek az információk 
csoportosíthatók például tartalmuk, kifejezési formájuk, de sok más egyéb 
szempont alapján is. A dolgozatomban az szoftvert, az adatbázist és a mul-
timédiás tartalmakat vizsgálom a digitális tartalmak fogalmon belül. A 
digitalizáció a tartalmak, művek digitális jelek formájában történő megjele-
nítését jelenti. A digitális tartalom nagyon könnyen, lényegében korlátlan 
számban és az „eredeti” mű sérelme nélkül többszörözhető. A folyamatosan 
fejlődő tömörítési és adatátviteli technológiák egyre gyorsabb terjesztési 
lehetőségeket teremtenek. A problémát főként az jelenti, hogy a szerző min-
den korábbinál nagyobb mértékben elveszti a tényleges rendelkezési lehető-
ségét a mű fölött.1 A tárgyuk szerint rendkívül sokszínű és komplex adat, 
gyűjtemény, szerzői alkotás, szomszédos jogi teljesítmény, adatbázis két 
csoportra osztható abból a szempontból, hogy azokra fennáll-e valakinek 
kizárólagos, rendelkezési, tiltási, ellenőrzési joga. A jog feladata e tartal-
maknak a megóvása, a tulajdonos jogainak biztosítása.2 

A. A szoftverek jogi oltalma 

Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változások, a jelenleg is zajló infor-
mációs forradalom hatására szükségképpen felvetődik a szoftver jogi helyze-
tének tisztázása. A számítógépes programok védelmét különösen indokolja, 
hogy létrehozásuk, fejlesztésük hosszabb időt vesz igénybe, nagyfokú hoz-
záértést igényel, emiatt az előállítás költségei magasak, és az adott termék 
ára is. A szoftver azonban nagyfokú reprodukciós képessége miatt könnyen 
és gyorsan sokszorosítható, a fejlődés eredményeként egyre egyszerűbb má-
solni, a másolat iránti kereslet is nagy, tehát könnyedén kivonható a jogos 
tulajdonos ellenőrzése alól ez a szellemi termék. A védelem lehetőségei ak-
kor a legeredményesebbek, ha együttesen alkalmazzák őket. A technikai 
védelem a hozzáférés és a terjesztés fizikai nehezebbé, illetve lehetetlenné 
tételére irányul. Ezen a területen a leggyakoribb megoldás a használható 
másolat készítésének technikai megakadályozása, ez azonban megfelelő 
szakértelemmel kijátszható, áttörhető. A jogi védelem a felhasználás bizton-

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Jogi informatika” szekcióban 2. helyezést ért el. Konzulens: Dr. 
Balogh Zsolt György 
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ságának megteremtését szolgálja, és a lehető legszélesebb körű cselekvési és 
rendelkezési szabadságot biztosítja az alkotónak. 

I. A jogi védelem irányai 

A szabadalom a műszaki jellegű újdonságok védelmét jelenti. Az első idők-
ben a szabadalom körébe kívánták vonni a szellemi alkotásokat is, azon az 
alapon, hogy a számítógéppel szorosan összetartozik a szoftver. A joggya-
korlat azonban a találmányok mintájára való szoftverszabadalmi rendezést 
nem vezette be, emellett a legfőbb érv, hogy a szoftver önmagában hordoz 
védelemre méltó tartalmat. A kérdés újra felvetődött: az USA-ban, 1998-ban 
a Szabadalmi- és Védjegyhivatal szabadalmi védettség alá vont egyes üzleti 
megoldásokat pl.: one click shopping. A szigorú szabadalmi szabályozás 
hívei szerint a szabadalmak ösztönzést adnak az innovációknak, fejleszté-
seknek olyan időkben, amikor az újítások többsége informatikai, internetes 
iparban jelentkezik. A kritikusok szerint a szabadalmi szabályozás ezzel 
éppen ellentétes hatást vált ki: a nagy szoftverfejlesztőknek teszi lehetővé, 
hogy végleg legyőzzék piaci ellenfeleiket.3 A szoftverszabadalmak jogi 
megalapozottsága vitatható, bizonytalan kimenetelű, és a fejlődésre inkább 
gátlón, mint kedvezően hat. Minden szabadalom bejegyeztetése hosszú fo-
lyamat, s a szoftverek területén még komolyabb problémák adódnak. A szá-
mítógépes programok ugyanis több ezer algoritmust és eljárási módot tar-
talmaznak, és az amerikai szabadalmi hivatal szerint ezek mindegyike sza-
badalmaztatható. Annak is fennáll a lehetősége programozók esetében, hogy 
a hasonló problémákra hasonló válaszokat adnak, és így esetlegesen az írás 
alatt lévő szoftver sérthet már szabadalmaztatási eljárás alatt lévő szabadal-
mat. Éppen ezért értelmetlen egy szoftvergyártó cégtől azt elvárni, hogy 
minden általa alkalmazott algoritmust szabadalmaztasson. A szabadalmak 
szigorú védelme a szoftver-innováció visszaszorítását jelentené. A sui 
generis védelem sajátosan a szoftverre kifejlesztett megoldás, speciális beje-
lentési és bejegyzési rendszer, amely értelmében az elsőként bejelentő sze-
mély szerzi meg a szerzői jogokat (ez megdönthető vélelem).  

A szerzői jog, copyright eredetileg művészeti alkotásokra, irodalmi mű-
vekre vonatkozott. Bevezetését az indokolta, hogy az új tartalmú gondolat 
értéket képvisel, ezért szükséges a védelem.4 A szerzői jogi szemlélet a kon-
tinentális jogrendszerekben irányadó, középpontjában a szerző helyezkedik 
el. Az alkotás a szerző személyiségének egy darabja, a tulajdonjog analógiá-
jára véd, a személyiségi jogi elemek korlátlan ideig fennállnak, az idő múlá-
sa csak a tulajdonjog érvényesítésére szolgáló igényt szüntetheti meg. A 
copyright angolszász területeken érvényesül, centrumában a mű áll, védetten 
az illegális másolástól és terjesztéstől. Gazdasági jellegű az oltalom, a va-
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gyoni előny kihasználásával szemben óv. A szoftver a szerzői jog és a copy-
right szemszögéből írásműnek minősül. E tekintetben a magyar szerzői jog 
kivétel a kontinentális jogok között, mivel önálló alkotásként védi a szoft-
vert. 

II. Szoftver szerzői jogi védelme Magyarországon 

Az 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) megalkotása az Európai 
Uniós jogharmonizáció, a technikai fejlődéshez történő igazítás, a korábbi-
hoz képest gyökeresen megváltozott társadalmi, gazdasági körülményeknek 
történő megfelelés jegyében telt, s egyúttal azzal az igénnyel is, hogy meg-
szüntessék a szabályok indokolatlan többszintűségét, bonyolultságát.  

1. A védelem tárgya: a szoftver, mint jogi alkotás 

A szerzői jogi oltalom a szerzőt és alkotását a mű létrejöttének pillanatától, 
de iure megilleti. A törvény a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyé-
ni, eredeti jelleget kívánja meg az oltalom előfeltételeként. A védelem bizto-
sítása szempontjából jelentőséggel bír a mű azonosíthatósága, azaz a műnek 
nevet, címet kell kapnia, melynek segítségével egyértelműen megkülönböz-
tethető más azonos vagy hasonló célú alkotástól. A védelem nem függ 
mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára 
vonatkozó értékítélettől.5 A szerzői jogi oltalom nem megjelenési formákhoz 
kötött, a védelmet a mű megalkotásának bizonyos ismérvei határozzák meg. 
Az elmélet, a vonatkozó jogszabályok és a gyakorlat e tekintetben az alkotás 
egyéni, eredeti jellegét, önálló, kreatív gondolatiságát kívánja meg. A tör-
vény a leggyakrabban előforduló, a szerzői jog által védett műfajokat sorolja 
fel, anélkül, hogy kizárná a felsorolásban nem szereplő művek védelemét.6 

 
2. A védelem alanya: a szerző 
 
A magyar szerzői jogi törvény 4. § (1) bekezdése általános szabályként rög-
zíti: a szerzői jog azt illeti, aki a művet létrehozta. A szerző mindig termé-
szetes személy, illetve munkaviszony keretében létrehozott mű esetében a 
szerzői jog részjogosítványait munkáltatóként jogi személy is gyakorolhatja. 
A szerzői jog szorosan kötődik a természetes személyhez, akinek azonosít-
hatónak kell lennie, az azonosítás a szerző nevével történik. A szoftverek 
esetében a fejlesztő(k) neve általában szerepel a program csomagolásán, a 
dokumentációban, a programkódjában, vagy a program futtatásakor megje-
lenik a képernyőn.  
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3. A szerzői jog tartalmi vonatkozásai 

A szerzői jogok személyhez fűződő és vagyoni részjogosítványokból állnak. 
A szerzői jogi gondolkodás szerint a mű a szerző személyiségéből ered, sajá-
tosan tükrözi személyiségi jegyeit, ezért indokolt a védelem személyhez 
kötöttsége. A személyhez fűződő jogok forgalomképtelenek, át nem ruházha-
tók, másként sem szállhatnak át, sőt a szerző érvényesen le sem mondhat 
róluk. A szerző alapvető személyes jellegű érdekeinek védelmét szolgálják 
az e körbe tartozó jogosítványok: az általa alkotott mű feletti rendelkezés, a 
műhöz fűződő individuális kapcsolat rögzítése, a mű eredeti és sajátos jelle-
gének megőrzése.7 A mű feletti rendelkezés legfontosabb eleme a nyilvános-
ságra hozatal joga. Nyilvánosságra hozatal alatt azt értjük, hogy a szerző 
bármely harmadik személy számára lehetővé teszi a mű megismerését. A mű 
egysége védelmének követelménye azt fejezi ki, hogy a szerző személyhez 
fűződő jogát sérti alkotásának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy 
más olyanfajta megváltoztatása, amely becsületére vagy hírnevére sérelmes 
lehet.  

A szerző vagyoni jogainak lényegét az általa létrehozott mű felhasználásá-
ra adott engedélyezési jog alkotja.8 Tartalmilag voltaképpen egy ideiglenes 
tulajdonjogról van szó, amely a védelem időtartama alatt áll fenn. A mű fel-
használásának minősül különösen: a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános 
előadás, a nyilvánossághoz közvetítés, sugárzással vagy másként, a sugárzott 
műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánosság-
hoz való közvetítése, az átdolgozás valamint a kiállítás. Jogosulatlan a fel-
használás, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem 
ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a 
művet. 

III. Szoftverek csoportosítása 

A szoftver általában három fő részből áll: a forráskódból, a tárgyi program-
ból, illetve a kísérő dokumentációból. A forráskód valamely programnyelven 
íródik, és általában funkciók, műveletek, kapcsolatok vázát tartalmazza. A 
forráskód fordítóprogram segítségével alakul tárgyi programmá, amely a 
felhasználó utasításainak megfelelően működteti a számítógépet. A kiegészí-
tő dokumentáció vagy kísérő anyag önálló írásműként is jogi védelmet él-
vez.9 

1. Szoftver licencszerződések 

A szoftver licencszerződésekben a szerzői jog tulajdonosa feljogosítja szel-
lemi termékének használatára az adott termék megvásárlóit, meghatározza a 
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szoftverhasználat feltételeit. A szoftver ára tartalmazza a licencet, megfizeté-
se kötelezi a vevőt, hogy a szoftvert kizárólag a szerződésben leírt feltételek 
szerint használja. Ezek legtöbbször blankettaszerződések, vagyis tartalmukat 
a szoftver felhasználójának az előre megírt formában kell elfogadnia, a 
szoftver bármilyen szintű felhasználása pedig a szerződés elfogadását jelenti. 

2. A szoftver licencszerződések elhatárolása 

A csoportosítás attól függően történik, hogy milyen mértékben adnak a fel-
használóknak jogosítványokat, illetve, hogy milyen arányban védik a szerző 
jogait. Fodor Bernadett kéziratában a szoftver licencszerződéseket a követ-
kezőképpen különíti el: a számítógépes programalkotások esetében megkü-
lönböztet „nem megengedő”, „feltételesen engedélyező” és „korlátozás nél-
kül engedélyező” licenceket.10 A „nem megengedő” licencszerződés a szoft-
ver működésének mindenfajta tanulmányozását, megismerését korlátozza, 
illetve a szoftver fajtájától függően tiltásokat tartalmaz. E licencek közé tar-
toznak a tulajdonosi szoftverek és a félszabad szoftverek.11  

Tulajdonosi szoftverek esetében a szoftver használatára, terjesztésére vagy 
kódjának megismerésére korlát áll fenn. A kereskedelmi programok olyan 
tulajdonosi szoftverek, amelyeket szerzőjük abból a célból hoz létre, hogy 
kereskedelmi forgalomba hozza őket, beszerzésük kizárólag ellenérték fejé-
ben lehetséges. A biztonsági másolat kivételével bármilyen másolásuk, ter-
jesztésük tilos. A freeware programok ingyenes tulajdonosi szoftverek, sza-
badon terjeszthetők, felhasználásuk nincsen korlátozva, alkotójuk bármikor 
átsorolhatja őket más kategóriába. Forráskódjuk nem ismerhető meg, így a 
program nem módosítható. A shareware szoftverek ingyenesen beszerezhető, 
szabadon terjeszthető tulajdonosi szoftverek, amelyek azonban nem használ-
hatók díjfizetés nélkül korlátlanul és teljes körűen. A licencszerződés a prog-
ram ingyenes használatát csak bizonyos időre engedi, ennek elteltével ki kell 
fizetni a program árát, vagy fel kell hagyni a használatával.  

A félszabad szoftvereket megjelölt célokra, a megjelölt személyek által in-
gyenesen lehet használni, csak az üzleti felhasználás vonja maga után a vé-
telár megfizetését. Üzleti felhasználók számára kereskedelmi programok-
ként, magánfelhasználók számára freeware vagy szabad szoftverként jelen-
nek meg.12  

A „feltételesen engedélyező” licencekhez sorolhatók a szabad szoftverek, a 
copyleft eljárás, illetve a nyílt forráskódú szoftverek. A szabad szoftverek 
esetében a program ingyenesen beszerezhető pl. internetről, újságok mellék-
letéből, ismerős példányának másolatáról, stb. Terjeszthetők ellenérték fejé-
ben is, ekkor a felhasználó egyéb szolgáltatásokat is elvár, pl. szabad szoft-
verek összegyűjtése és válogatása, együttes terjesztése, részletes dokumentá-
ció összeállítása vagy különleges garancia nyújtása. A terjesztéshez nincs 



Őri Annamária 

 82 

szükség a program készítőjének engedélyére, két megkötés van: a forgalma-
zó csak a bináris kódot terjesztheti, és a programot a dokumentációjával 
együtt kell terjeszteni. A copyright szó kicsavarásából született copyleft elv 
lényege, hogy a szabad szoftvert valaki csak abban az esetben tanulmányoz-
hatja, módosíthatja, illetve fejlesztheti, ha saját változatát szintén szabad 
szoftverként adja tovább. A nyílt forráskódú szoftverek esetében a licenc-
szerződés engedélyezi a programalkotás forráskódjához történő hozzáférést. 
Így a szoftver működése megismerhető, fejleszthető a jogosultak külön en-
gedélye nélkül.  

A „korlátozás nélkül engedélyező” licencszerződésekben a szerző vagy a 
jogosult általános felhatalmazást ad a felhasználóknak, nincsen korlátozva 
sem a szoftver használata, sem a fejlesztése. Itt említhetők az ún. „licenc 
nélküli” szoftverek, amelyekhez nem kapcsolódik licencszerződés a közzété-
telkor, így az általános szerzői jogi szabályok szerint védettek. 13 A public 
domain-ek tulajdonképpen a három kategória közül egyikbe sem illeszthe-
tők, ezek olyan szoftverek, amelyek felhasználására vonatkozóan nem áll 
fenn semmilyen korlátozás. Szerzőjük lemondott a szerzői jogi szabályozás-
ról, a közösség fennhatósága alá helyezte a programokat. A szerző utólag 
nem változtathat a felhasználási feltételeken, nem sorolhatja át az ilyen típu-
sú programokat más kategóriába.14 

IV. Szoftver jogi védelmével kapcsolatos bírósági gyakorlat  
hazánkban 

A Legfelsőbb Bíróság legelső szoftverrel kapcsolatos döntése egy 1984-es 
bírósági határozat, amelyben kimondták, hogy a számítógépi program alko-
tás is a szerzői jogi törvény védelme alá tartozik. A szerzők (F.K., K.Ö. és 
S.Á.) a XXII. Moszkvai Olimpiai Játékokhoz szállítandó sportági informáci-
ós berendezésekhez programrendszer megalkotására, és dokumentációja 
elkészítésére vállaltak kötelezettséget. Az alperes értékesítette ezt a progra-
mot, majd később még egy alkalommal a tibiliszi uszoda részére, ez utóbbi 
értékesítés kapcsán pedig módosításokat hajtott végre. A szerzők érdekében 
fellépő felperes keresetet nyújtott be az újabb felhasználás után, a szerzők 
részére járó díj iránt, követelése kiterjedt az ellenérték tizenöt százalékára 
illetve ennek kamataira. Az alperes kérte a kereset elutasítását, és vitatta a 
szerzői díj követelésének jogalapját és összegét. Ítéletében a bíróság kötelez-
te az alperest a követelt összeg és 1981. április 10-től érvényes kamatainak, 
illetve a szakértői költségek megfizetésére. Az alperes fellebbezett, ekkor 
elismerte, hogy a szerzőket díjazás illeti meg, azonban arra hivatkozott, hogy 
a számítógépes program átdolgozása során jelentős költsége merült fel, és 
kérte s kereset ötvenezer forintot meghaladó részének elutasítását. A felperes 
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az első fokú bíróság ítéletének a helyben hagyását kérte. A Legfelsőbb Bíró-
ság helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Az indokolásban kifejtette, 
hogy a szakértői bizonyítás rámutatott arra, hogy a felhasználási igényekből 
fakadó változtatások nem érintették a rendszer lényegét, és minimális több-
letráfordítással elvégezhetők voltak. Továbbá: a mű megalkotásához és át-
dolgozásához szükséges ráfordításoknak a felhasználásért járó ellenérték 
mértékével való összevetése a jogszabályban írt díjkulcs-mértékek (10-30%) 
átlagát megközelítő díjkulcs megállapítását indokolja.15  

Egy 1996-ban hozott ítélet, a szerzői és szomszédos jogok megsértése (vi-
deokazetták másolása és a másolatok értékesítése) kapcsán indult eljárásban, 
kimondta, hogy a bűncselekmény rendbelisége a filmforgalmazásra jogosult 
sértettek számához igazodik, illetve ha egy sértett sérelmére követnek el 
ismételt jogsértést, akkor folytatólagosan elkövetett bűncselekményről be-
szélhetünk. A bíróság továbbá kijelentette, hogy a szerzői és szomszédos 
jogok megsértése eredmény-bűncselekmény, amely a törvényben megkívánt 
vagyoni hátrány okozásával válik befejezetté. A jogalkalmazó szerint a vád-
lott, a videofilmek forgalmazás céljából történő jogosulatlan sokszorosításá-
val, már megkezdte a bűncselekmény elkövetését, így a szerzői és szomszé-
dos jogok megsértése bűntettének a kísérletét valósította meg.16  

Egy 2000-es bírósági határozat számítógépes programok illegális másolása 
kapcsán is a programok gyártónak száma alapján állapította meg a szerzői 
jogok megsértésének rendbeliségét. A Legfelsőbb Bíróság ebben az ítéleté-
ben mondta ki azt is, hogy a „szerzői és szomszédos jogok megsértése” el-
nevezésű tényállás összefoglalt tényállás, vagyis külön-külön is önálló 
delictumnak minősülő törvényi tényállásokat foglal egybe, esetleges együt-
tes előfordulásuk esetére, kizárva ezzel a bűnhalmazat megállapításának 
lehetőségét.17 

B. Adatbázisok védelme 

I. Adatbázisok csoportosítása 

A szerzői jogi törvény 2001-es módosítása kiterjesztette a jogi védelmet az 
adatbázisokra is. A szerzői jogi törvény az adatbázis fogalmát a következő-
képpen jelöli meg: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek vala-
mely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, melynek tar-
talmi elemeihez egyedileg, számítógépes eszközzel vagy bármilyen más 
módon hozzá lehet férni.18 Az adatbázisok védelmi igényének felismerésétől 
a gyűjteményes művek védelmének adatbázisokra való kiterjesztésén át az 
ún. sui generis védelemig vezet a fejlődés útja.19 Az egyedi szerkesztésű 
adatbázisokat hasonló védelem illeti meg, mint a számítástechnikai progra-
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mokat. Az adatbázisban tárolt elemekre nem automatikus a védelem, csak 
akkor, ha az adott elem egyébként különállóan is védett szellemi alkotás. Az 
adatbázisra vonatkozó rendelkezéseket a törvény kiterjeszti az adatbázis 
működtetéséhez, illetve tartalmának megismeréséhez szükséges dokumentá-
cióra is. Az adatbázisra vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók, a munkavi-
szony keretében létrehozott adatbázisok alkotóinak vagyoni jogai korlátozot-
tak, a szoftverekhez alkotóinak jogaihoz hasonlóan.20 

1. Gyűjteményes művek 

Az adatbázisok legfontosabb jellemzője a műfaji összetettség. A mű létreho-
zása érdekében olyan szerteágazó tevékenységeket kell végezni, amelyek 
általában több személy, illetve több alkotói csoport között oszlanak meg. 
Jellemző még, hogy az alkotási folyamat elemei akár időben, akár télben 
elválhatnak egymástól. Alapvetően három jellemző alkotási mozzanat kü-
lönböztethető meg az adattárak megalkotásánál: a szerző, a szerkesztő és a 
programozó tevékenysége. A szerzők szolgáltatják az adatbázis tartalmát, 
amely külön is, a feltételek teljesülése esetén, szerzői jogi oltalom alatt áll-
hat. Az adatbázissal kapcsolatos műveleteket (adatrögzítést, lekérdezést, 
keresést, stb.) kezelőprogram irányítja, amelynek elkészítése a programozó 
feladata. A szerkesztő feladata a mű szerkezetének helytálló, a szakterület 
sajátosságainak megfelelő kialakítása, illetve az adatbázis tartalmának kivá-
logatása. Az adatbázis tartalma általában nem a szerkesztő saját alkotása, itt 
a védelmet az indokolja, hogy az adattárba felvett anyagok csoportosítása, 
feldolgozása tükröz egyéni, eredeti jelleget.21 Gyűjteményes műnek minősü-
lő adatbázist jogszerűen felhasználó személynek nem kell külön felhasználá-
si engedélyt kérnie az adatbázis elemét alkotó mű szerzőjétől.22 Ha a jogsza-
bály nem így rendelkezne, az adattárat nem lehetne felhasználni, hiszen az 
egyes elemek szerzőit kellene felkutatni az adatbázis áttekintéséhez. A tör-
vény rendezi azt az esetet is, ha az adatbázis valamely részének felhasználá-
sára szereznek jogot, ekkor az engedélyt az adatbázis érintett részére kell 
alkalmazni. 

2. Gyűjteményes műnek nem minősülő adatbázisok 

Ha az adatbázis nem számít gyűjteményes műnek, viszont megfelel annak a 
kritériumnak, hogy tartalmi elemeinek a megszerzése, ellenőrzése vagy meg-
jelenítése jelentős ráfordítást igényel, akkor az adatbázis csupán annak előál-
lítóját megillető, külön jogi védelem alatt áll.23 A gyűjteményes műnek nem 
minősülő adatbázisok előállítói közül a fent említettek közül a szerző szemé-
lyének nincs jelentősége. 
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II. Sui generis védelem 

A sui generis védelem olyan adattárak jogi védelmére szolgál, amelyek nem 
rendelkeznek szerkesztői teljesítményben megnyilvánuló egyéni, eredeti 
jelleggel, a jogi védelmet indokolja azonban a létrehozásuk során befektetett 
jelentős anyagi és humán erőforrás.24 A szerzői jogi törvény védelemben 
részesíti az olyan adatbázisokat is, amelyek tartalmának megszerzése, ellen-
őrzése vagy megjelenítése jelentős anyagi ráfordítást igényelt, és ugyancsak 
jelentős anyagi ráfordítással tarthatók naprakészen (pl. térképek, térinforma-
tikai adatbázisok). A védelmi idő az adatbázis első nyilvánosságra hozatalát, 
illetve elkészítését követő év első napjától számított tizenöt év, amely újabb 
ráfordítással meghosszabbítható.25 A védelem alanya az adatbázis előállítója. 
Az adatbázis előállítóját a védelem attól függetlenül illeti meg, hogy az 
adatbázis szerzői jogi vagy bármilyen más jogi védelemben részesül-e. Az 
adatbázis előállítójának jogai nem érintik az adatbázisba felvett egyes művek 
szerzőinek jogait, illetve az adatbázis tartalmának egyes elemeire vonatkozó 
egyéb jogokat.26 

C. A multimédiás tartalmak védelme  

A multimédiás tartalmak kifejezés alá tartozik minden digitális formában 
megjelenő alkotás, digitálisan rögzített fénykép, képzőművészeti alkotás, 
irodalmi mű, zenemű, mozgókép, szövegfájl, stb. 

I. Multimédiás tartalmak védelmével kapcsolatos speciális  
megoldások 

A szerzői jog által klasszikusan a szerzői érdek és a közérdek, felhasználói 
érdek között teremtett egyensúly egyre törékenyebbé válik digitális környe-
zetben, ahol az információcsere mindinkább leegyszerűsödik. Az ún. digitá-
lis forradalom lehetővé tette, hogy a szövegeket, a képeket és a hangokat 
szabadon használjuk, azokat másokkal megosszuk, melynek során azonos 
minőségű példányok keletkeznek. Digitális környezetben azonban a források 
könnyen hiányossá és ellenőrizhetetlenné válhatnak. A mindig megújuló 
technikai fejlődés új kihívást jelent a jogalkotók számára is. A szerzők, a 
szoftverfejlesztők vagy a kiadók egyformán igénylik a jogbiztonságot és a 
jogsértőktől való védelmet; alkotásaik teljes körű jogvédelmére törekednek, 
ezért egyre újabb és újabb technológiákat fejlesztenek ki a már létrehozott 
szellemi termékeik ellenőrzésére. Ugyanakkor biztosítani kell a felhaszná-
lóknak az információhoz való szabad hozzáférést, és bizonyos korlátok kö-
zött a felhasználást is. A multimédiás tartalmon alapuló szolgáltatások és 
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termékek egyre nagyobb szerepet játszanak a kibontakozó információalapú 
társadalomban. Manapság az alkotások zöme eleve digitális hordozón kerül 
a nagyközönség elé, s amelyik nem, azt könnyen átalakítható digitális formá-
tumúvá. A legnagyobb fejlődés előtt a tartalomszolgáltató ipar áll, de a ha-
gyományos műfajokban, a könyvek és az újságok területén is hatalmas a 
fejlődés.27 A mai digitális technológisa lehetővé teszi a tartalmak tökéletes, 
olcsó, korlátlan másolását és terjesztését, legyen az legális vagy illegális. Ez 
az oka, hogy megfelelő védelem nélkül a jogosultak nem tehetik elérhetővé 
műveiket digitális formában. Meg kell találni az arany középutat a jogokkal 
rendelkezők és a felhasználók érdekei között, hogy megóvható legyen az 
eredeti termék, de egyben széles körű és legális használata is elérhetővé vál-
jon.28  

A Digital Rights Management System (DRMS) fogalmába legtágabb 
megközelítésben beletartozik minden olyan műszaki megoldás, amely a digi-
tális formában tárolt (akár szerzői jogi, akár egyéb) tartalmak védelmét szol-
gálja a másolás egyszerű megakadályozását szolgáló műszaki megoldásoktól 
kezdve az egészen bonyolult, sokfunkciós rendszerekig. Ide tartozik tehát 
minden olyan műszaki eljárás, amely a különböző hálózatokon (pl. az inter-
neten) keresztül történő jogosítást (a felhasználás engedélyezését), magát a 
tartalomátvitelt (a jogosulttól a felhasználóig történő eljuttatást) és az elszá-
molást (a felhasználási díj kifizetését, átutalását) is segíti amellett, hogy kor-
látozza, illetve megakadályozza az ezekhez a tartalmakhoz való jogosulatlan 
hozzáférést.29  

Az internetre feltett digitális tartalmak technikai és jogi védelmére fejlesz-
tették ki a Digital Rights Management (DRM) technológiát. A DRM nem 
egy jogszabályon alapuló engedélyezési jog gyakorlása, nem a szó szoros 
értelmében vett jogkezelés; hanem tulajdonképpen egy tartalomeladást és 
felhasználást ellenőrző rendszer.30 A DRM önmagában nem tekinthető szer-
zői jogi fogalomnak, ezért ilyen formában sem a szakirodalomban, sem a 
nemzetközi, sem a közösségi jogi jogforrásokban, sem a magyar szerzői jogi 
szabályozásban nem szerepel. A különböző szakirodalmak még a fogalom 
magyar megfelelőjét is eltérően értelmezik, beszélnek „jogok digitális keze-
léséről” vagy „digitális jogok kezeléséről”, attól függően, hogy a „digital” 
jelzőt melyik főnévhez kapcsolják. Az mindenképpen kimondható, hogy a 
DRM, elnevezéséből fakadóan is, csak olyan, szerzői jogilag releváns mű-
felhasználások esetében jöhet számításba, amelyek valamilyen módon kap-
csolatban állnak a digitalizációval.31 A DRM-re vonatkozó szerzői jogi sza-
bályozás részben az 1996. december 20-án elfogadott WIPO (Szellemi Tu-
lajdon Világszervezete) Szerzői Jogi Szerződésen (WCT)32 és az Előadások-
ról és hangfelvételekről szóló szerződésen (WPPT)33 alapul, részben a 
2001/29/EK irányelven ( INFOSOC- irányelv).34  
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A WCT szerződés rendelkezik a számítógépes programokról, az adatbá-
zisokról, ill. a fejlesztés, a bérbeadás, és a közreadás jogáról. A szerződés 8. 
cikkelye lehetőséget ad a jogtulajdonosnak arra, hogy ellenőrizze a művét, 
az előadását, stb. az interneten keresztül. A szerződés 11. cikkelye kötele-
zettségként írja elő az egyes országoknak a technológiai intézkedések kiját-
szása elleni hatékony jogi védelem bevezetését, melynek lényege, hogy véd-
je a jogtulajdonosokat például a hekkerekkel szemben. 35  

Az Szjt. XIII. fejezete rendelkezik a műszaki intézkedések védelméről, 
amely rendelkezések tulajdonképpen az INFOSOC-irányelv szabályozásá-
nak mechanikus átvételét jelentik. Az Szjt. fogalma értelmében azon esz-
közt, alkatrészt, technológiai eljárást vagy módszert kell műszaki intézke-
désnek tekinteni, amely arra szolgál, hogy a szerzői mű jogosultja által nem 
engedélyezett cselekményeket megakadályozza. A műszaki intézkedés to-
vábbi feltétele, hogy az a szerzői jog védelmét szolgálja, így a műszaki in-
tézkedés alkalmazásának eredeti célját kell megvizsgálni. A műszaki intéz-
kedés akkor minősül hatásosnak, ha a mű felhasználását ellenőrzik a jogosul-
tak, például kódolás vagy másolásvédelem útján, ami alkalmas a védelem 
céljának elérésére. A 95. § (3) bekezdés kimondja, hogy a védelem mind a 
hozzáférést ellenőrző, mind az egyéb felhasználás elleni védelmet nyújtó 
eljárásokat megilleti. Fontos, hogy a hatásosság nem jelent megkerülhetet-
lenséget, hiszen ez esetben a megkerülhető műszaki intézkedés nem lenne 
védett, a megkerülhetetlennek pedig nincs szüksége védelemre. A technikai 
megoldás elsődleges célja a tartalom integritásának, eredetiségének megőr-
zése, illetve ezzel összefüggő felhasználási módok korlátozása, ezt nevezik 
„content management”-nek.  

Néhány szerző a DRM elemének tekinti a „rightsclearing”-et, ami egy mű 
vagy teljesítmény jogosultjának beazonosítására szolgál. Egyesek a DRM 
részének tekintik a „micropayment-rendszereket” is, amelyek a felhasználás 
ellenértékeként a jogosultat megillető jogdíj elektronikus úton történő meg-
fizetését szolgálják, ezek a megoldások azonban szerzői jogilag nem részei a 
DRM-nek, sokkal inkább üzletileg. A DRM definícója jelenleg a szakiroda-
lomban még nem egységes, nincsen általánosan elfogadott fogalom-
meghatározás.36 A DRM jogszabályi környezetét a fent említett WCT illetve 
WPPT szerződések és az INFOSOC-irányelv megfelelő szakaszai még csak 
körvonalazzák. A digitális jogkezelés célja az Szjt.-ben meghatározott szel-
lemi termékek felett az engedélyköteles felhasználások jogosítása, ill. meg-
tiltása, azaz a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, továbbá a szerző 
által meghatározott jogok ill. korlátozások betartatása a felhasználóval. En-
nek értelmében a DRM-nek nem célja, hanem feltétele, hogy a jogtulajdonos 
eldöntse a jogokat, hisz a DRM eszköz ahhoz, hogy a szerző meghatározza, 
ki mit tehet, illetve nem tehet a dokumentummal (ellenben a szerzői joggal, 
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ahol a jogszabály sok korlátot emel ennek). Ha azonban e technológia segít-
ségével szubjektíven és önkényesen, a jogi értelemben nem engedélyköteles 
felhasználásokat is engedélykötelessé teszik, vagy a szabad felhasználások 
körét korlátozzák, úgy nem tekinthetjük a DRM-et a szerzői jog részének, s 
természetesen digitális jogkezelőnek sem. Szintén feltétele a DRM technoló-
giának az autentikáció, azaz a felhasználó azonosítása (pl. chipkártyával, 
hardverkulccsal), vagy fizetős tartalom esetén a fizetés megoldása. 37 

A DRM két, egymással szorosan összefüggő, de jól elkülöníthető funkciója: 
1. A szellemi alkotások, az azokon fennálló jogok, a jogosultak statikus 

azonosítása, ennek nincs közvetlen hatása a későbbi esetleges fel-
használásra. (digital rights management) 

2. A joggyakorlást, annak korlátozását és a kapcsolódó díjazási igé-
nyeket technikai úton érvényesíti dinamikusan, ez már közvetlen ha-
tással bír a felhasználásra.(management of digital rights). 

A DRM leggyakrabban alkalmazott funkciója: a művek, kapcsolódó jogi 
teljesítmények biztonságos terjesztésének lehetővé tétele, a hozzáférésnek az 
engedély terjedelméhez idomuló korlátozása útján.38 

 

   Hagyományosan  Digitális terjesz-
tés  

DRM-es ter-
jesztés  

Dokumentum átadá-
sa a közönségnek  

Szerző  Szerző  Szerző  

Dokumentum 
nyomtatása  

Szerző  Felhasználók Szerző  

Dokumentum rész-
leteinek kimásolása  

Felhasználók Felhasználók  Szerző  

Dokumentum meg-
jelenítésének száma  

Felhasználók Felhasználók Szerző39 

 
A digitális jogkezelési rendszer inkább a joggyakorlás eszközének tekint-

hető, mint a módjának, bár igaz, hogy a digitális jogkezelés az egyéni jog-
gyakorlásnak hatékonyabb segítője lehet, mint a közös joggyakorlásnak, 
ugyanakkor nem kizárt ennek az eszköznek az alkalmazása a közös jogkeze-
lésben sem. Nagyobb jelentősége van a különböző DRMS-eknek, ha nem-
csak a jogosítás, hanem a felhasználás is digitális úton történik. Ezekben az 
esetekben a DRMS a felhasználó jogosultságát a szerződés alapján számára 
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megengedett cselekményekre kívánja korlátozni, illetve lehetővé teszi, hogy 
másokat kizárjon a felhasználásból. Ilyen megoldás a különböző kódrendsze-
rek, jelszavak használata, de a felhasználás konkrét terjedelmének a megha-
tározása is. A DRMS alkalmazásának időrendben utolsó eleme a felhaszná-
lásért történő díjfizetés digitalizálása, amely online bankszolgáltatások segít-
ségével szintén történhet digitálisan, az interneten keresztül. Ez a kérdéskör 
azonban szintén nem a szerzői jog területére tartozó szabályozás alá esik.40  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a folyamatosan fejlődő DRM tech-
nológia még nagy jövő előtt áll, melyet elsősorban a fizetős tartalmak előál-
lítói és azok értékesítői várnak igazán, hisz a digitális jogosultságkezelés 
törekvése többek között lehetetlenné tenni a megvásárolt fájlok internetes 
kalóz terjesztését. A közigazgatásban is nagy szerepet kaphat, hogy az iratok 
ne tudjanak nyomtalanul megsemmisülni, eltűnni vagy adott esetben hirtelen 
felbukkanni. Ugyanakkor a közérdek erősen csorbulna, ha a DRM technoló-
giával jogilag nem védett tartalmakat védenének le, megakadályozva azok 
szabad felhasználását Az mindenképpen leszögezhető, hogy a jelenlegi szer-
zői jogi szabályozás piaci környezetben nem nyújt(hat) elegendő védelmet a 
szerzőnek az illegális terjesztéssel szemben.41 

D. A fájlcserélő rendszerek 

I. A fájlcserélés története 

1. A kezdetek: 1997 és 1999 között 

Ebben az időszakban a fájlok cseréje főleg IRC-hálózatokon és ftp-n keresz-
tül valósult meg. Az online jogsértésekben kizárólag néhány MP3-
letöltéseket kínáló weboldal vett részt, de az ellenük indított perek csekély 
társadalmi visszhangot váltottak ki. Csak elenyészően kevés számú szoftver 
használt valódi p2p-kommunikációt. 
1997. június – a RIAA, az amerikai hanglemezgyártók szövetsége beperel 
három MP3-letöltést kínáló weboldalt. 
1998. október – a Diamond Multimedia piacra dobja az első MP3-lejátszót, a 
RIAA azonnal perel. 
1999. február – a Lycos közzétesz egy online zenekereső segédprogramot. A 
RIAA perrel fenyeget. 

2. Az ezredforuló időszaka 

1999 tavasza – megjelenik a Napster béta-verziója. 
1999. december – a RIAA beperli a Napstert. 
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2000. július – egy San Francisco-i bíróság a fájlcsere beszüntetésére kötelezi 
a Napstert. 
2001. február – a fellebbviteli bíróság helybenhagyja az ítéletet, a Napster 
beszünteti a szolgáltatást. 

3. A decentralizáció korszaka 2001 és 2006 között 

2000. március – az AOL leányvállalata, a Nullsoft az anyacég tudta nélkül 
közzéteszi a Gnutella kódját. 
2001. október – a RIAA pert indít a Kazaa, a Grokster és a StreamCast 
Networks ellen. 
2002. február – egy programhiba több millió Morpheus felhasználót zár ki a 
Kazaa hálózatából. 
2003. szeptember – a RIAA elindítja az első pereket fájlmegosztó magán-
személyek ellen. 
2005. június – az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága dönt a Grokster-
perben. 

A perek soksága rámutatott a centralizált hálózatok gyengéire. Újabb és 
erősebb hálózatok jöttek létre, amelyek már túlélték egy szerver kiesését, 
vagy akár az őket üzemeltető cég megszűnését is. Az elosztott hálózatok jogi 
védelmet is jelentettek, hiszen az üzemeltetők hivatkozhattak arra, hogy nem 
volt befolyásuk a jogsértő tevékenységre.42 

II. A legismertebb fájlcserélő rendszerek 

Az internet lényege, hogy könnyen hozzáférhetünk anyagokhoz, és magunk 
is különböző tartalmakat helyezhetünk el a weben. A rendszer azonban átte-
kinthetetlen, és a jogsértés nehezen vagy nem bizonyítható. A legnagyobb 
kárt a jogtulajdonosoknak kétségtelenül a fájlcserélő programok használatá-
val okozzák. Ezek a programok ugyanis lehetővé teszik, hogy a felhasználók 
közvetlenül egymás gépéről töltsenek le filmeket, zeneszámokat, fájlokat 
vagy szoftvert, a tulajdonos engedélye, sőt tudomása nélkül.43 

1. Napster 

A Napstert 1999-ben, Kaliforniában alapították, megszűnéséig a legsikere-
sebb online zenei cserefórum volt. A Napster az egyes felhasználókat kap-
csolta össze, akik közvetlenül egymástól töltötték le a fájlokat, de esetében 
még létezett egy központi adatbázis, vagyis minden elérhető fájl címét a 
szoftvergyártó által működtetett központi szerveren tárolták. Minden fel-
használó a többiek rendelkezésére bocsáthatta a saját gépén levő zenéket, ha 
valaki mp3-as formátumú zenefájlt szeretett volna letölteni, a cég szerverei 
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„megmutatták” a legkedvezőbb elérési útvonalat. A közel 60 millió felhasz-
nálót tömörítő Napster működését egy amerikai bíróság tiltotta be a szerzői 
jogok megsértése miatt, mivel aktívan részt vett a kalózmásolatok terjeszté-
sében, pedig lehetősége lett volna a jogsértés megakadályozására. 2003-as év 
végétől a rendszer újra működik, de már csak díjazás ellenében tölthetnek le 
dalokat a zenekedvelők.44 

2. Gnutella 

A Napsterhez hasonló elven működik, de módszere annyiban hoz újdonsá-
got, hogy a Gnutella nem rendelkezik központi nyilvántartással, nem használ 
szervereket, teljes mértékben decentralizált. A program hátránya, hogy las-
sabb, mint a Napster, vagy más szerverrel működő rendszer, azért éri meg 
azonban mégis illegális tartalmak terjesztésére és szerzésére használni, mert 
gyakorlatilag ellenőrizhetetlen és megfoghatatlan. 

3. Morpheus 

A StreamCast nevű vállalat kliensszoftvere, amely mások megosztott fájljai 
között keresgél. Abban az esetben, ha nem találja a keresett állományt, az 
elsőként elért kliens továbbítja a kérést más felhasználók felé. Amikor meg-
van a keresett fájl, az adott gép és a kereső számítógépe között közvetlen 
kapcsolat jön létre, így történik meg az adatátvitel.45 

4. Kazaa 

A Kazaa fájlmegosztó rendszer a Gnutellához, illetve a Napsterhez hasonló-
an működik. A rendszer zenefelvételek, videoanyagok, képek, szoftverek 
vagy dokumentumok áramoltatására nyújt lehetőséget. A fájlcserélő szoftver 
fejlesztője a Sherman Networks, ennek a cégnek a központja Ausztráliában 
van, üzleti tevékenységét azonban a csendes óceáni Vanuatu szigetállamból 
végzi. A Napster bukása után az egyik legnépszerűbb internetes cserebörzé-
vé lépett elő. 

III. Hadjárat a fájlcserélők ellen 

2003 januárjában egy amerikai bíróság döntése értelmében amerikai bíróság 
elé állíthatja a film és zeneipar a Kazaa fejlesztőit, annak ellenére, hogy a 
csendes óceáni államban jegyezték be. Ennek nyomán meg is indultak a 
perek nemcsak a Kazaa, hanem más fájlcserélők ellen is.46  

2004 júniusában, Németországban lezárult az első, online fájlcserélés miatt 
indult büntetőper, amelyben elmarasztaltak egy illegálisan zeneszámokat 
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kínáló felhasználót. Az internetes szolgáltató az ügyészség felszólítására 
kiadta a fiatal német férfi adatait. A fiatalember elismerte, hogy 272 szerzői 
jogvédett dal letöltését kínálta fel másoknak a Kazaa hálózatán, ezért ala-
csony jövedelméhez mérten 400 eurós pénzbüntetést kapott, valamint köte-
lezték az ügyvédi és perköltség megtérítésére is. Emellett peren kívüli 
egyezség keretében kártérítésként további 8000 eurót kellett fizetnie a zene-
iparnak, saját letöltései miatt, továbbá aláírt egy nyilatkozatot, amelyben a 
kötelezte magát, hogy nem terjeszt a későbbiekben illegális zenei fájlokat.47  

A fájlcserélőkkel szemben technikai úton is megpróbálnak fellépni. Egy, 
az amerikai Tulsa egyetemen kifejlesztett eljárás a gotcha (megvagy) nevet 
kapta, segítségével p2p hálózatokon kínált fájlok közé telepítenek manipulált 
zenei anyagokat. A szabadalmaztatott szoftver átalakítja az ingyenesen le-
tölthető fájlokat, ez a beavatkozás lassítja a letöltést, a zeneszámok élvezhe-
tetlenné válnak, romlik a fájlok minősége, figyelmeztetések kerülnek bele, 
stb.48  

2005 tavaszán Magyarországon is szervezett fellépés indult meg a fájlcse-
rélő programok üzemeltetői és használói ellen. A rendőrség az Audiovizuális 
Művek Szerzői Jogait Védő Közhasznú Alapítvány (ASVA) kezdeményezé-
sére több házkutatást tartott Miskolcon. Az ASVA közlése szerint az akció 
során lefoglaltak 1119 darab illegálisan másolt CD és DVD lemezt, valamint 
egy számítógépet, melyről fájlcserélő rendszerek segítségével az elkövető 
hozzáférhetővé tett filmeket, zenéket más felhasználók számára. A fájlcseré-
lők fejlesztőivel, használóival szembeni fellépés az utóbbi időben érzékelhe-
tő a forgalom csökkenésében. Bár a technika fejlődésével újabb és újabb 
lehetőségek nyílnak meg a fogyasztók előtt, hogy egyszerűbben, gyorsabban, 
olcsóbban juthassanak hozzá az érdeklődési körükbe tartozó anyagokhoz, és 
ehhez előbb-utóbb a zeneiparnak, filmiparnak, szoftveriparnak is alkalmaz-
kodnia kell. 
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Salamon Krisztina 

A munkaerő-kölcsönzés szabályai 
a változások tükrében* 

A tanulmányomban a munkajognak egy érdekes szegmensével, a munkaerő-
kölcsönzés atipikus munkavégzési formájával foglalkozom. Ennek oka rész-
ben, hogy olyan rohamosan fejlődő területről van szó, mely ugyanakkor 
máig sok megválaszolatlan kérdést, problémát vet fel. Másrészt indokoltnak 
tartottam a témával való foglalkozást abból kifolyólag is, hogy a vonatkozó 
szabályozásban lényeges, a gyakorlat tapasztalataira épülő változtatások 
történtek a 2005. évi CLIV. törvény hatályba lépésével.  

Mindezekre tekintettel igyekeztem a munkaerő-kölcsönzés lényegét meg-
ragadni, valamint – a hatályos szabályozás mellett – a leglényegesebb válto-
zásokat bemutatni. Ennek kapcsán kitértem azokra a problémákra, amelyek 
az Mt. módosítása után is – vagy éppen amiatt  – felvetődnek. Továbbá töre-
kedtem – néhány konkrét példa segítségével – a gyakorlati élet bemutatására 
is. Mindezekhez a vonatkozó hatályos jogszabályok megvizsgálásán túl fi-
gyelemmel voltam a nyugat-európai és a környező országok helyzetére a 
munkaerő-kölcsönzés terén, továbbá néhány pécsi céget is megkerestem a 
gyakorlati tapasztalatok megismerése érdekében.1 

I. A munkaerő-kölcsönzés intézménye 

A munkaerő-kölcsönzés a tradicionális munkajogviszonytól eltérő, atipikus 
foglalkoztatási módszerek egyik fajtája. További, hasonlóképp atipikusnak 
mondható foglalkoztatási formák: 
 

- a részmunkaidős foglalkoztatás, 
- a határozott idejű foglalkoztatás, 
- az önfoglalkoztatás, 
- a bedolgozás, 
- a távmunka, 
- a szezonális munka, 
- az alkalmi munka.2 

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos Diákkö-

ri Konferencián „Munka- és Szociális Jogi” szekcióban 2. helyezést ért el. Konzu-
lens: Dr. Kiss György 
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A munkaerő-kölcsönzés konstrukciója a munkajogon belül egy speciális 
foglalkoztatási forma, ugyanakkor nem töri át a munkajog határait. A mun-
kaerő-kölcsönzés nem helyettesíti, illetve nem váltja fel a hagyományos 
munkajogviszony alapján történő foglalkoztatást. A munkaerő-kölcsönzés 
mindenképpen munkajogi kategória, mivel a kölcsönadó és a munkavállaló 
között munkajogviszony áll fenn.3 A kölcsönzés bevett forma a fejlett polgá-
ri államokban, ami olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönadó a 
vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték 
fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. A munkaerő-kölcsönzés 
olyan foglalkoztatást jelent, amely – főszabályként – a határozott időtartamú, 
és ezen belül a rövidebb idejű foglalkoztatás megvalósítására szolgál. A 
munkavállaló olyan munkáltatóval létesít munkajogviszonyt, amelynek te-
vékenysége kizárólag, vagy főként a munkaerő-kölcsönzésre irányul. A 
munkavállaló munkateljesítését egy harmadik személy használja fel, aki 
annak ellenére gyakorolja a munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói jogo-
kat, hogy közte és a munkavállaló között munkajogviszony állna fenn.4 

Lényegesnek tartom pár mondatban összefoglalni azokat a helyzeteket, 
melyek előfordulása esetén a cégek a munkaerő-kölcsönzést választják.5 A 
kiesések, – vagy éppen ellenkezőleg – a túlterheltségek elkerülése érdeké-
ben, szezonális munkáknál, időszakos projekteknél, határidős megbízások-
nál, alkalmazás előtti munkapróbaként, GYES, vagy egyéb okok miatt meg-
üresedett állások betöltéséhez, illetve létszámstop esetén Magyarországon is 
egyre gyakrabban alkalmazzák a – főleg multinacionális – vállalatok ezt a 
foglalkoztatási formát.6 Előszeretettel élnek a cégek a munkaerő-kölcsönzés 
konstrukciójával betegség, szabadság vagy más okból adódó munkaerő-
kiesés pótlására, létszámstop esetén, amikor a felvételi korlátozás ellenére 
szükség van plusz munkaerőre. Ezzel a módszerrel viszont nem kerül be a 
dolgozó a cég statisztikai létszámállományába. Továbbá használják még 
projekt jellegű, felhalmozott és időszakos munkák miatt fellépő létszámprob-
léma megoldásakor, szükségszerű létszámleépítés kezelésekor.7 

Azokat az indokokat sem árt felsorolni, amiért a cégek a fent említett ese-
tekben a munkaerő-kölcsönzés eszközével élnek. Már egészen korán, az 
1960-70-es években körvonalazódtak Nyugat-Európában a munkaerő-
kölcsönzés előnyei. Komoly igény jelentkezett a versenyképesség és a növe-
kedés fenntartása érdekében a rugalmasabb foglalkoztatási módszerek beve-
zetésére és elterjesztésére. E foglalkoztatási forma előnye, hogy biztosítja az 
időszakosan felmerülő munkafeladatok hatékony és rugalmas ellátását, még-
pedig munkaviszony létesítése nélkül. A munkáltatók gyakran kerülhetnek 
olyan helyzetbe, hogy a munkaerő-kölcsönzés technikáját választják a haté-
kony és gazdaságos megoldások érdekében.8 Elsősorban azért alkalmazzák a 
vállalatok ezt a konstrukciót, mert sokkal lazább viszony létesíthető így a 
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munkáltató és a munkavállaló között. Ezzel a módszerrel számos kötelezett-
ségtől és nyűgtől szabadulnak meg, továbbá rengeteg előnyhöz jutnak.9 
Utóbbira példa, hogy biztonságot ad a kölcsönző számára abban a tekintet-
ben, hogy a speciális feladatra, meghatározott időtartamra pontosan a szük-
séges számú dolgozó áll rendelkezésre. Ezen túl a kölcsönző cég a szolgálta-
tásról minden hónap végén számlát állít ki, s ezt a vállalat költségként tudja 
leírni. Takarékosabb is, mert nem a kölcsönzőkre hárul a bér- és munkaügyi 
nyilvántartás költsége, és a kölcsönző céget terheli a foglalkoztatás kapcsán 
felmerülő összes munkáltatói adminisztratív és befizetési kötelezettség. 
Szintén a kölcsönző feladata a bérszámfejtés, bérfizetés, bérterhek befizeté-
se, adóbevallások elkészítése, szabadság, fizetett ünnep, betegszabadság 
elszámolása, kifizetése, munkaszerződés megkötése, állományba vétel, ki-
léptetés, statisztikai kötelezettségek ellátása. Az előre nem tervezhető lét-
számproblémák rugalmasan kezelhetőek, és nem kell sem álláshirdetést fel-
adni, sem pályázatot kiírni. A kölcsönzést bonyolító cég saját adatbázisából 
gyorsan kiválasztja és közvetíti az adott feladatra alkalmas jelöltet. Továbbá 
a kölcsönzéssel foglalkozó irodák általában sikerdíjas megbízást kötnek a 
kölcsönvevővel, azaz fizetni csak akkor kell, ha valóban megtalálták a meg-
felelő embert. 

Megemlíthető még előnyként, hogy a kikölcsönzött dolgozó nem kerül a 
cég állományába. A munkaerő-kölcsönzés gyors, tehát az igények gyorsan 
teljesíthetőek és a kölcsönző garanciát vállal a munkavállalóért. Mint fen-
tebb már megemlítettem rengeteg adminisztrációt spórol meg a cég (ki és 
belépés adminisztrációja, felmondási idő, munkaügyi jogviták, stb.), továbbá 
a végkielégítés is megtakarítható. Meghatározott feladatra, időre és létszám-
ra kérhető a szolgáltatás. A kikölcsönzött létszám rugalmasan emelhető, 
illetve csökkenthető (pl. áthidalhatóak a csoportos létszámleépítés szigorú 
szabályai). Ez a konstrukció megkönnyíti a be nem vált dolgozótól való 
megszabadulást. Elmondható az is, hogy a kölcsönző cégek egy része spe-
cializálódott egy-egy területre, így a megfelelő szakember felkutatása leegy-
szerűsödik. 

A munkaerő-kölcsönzést leggyakrabban a munkatárs átmeneti jellegű pót-
lására veszik igénybe. Ez az adminisztratív jellegű és ügyfélszolgálati pozí-
ciókban dolgozók körében a legjellemzőbb.10 Tehát fizikai és adminisztratív 
munkakörökben is szükség van időszakos munkaerőre.11 Hirtelen megnöve-
kedő megrendelések teljesítése esetén, idényjellegű feladatok elvégzésére is 
igénybe veszik a kölcsönzötteket. A kikölcsönzött munkaerő egyharmada 
szakmunkás képzettségű. Jelenleg az összes kölcsönzött munkaerőnek csak a 
töredékét teszi ki a diplomás, felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők aránya. 
Napjainkban elsősorban a segéd és betanított munkakörökben jellemző a 
kölcsönzöttek alkalmazása. Erősödik ugyanakkor az igény az irodai jellegű 
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munkákat elvégezni képes kölcsönzött munkavállalók iránt, sőt a szellemi 
dolgozók kölcsönzése is egyre gyakrabban előfordul. A munkaerő-
kölcsönzés egyelőre az alsóbb pozíciók betöltésére jellemző, csak ritkán éri 
el a középvezetői szinteket.12 Elmondható, hogy főleg az elektronikai, az 
élelmiszeripari, a vegyipari, kereskedelmi cégek, valamint a pénzintézetek és 
a mobilszolgáltatók élnek a kölcsönzés módszerével.13 

II. A munkaerő-kölcsönzés előnyei és hátrányai  

Azon pozitívumok mellett, melyek a munkáltatók oldalán állnak fenn, meg 
kell említeni azokat az előnyöket is, melyek miatt a munkavállalók ezt a 
munkavégzési formát választják. Kétségtelen, hogy ezek közül a legfonto-
sabb – a mai magyar munkaerő-piaci helyzetnek megfelelően – az a szem-
pont, hogy gyakorlatilag az alacsonyabban kvalifikáltak nemigen találnak 
más lehetőséget a munkavégzésre, mint a munkaerő-kölcsönzés – valljuk be, 
minden előnyös oldala ellenére is – bizonytalan világát. Így az ezen túli prio-
ritások szinte csak a magasabb végzettségűek szempontjából sorolhatóak fel, 
de semmiképpen sem azok oldaláról, akik csak 8 osztállyal rendelkeznek. 
Ilyen előny lehet az elkötelezettség nélküli átmeneti, eseti munkavállalás 
lehetősége (pl. átképzésben résztvevők illetve nappali vagy esti tanulók ré-
szére), vagy a tapasztalat, referencia szerzésének lehetősége. Ezeken kívül 
megemlíthető még, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján is esélyt jelenthet 
a kölcsönbe vevő cég állományába kerülésre, illetve jogszerző időnek számít 
a munkanélküli járadékhoz.14 

E foglalkoztatási forma leginkább az esti tagozaton tanulóknak, a tapaszta-
latszerzésre vágyóknak, és azoknak ideális, akiknek nincs állandó munkájuk, 
viszont szükségük van pénzre. Emellett a nyolc általános iskolai végzettség-
gel rendelkezők számára akár hosszú távú munkalehetőséget is biztosíthat. A 
szellemi munkát végzők vagy azért döntenek az ilyen jellegű, rövid távú 
munkavállalás mellett, mert két munkahely között állnak, illetve egyáltalán 
nincs állásuk vagy, mert rövid távú tapasztalatokat kívánnak szerezni több 
cégnél.15 

A munkavállalók számára inkább talán több a hátránya, mint az előnye a 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésnek. A kölcsönzött 
munkavállalók számos esetben hátrányosabb helyzetben vannak azoknál az 
alkalmazottaknál, akik a kölcsönvevő cég tényleges munkavállalói. Amit 
szakszervezeti szempontból leginkább kifogásolni lehet, az a kollektív szer-
ződés hiánya. Gyakran különböznek a foglalkoztatási feltételek és a munka-
időkeret is. Továbbá – mint már fentebb utaltam rá – többnyire bizonytalan a 
foglalkoztatás időtartama, hacsak nem határozatlan idejű szerződést köt a 
kölcsönző cég a munkavállalóval.16 A felmondási idő, függetlenül attól, 
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hogy hány éve kölcsönzik a dolgozót, nem emelkedik 30 nap fölé. Ezzel 
szemben az Mt. általános szabályai három év munkaviszony után már 35 nap 
felmondási időt biztosítanak, s ez a munkáltatónál folyamatos munkavi-
szonyban töltött évek során fokozatosan emelkedik. Nem jár végkielégítés 
sem a kölcsönmunkaerőnek, és nem vonatkoznak rájuk a felmondási tilal-
mak sem. Nem érvényesül a nyugdíj előtt álló munkavállalókra vonatkozó 
felmondási korlátozás sem, miszerint a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 
öt éven belül csak különösen indokolt esetben szüntethető meg a munkavi-
szony. A kölcsön-munkavállalók csak öt nappal később kapják meg összes 
munkavállalói járandóságukat, ami egyébként az általános szabály szerint a 
munkaviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon kifizetendő. 
Mindez azokat érinti leginkább hátrányosan, akiket már évek óta ugyanaz a 
kölcsönvevő kölcsönöz. Azok, akikkel viszont egy-egy munkára, vagy idő-
szakra szerződtek, ki vannak téve annak, hogy a kölcsönbeadó nem talál 
számukra új helyet, és megszűnhet az egyébként sem stabil munkaviszo-
nyuk. Ők a 13. havi fizetésről, üdülési támogatásról és egyéb céges kedvez-
ményekről és juttatásokról nem is „álmodozhatnak”. 

III. A munkaerő-kölcsönzés típusai17 

A munkaerő-kölcsönzés több fajtáját is megkülönböztethetjük a szakiroda-
lom alapján: gyorskölcsönzés, hosszú távú kölcsönzés, outsourcing (kiszer-
vezés) és a try and hire. Ezek közül a gyorskölcsönzést jellemzően szabad-
ság, betegség, váratlan felmondás miatt kiesett munkaerő – mégpedig főleg 
adminisztratív személyzet – átmeneti pótlására használják. Ezen típus alkal-
mazása esetében akár 1-2 óráról is szó lehet és az igény felmerülését követő 
napon már sor kerülhet rá. Ugyanakkor a hosszú távú kölcsönzés a munká-
ból tartósan de nem véglegesen kiesett (súlyos betegség, szülési szabadság 
stb.) munkaerő középtávú átmeneti pótlására szolgál. Ilyen esetekben már 
követelmény bizonyos szintű szakismeret is és leginkább irodai adminisztra-
tív területeken, emellett pedig szakasszisztensi munkakörök, könyvelés, stb. 
esetében alkalmazzák. Az outsourcing (kiszervezés) a hosszú távú kölcsön-
zés alfaja. Ebben a formában a vállalat döntésének alapján a személyzet egy 
része függetlenítve van a vállalattól. Leginkább a multinacionális nagyválla-
latok választják ezt a megoldást, főképp, ha nagy a lemorzsolódás vagy éven 
belüli létszámmozgás. Erre jó példát jelenthetnek a Call centerek, melyeket 
azért függetlenítenek a vállalattól, hogy elősegítsék annak rugalmasságát. A 
try & hire az a típus, mely a munkaerő-felvétel kockázatát jelenősen csök-
kenti, mivel a vállalat kipróbálhatja a munkaerőt, és csak utána dönt az al-
kalmazásról. 
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IV. A munkaerő-kölcsönzés története 

A munkaerő-kölcsönzés eredetileg – mint általában a legtöbb újítás – az 
Egyesült Államokban jelent meg az 1940-50-es évek fordulóján. Célja a 
hiányzó munkaerő megszerzése a dinamikusan növekvő gazdaságban, az 
erősödő szakszervezeti mozgalmak, a munkavállalók jogi védelmének visz-
szaszorítása. A fejlődésnek indult vállalkozások a munkaerő kölcsönzésével 
lényeges költséget takaríthattak meg az adminisztrációs költségeken és az 
adó jellegű befizetéseken.18 

1. Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban 

A munkaerő-kölcsönzés jogi konstrukciója a tradicionális munkajogviszony-
tól eltérő foglalkoztatási módszerek egyik gyakori, karakterisztikus fajtája az 
Európai Unióban is.19 

A munkaerő-kölcsönzés viszonylag szűk körben, de már nem elszigetelten 
történő megjelenése – az egyes EU tagállamokban viszonylag csekély időbe-
li eltéréssel – az 1960-as évek végére, illetve az 1970-es évek elejére tehető. 
Az 1970-es években egyre elterjedtebbé vált a rendkívüli helyzetbe kerülő 
vállalatok körében. Ilyen rendkívüli helyzetnek lehet tekinteni, ha csak rövid 
időre kell alkalmazni nagy tömegű munkavállalót egy-egy feladat megoldá-
sára, nagyobb tömegű termék megrendelésének kielégítésére, amit az állan-
dó meglévő létszámmal nem lehet megoldani. Több munkavállalói réteg 
számára is előnyt jelentett ez a foglalkoztatási forma, vagy ha azt nem is, 
legalább lehetőséget a munkavállalásra. A magasan kvalifikált munkaválla-
lók között kialakult egy réteg, amely szívesebben vállalta a tartósabb lekö-
töttséget nélkülöző munkaviszonyban történő alkalmazást, anélkül azonban, 
hogy a piac teljes kockázatát viselnie kellett volna. A másik oldalon az ala-
csonyan kvalifikált munkavállalóknak pedig gyakran csak ez a foglalkozta-
tási módszer jelentette a munkaerő-piaci megmaradást. Azoknak, akik ideig-
lenesen hagyták el a munkaerő-piacot (pl. terhes nők, kisgyermekes anyák), 
szintén előnyös volt ez a forma, továbbá elősegítette a pályakezdők és fiata-
labb munkavállalók boldogulását a munkaerő-piacon.20 A munkaerő-
kölcsönzés mára kiemelkedő jelenséggé vált az Európai Unió munkaerőpia-
cán, amin nem is csodálkozhatunk.21 

Az Unió tagállamainak jogszabályaiban, illetve a nemzetközi szóhaszná-
latban több kifejezés is ismeretes a munkaerő-kölcsönzés fogalmára. Az 
angol „temporary work” kifejezés – amely egyébként általánosan elfogadott 
– bizonyos szempontból nem feltétlenül pontos kifejezője a jelenségnek. 
Nem sokkal szerencsésebb a francia „travail temporaire”, illetve a „travail 
interim” kifejezés használata sem. Ugyanakkor a német nyelvterület államai 
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a „temporararbeit” kitétel mellett a „Leiharbeit” és az „Arbeitnehmer-
überlassung” kifejezést is használják.22 

Jelenleg több irányelv is szabályoz a munkaerő-kölcsönzés keretében fog-
lalkoztatott munkavállalókra vonatkozó kérdéseket. Ilyen a szolgáltatásnyúj-
tás keretében kiküldött munkavállalókról szóló 96/71/EK irányelv, valamint 
a határozott időtartamra foglalkoztatott, vagy az alkalomszerűen foglalkozta-
tott munkavállalók munkahelyi biztonságáról és egészségvédelméről szóló 
91/383/EGK irányelv. A munkaerő-kölcsönzés gyors elterjedése és az eltérő 
tagállami szabályozás miatt ugyanakkor szükségessé vált egy általánosabb 
közösségi szabályozás kidolgozása. Az Európai Bizottság által 2002-ben 
előterjesztett irányelvtervezettel kapcsolatos tárgyalások azonban máig sem 
vezettek eredményre.23 

A munkaerő-kölcsönzés jogi elismerése és jogi szabályozása tekintetében 
az EU tagállamait három csoportba lehet sorolni.24 

- Az első csoportba azok a tagállamok tartoznak, amelyek megen-
gedik és szabályozzák a munkaerő-kölcsönzés módszerét, így ez 
a foglalkoztatási technika intézményi szintre emelkedett. Ilyenek 
Belgium, Németország, Franciaország, Hollandia, Finnország, 
Portugália, Ausztria, Luxemburg és Spanyolország.  

- A második csoportot azok a tagállamok alkotják, melyek nem 
tiltják a munkaerő-kölcsönzés módszerét, viszont külön szabá-
lyozást nem alakítottak ki, így az általános munkajogi szabályok 
alá tartozik. Ide tartozik Dánia, Nagy-Britannia és Írország. 

- Az utolsó csoportba azok az országok tartoznak, melyek tiltják, 
vagyis nem ismerik el a munkaerő-kölcsönzés módszerét, mint 
Görögország, Olaszország és Svédország. 

Az EU tagállamai közül – a teljesség igénye nélkül – szeretnék néhányat 
bemutatni. Franciaországban a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkozta-
tottak száma rendkívül magas. A módszer elismerése is hamar elterjedt. A 
hajózás köré csoportosuló ágazatoknak köszönhetően már a XIX. század 
közepétől ismert volt. 1972-től egyre több bírósági döntés foglalkozott a 
módszerrel, míg 1982-ben részletes szabályozást nyert a Code du Travail-
ban.25 A viszonylag szigorú szabályozás ellenére Németországban több mint 
háromezer cég foglalkozik munkaerő-kölcsönzéssel. Ennek köszönhetően 
mintegy százezer munkavállaló kerül a munkaerőpiacra. Ez a foglalkoztatot-
taknak körülbelül 0,3 %-át teszi ki a Bakkeinst jelentés szerint. Többnyire 
férfiak képezik a kölcsönzött munkaerőt és leginkább az elektronikai és in-
formatikai területeken terjedt el ez a módszer. A többször módosított és je-
lenleg is hatályos törvényt 1972-ben fogadták el.26 Belgiumban ez a foglal-
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koztatási forma nagyon kedvelt mind a munkavállalók, mind a munkáltatók 
körében. Szabályozására már viszonylag korán, 1976-ban sor került. A jelen-
leg hatályos törvényt 1987. július 24-én alkották meg, ami már 1989-ben 
megélt egy módosítást.27 Az ilyen módon foglalkoztatottak ugyanolyan ellá-
tásban és fizetésben részesülnek, mint a cégek saját állományban lévő dolgo-
zói. Sőt, talán még többet is kapnak. Hiszen ha a foglalkoztatásuk az adott 
cégnél megszűnik, vagy szünetel, azonnal elkezdődik valamilyen tovább-
képzés számukra, valamint erre az időre is ugyanúgy kapják a bérüket, mint-
ha dolgoznának. Odafigyelnek a kölcsönző cégek arra is, hogy a munkavál-
lalók jogai ne sérüljenek a munkahelyen. Ennek megfelelően a dolgozói 
csoportoknak van egy úgynevezett képviselőjük, aki rendszeres kapcsolatot 
tart fenn a rábízott emberekkel. Ugyanakkor a munkaerő-kölcsönzők munka-
társaik karriertervezésével is foglalkoznak, hogy minél magasabb és kvalifi-
káltabb munkakörök betöltésére legyenek alkalmasak. És mivel valóban 
törődnek munkatársaikkal, nem ütköznek a szakszervezetek ellenállásába 
sem, sőt sokszor a támogatásukat is élvezik.28 Ausztriában a 90-es évek ele-
jén már mintegy 80.000 munkavállalót foglalkoztatott közel hétszáz munka-
erő-kölcsönzéssel foglalkozó cég. A 80-as években vitatémát képezett ez a 
foglalkoztatási forma és jogi szabályozás híján az ABGB, harmadik személy 
részére szóló teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit adoptálták. Erre reagálva 
alkották meg 1988-ban a törvényi szintű szabályozást.29 A törvény azóta 
változatlan tartalommal van hatályban, ez jelzi a vele való elégedettséget. 
Elsősorban a munkavállalók védelmét szolgája, szabályozza a munkaszerző-
déseket, a szociális biztonság területét és a munkaerőpiac politikai szem-
pontból hátrányos területeit. A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek 
munkaviszonyt létesítenek a munkavállalókkal, hogy őket más céghez mun-
kavégzésre átadják. A munkavállaló hozzájárulása nélkül a munkaerő áthe-
lyezése más vállalatokhoz nem lehetséges.30 Nagy-Britanniában a 90-es évek 
elején közel 300.000 munkavállalót foglalkoztattak a munkaerő-kölcsönzés 
módszerével. Az erre, illetve hasonló tevékenységre szakosodott szervezetek 
tevékenységét szabályozza az 1973. évi Employment Agencies Act. Viszont 
magának az intézménynek a fogalmát nem sikerült meghatározni. Így – mi-
vel a konstrukció működik és különösen a munkanélküliek foglalkoztatásá-
nál, nyeri el jelentőségét – az általános munkajogi szabályok vonatkoznak az 
ily módon foglalkoztatottakra is.31  

Három uniós ország joga viszont tiltja a munkaerő-kölcsönzés keretében 
való foglalkoztatást. A két mediterrán állam – Olaszország és Görögország – 
indokai eltérnek a skandináv Svédországétól. A görögöknél a foglalkoztatás-
politikát már hosszú ideje az egységesítésre való törekvés és a specialitások 
kiszűrése jellemzi. Így a munkaerő-kölcsönzés konstrukciója nem kapott 
náluk szabályozást. Olaszországban történeti okai vannak az elzárkózásnak. 
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A Codice Civile már megalkotása idején tiltotta harmadik személy közremű-
ködését a munkaszerződés megkötésénél és realizálásánál. Ez a későbbiek-
ben sem változott. Így munkaerő-kölcsönzés legálisan nem létezhet az ola-
szoknál. A svéd munkajog a hosszú ideig fennállt szinte teljes foglalkozta-
tásból és a munkavállalók magas szervezettségéből indult ki. Ennek követ-
keztében elzárkózott minden olyan megoldástól, amely ezt a rendszert képes 
megbontani. Ténylegesen működik néhány munkaerő-kölcsönző cég, de 
valójában tevékenységük de iure tilos.32 

2. Pár szó a környező országokról 

A javuló gazdasági helyzet és jogi viszonyok miatt robbanásszerű növeke-
désnek indult a munkaerő-kölcsönzés Kelet-Európában, s a trend valószínű-
leg folytatódik. A nyugat-európai szint eléréséhez azonban még legalább 
húsz év szükséges. Helyzetük hasonlósága okán kívánok néhány – Magyar-
országnak mindig is viszonyítási pontként szolgáló – kelet-európai országot 
bemutatni. 

A helyzet a Cseh Köztársaságban a legrosszabb, ahol a növekedési muta-
tók az egyjegyű tartományban maradtak. Ennek egyik oka a hanyatló kon-
junktúra, ami közvetlen hatással van a munkaerő-kölcsönzésre, a másik té-
nyező az új törvényekben keresendő: azok ugyanis megdrágítják a munka-
erő-közvetítést. Ezáltal a nagy robbanásra még két-három évet várni kell 
ezen a területen. Szlovákia ellenben teljesen más képet mutat, mivel ott ma-
gas növekedési mutatók csalogatják az új befektetőket. A piac azonban ösz-
szességében még meglehetősen kicsi, és pár cég osztozik rajta, így egyelőre 
nehéz az oda való bejutás. A legnagyobb munkaerőpiaccal Lengyelország 
rendelkezik, és rekord méretű növekedést produkált. Sok külföldi cég ter-
jeszkedett egy-egy helyi vállalat megvásárlásával. Az összes európai ország 
közül Szlovénia esete teljesen egyedi. Mint az összes korábbi keleti blokk-
hoz tartozó országban, ott is állami monopólium volt a munkaerő-közvetítés, 
kivéve, hogy mindig lehetett diákokat privát cégeken (legtöbbször egyetemi 
szervezeteken) keresztül kiközvetíteni. Szlovéniában még ma is nagy szere-
pet játszik a diákmunka. A legtöbb cég tanulókra specializálja magát, ami 
nem tesz túl jót a munkaerő-kölcsönzés vonzerejének.33  

3. A munkaerő-kölcsönzés hazai története 

Az 1990-es évek elején kezdődő politikai és gazdasági változások, a gazda-
sági-társadalmi szerkezetátalakítás, a piacgazdaság térnyerése a magyar 
munkaerőpiacra is jelentős hatást gyakorolt. A tulajdonviszonyokban létre-
jövő változások, az iparszerkezet átalakulása, a mezőgazdaság piacosodó 
körülményei az ipari termelés visszaesését okozták és jelentősen csökkent a 
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mezőgazdaság teljesítménye is. Ez együtt járt a munkahelyek számának 
csökkenésével és a munkaerő szerkezetének átalakulásával is. A munkanél-
küliek száma gyors ütemben nőtt.34 A foglalkoztatási helyzet javulásához 
nagyban hozzájárult, hogy a rendszerváltás után hamarosan megindult a 
multinacionális cégek letelepedése az országban, de jelentős a szerepük a 
közepes és kis vállalkozásoknak is. Ezekben a formációkban mindinkább 
olyan új preferenciák jelentek meg, mint a versenyképesség, a költséghaté-
konyság, és a rugalmasság.35 Az elmúlt években lejátszódó gazdasági szer-
kezetváltás jelentős változásokat hozott a termelési módokban is. A megbí-
zásokat rövidebb idő alatt és szűkebb határidőkkel adják.36 A vállalatok az 
ingadozó megrendelések kielégítésére személyi kapacitásaikat egyre kevésbé 
képesek készenlétbe tartani. Csak akkor vesznek fel új munkaerőt, ha a meg-
rendelések helyzete stabilizálódott. A rendszerváltás utáni időszakban, a 
kezdődő ipari szerkezetváltás okán, megnőtt az igény a szakképzett munka-
erő iránt, amit a szakképzés hiányosságai miatt gyakran nem lehetett kielégí-
teni, egyes térségekben hiány alakult ki. Ebben az időszakban megnőtt az 
igény új foglalkoztatási formákra, amelyek segítségével rugalmasabban lehet 
reagálni a piac igényeire. A munkaerőpiac tehát egyre inkább rugalmas fog-
lalkoztatási formákat követelt és ehhez mind a vállalkozásoknak, mind pedig 
az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak alkalmazkodniuk kellett. Ennek 
egyik lehetséges formája a munkaerő-kölcsönzés, ami az elmúlt években, a 
cégek és a munkavállalók piaci kényszerekhez való alkalmazkodásának kö-
szönhetően egyre nagyobb méreteket öltött.37 

Magyarországon hosszas előkészítő munka után 2001-ben került sor a 
munkaerő-kölcsönzésnek, mint szabályozott jogi fogalomnak a bevezetésére. 
Bár a szabályozás nem ismerte a kölcsönzés fogalmát, a gyakorlatban azon-
ban már hosszú idő óta alkalmazták. Az ismert és szabályozott kirendelés 
intézménye alatt valójában számos gazdálkodó szervezetnél munkaerő-
kölcsönző tevékenység folyt. Tehát a jogszabályi háttérkeretet az Mt. koráb-
bi, kirendelésre vonatkozó rendelkezései adták. Ennek alapján a munkáltató 
írásban ideiglenesen más munkáltatónál való munkavégzésre kötelezhette a 
munkavállalót. A Munka Törvénykönyve meghatározta a kirendelés idejé-
nek maximális hosszát, de megengedte azt is, hogy a felek ettől eltérően 
állapodjanak meg. Ez a bújtatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység azt 
eredményezte, hogy mindenféle jogi háttér és garancia nélkül döntően a 
munkavállalók hátrányára került sor az ilyen jellegű foglalkoztatásra. Ez az 
anomália halaszthatatlanná tette a munkaerő-kölcsönzés tartalmának tényle-
ges megfogalmazását, és jogszabályban történő rendezését. A munkaerő-
kölcsönzésre kidolgozott szabályokat az Mt. 2001. júliusában hatályba lépett 
módosítása vezette be egy új XI. fejezetként. Egyúttal a kirendelésre illetve 
átirányításra vonatkozó szabályok is jelentősen megváltoztak.38 Az azóta 



A munkaerő-kölcsönzés szabályai a változások tükrében 

 105

eltelt évek során ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a szabályozásnak szá-
mos ponton vannak hiányosságai. Megoldásképpen 2006. januártól a 2005. 
évi CLIV. törvénnyel módosult a Munka Törvénykönyve és szigorították a 
munkaerő-kölcsönzés szabályait. A törvénymódosítás egyik célja az volt, 
hogy ne válthassa fel teljes mértékben a klasszikus munkaviszonyt a köl-
csönzés.39 

a) A problémák melyek a módosításhoz vezettek 

Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy a kölcsönzött munkavállalók más, 
általában kedvezőtlenebb körülmények között dolgoznak, mint a munkaszer-
ződéses társaik: a bérek alacsonyabbak, rájuk nem vonatkoznak a kollektív 
szerződések. Ezért a törvénymódosítás elkészítésénél abból az elvi megfon-
tolásból indultak ki, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. A munkaerő-
kölcsönzők könnyűszerrel kijátszhatták a rendelkezéseket, kikerülhették a 
kötelezettségeket és tisztességtelen versenyt teremthettek a közvetítők kö-
zött. Voltak olyan vállalatok, melyek azért alapítottak munkaerő-kölcsönző 
cégeket, hogy költségeket takarítsanak meg, ami kedvezőtlenül hatott, egy-
részt azért, mert sokszor a munkavállalók jogai sérültek. Másrészt a törvény 
torzította a piaci versenyt. Azoknak a cégeknek, amelyeknek módjuk volt 
céget alapítani, sikerült lejjebb szorítaniuk a költségeiket, ezáltal verseny-
előnyre tettek szert. Ezzel a törvény adta lehetőséggel azok a vállalkozások 
éltek, melyek tartós munkaerő-kölcsönzésre rendezkedtek be. Tehát a köl-
csönzött munkaerővel nem a kapacitásbeli problémákat akarták áthidalni, 
vagy nem szezonális munkaerőhiányról volt szó. Sok cég a járulékfizetési 
kötelezettségei alól akart kibújni. Jellemző példája, amikor egy dolgozót 
ugyanabban a munkakörben, négy órában, munkaszerződéssel foglalkoztat-
tak, majd további négy órában alkalmi munkavállalói könyvvel, kölcsönzött 
munkaerőként. Az utóbbit a megváltozott jogszabályok már nem teszik lehe-
tővé.40 Az sem volt ritka, hogy a munkáltató másik céget hozott létre azért, 
hogy saját munkavállalóit az foglalkoztassa a munkavállaló számára kedve-
zőtlenebb szabályok szerint, s ezekkel a feltételekkel visszakölcsönözze az 
eredeti munkáltató számára a dolgozókat. A munkaerő-kölcsönző cégek 
nagy része illegálisan foglalkoztatott munkavállalókat kölcsönzött, megspó-
rolva az adó- és járulékköltségeket. 

b) A megváltozott rendelkezések összefoglalása 

A visszaélések megszüntetésének érdekében a január elsejétől hatályos mó-
dosítások értelmében tilos a kölcsönzés olyan cégek között, ahol az egyik 
munkáltató tulajdonosa – részben vagy egészben – azonos a másik munkál-
tató tulajdonosával, vagy a két munkáltató közül legalább az egyik valami-
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lyen arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy pedig a két munkál-
tató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll 
kapcsolatban egymással. A kölcsönvevő és a kölcsönadó cégek tulajdonosi 
körében semmilyen átfedés nem lehet.41 A törvénymódosítás elkészítésénél 
abból az elvi megfontolásból indultak ki, hogy egyenlő munkáért egyenlő 
bér jár. Így az új jogszabály úgy rendelkezik, hogy bizonyos idő elteltéhez, 
illetve a foglalkoztatás céljához kötődően a kölcsönbeadó köteles a kölcsön-
zött munkavállalók munkabérét, illetve a további juttatásait a nem kölcsön-
zés alapján dolgozó munkavállalókat megillető mértékűvel azonos szintre 
emelni.42 A jövőben a kölcsönzött munkavállaló személyi alapbérét, mű-
szakpótlékát, rendkívüli munkáért járó díjazását, valamint ügyeleti és ké-
szenléti díját a többi munkavállalóéhoz kell igazítani, ha legalább hat hónap-
ja dolgozik folyamatosan a kölcsönvevőnél, vagy a munkavégzés kezdetét 
megelőző két éven belül összesen legalább hat hónapot dolgozott a kölcsön-
vevőnél. A természetbeni juttatásoknál a határozott idejű kölcsönzés esetén 
legalább két éve, határozatlan idejű kölcsönzés esetén pedig legalább egy 
éve kell a kölcsönvevőnél dolgozni ahhoz, hogy a kölcsön-munkavállalót a 
többi dolgozóéval azonos mértékben illessék meg. A módosított jogszabály 
megtiltja a munkaerő-kölcsönzést, ha a munkavállaló korábban – hat hóna-
pon belül – a kölcsönvevőnél állt munkaviszonyban.43 Szintén az új szabá-
lyok közé sorolandó, hogy tilos munkavállaló kölcsönzése jogszabály által 
meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre, a kölcsönvevő olyan mun-
kahelyén, illetve telephelyén történő munkavégzésre, ahol sztrájk van, a 
sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig, 
illetve ha a kölcsönvevőnél a munkavállaló munkaviszonya – a munkáltató 
működésével összefüggő okra alapozott rendes felmondásával, illetve a pró-
baidő alatt azonnali hatályú megszüntetésével – legfeljebb hat hónapja szűnt 
meg. 

A törvénymódosítással a feketemunkát is igyekeznek visszaszorítani.44 A 
kölcsönbeadó köteles bejelenteni a kölcsönzést az Egységes Munkaügyi 
Nyilvántartásba azelőtt, hogy a munkavállaló munkába állna. Az igazoló 
okirat másolatát pedig el kell juttatnia a kölcsönvevőnek. Amennyiben az 
igazolás kézbesítése előtt munkába áll a munkavállaló, a munkaszerződés 
egy példányát köteles átadni a kölcsönvevőnek, aki így tudja igazolni, hogy 
legálisan foglalkoztató kölcsönbeadóval szerződött a munkavállalók köl-
csönbevételére. Ezzel elkerülheti, hogy a munkaügyi ellenőr a jogviszony 
minősítésekor őt nyilvánítsa munkáltatónak. Amennyiben ugyanis hiányzik a 
kölcsönbeadói minőség, a munkaviszonyt – annak kezdetétől – a kölcsönve-
vővel közvetlenül létrejöttnek kell tekinteni. Ugyancsak ez a helyzet, ha nem 
kötöttek munkaszerződést, illetve a megkötött munkaszerződés nem felel 
meg a kölcsönzésre vonatkozó szabályoknak. Ez megfelel annak a polgári 
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jogi általános jogelvnek, hogy a színlelt szerződést a leplezett szerződés 
szerint kell megítélni. Ez az új szankció érdekeltté teszi a kölcsönvevőt a 
legálisan alkalmazott munkavállalók kölcsönzésében.  

c) Az új szabályozás hibái 

A szakemberek szerint a jogszabályi változások érzékenyen érinthetik azokat 
a cégeket, melyek tevékenységeik egy részét kiszervezték, például az infor-
matikai üzletágat vagy az ügyfélszolgálatot. A vállalatok többnyire kölcsön-
zött munkaerőt használtak ezen a területen. A friss rendelkezések értelmében 
a fél évnél régebben a cégnél tevékenykedő kölcsönmunkaerőt állományba 
kell venni. A törvény azt is megtiltja, hogy féléves perióduson belül vissza-
kölcsönözzék azt a dolgozót, aki korábban már vállalt munkát az adott cég-
nél. A legtöbb cég viszont nem tudja megítélni, hogy lesz-e ismét szüksége -
– pár hónap múlva – az elbocsátott a kölcsön-munkavállalójára. Egyesek 
szerint a törvénymódosítás ellehetetleníti a munkaerő-kölcsönzést. Sérelmes 
a törvénymódosítás hatályba lépése, mivel a kölcsönző cégek nem kaptak 
lehetőséget a megfelelő felkészülésre. A módosítás újabb adminisztratív 
terheket is ró a kölcsönzőkre.45 

V. A munkaerő-kölcsönzés szabályai az Mt.-ben 

1. A kirendelés és a munkaerő-kölcsönzés összehasonlítása 

Még mielőtt kitérnék a hatályos szabályok ismertetésére, bemutatnám a 
munkaerő-kölcsönzés és a kirendelés közti eltéréseket. Ezt azért tartom lé-
nyegesnek, mivel a 2001. évi módosítás előtt a kirendelés hasonló jellegű 
jogviszonyként funkcionált, mint a munkaerő-kölcsönzés, mivel az Mt. nem 
tiltotta, hogy a kirendelő munkáltató a kirendelésért külön ellenszolgáltatást 
fogadjon el attól a munkáltatótól, ahová a kirendelés történt. Így tulajdon-
képp a munkaerő-kölcsönzési jogviszony létrejöttének alapjává vált, de a 
szabályozás hiányosságai miatt bizonytalanságra és visszaélésekre adott 
okot. A hatályos Mt. viszont a kirendelés visszterhességének lehetőséget 
kizárja. Emiatt a munkaerő-kölcsönzés és a kirendelés közti közös vonás ma 
már csak annyi, hogy mindkettő az eredetitől eltérő, más munkáltatónál tör-
ténő munkavégzésre irányul. A kirendelés a következő pontokban tér el a 
munkaerő-kölcsönzéstől. A kirendeléses jogviszony két munkáltató közti 
megállapodás alapján jön létre. Szükséges az is, hogy a munkáltatók között 
valamilyen tulajdonosi viszony álljon fenn vagy egymás vonatkozásában, 
vagy pedig közösen egy harmadik céggel való viszonyukban, amely céghez 
a munkavállalót munkavégzés céljából kirendelik. A kirendelés fogalmi 
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eleme az ingyenesség. Tehát a munkavállaló kirendeléséhez nem tartozik 
semmiféle ellenszolgáltatás. Végül pedig a munkabér és az egyéb járulékok 
megfizetése a tényleges munkáltatót terheli.46 

2. A munkaerő-kölcsönzés Mt. szerinti fogalma 

A munkaerő-kölcsönzés szabályait az Mt. XI. fejezete tartalmazza átfogó 
jelleggel a 193/B-P-ig terjedő szakaszaiban. A munkaerő-kölcsönzés Mt.-
beli fogalma a következőképp szól: olyan tevékenység, amelynek keretében 
a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavál-
lalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. A mun-
kaerő-kölcsönzés kettős jogviszonyt tartalmaz. Az egyik kifejezetten mun-
kaviszony, amelyben a munkavállaló vállalja azt, hogy munkaerejét munkál-
tatója részére úgy bocsátja rendelkezésre, hogy a jogosult a munkaerejét más 
munkáltatónak díjazás ellenében átengedi. A másik a kölcsönző cég és a 
kölcsönbe vevő közötti jogviszony, mely kifejezetten polgári jogi jellegű és 
egyesek szerint jogelméletileg a bérlet – ezen belül is a dologbérlet – speciá-
lis formája.47 Megjegyzendő, hogy a dologbérlet esetében a bérleti szerződés 
tárgya dolog vagy dologként hasznosítható erőforrás, míg a munkaerő-
kölcsönzés esetében ez természetes személyek, pontosabban azok munkája. 
Emiatt semmiképpen sem beszélhetünk dologbérletről, hanem inkább egy 
sui generis szerződésről, amely nevezhető lenne például munkabérleti szer-
ződésnek, de nem az Mt., hanem a Ptk. vonatkozásában. Tehát a munkaerő-
kölcsönzésre vonatkozó szabályoknak mind a munkajogba, mind a polgári 
jogba tartozó területei is vannak. Ezt a jogi szabályozás egy kiterjesztő jelle-
gű rendelkezéssel próbálja feloldani, mellyel megteremti az alapot arra, hogy 
ezekre az egyébként polgári jog hatálya alá tartozó jogviszonyokra az Mt. 
szabályai alkalmazhatóak legyenek.48 Az Mt. hivatkozott szabálya a követ-
kezőképpen hangzik: „E törvény 72/A. §-ának, valamint Harmadik része XI. 
fejezetének hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed azon, a Polgá-
ri Törvénykönyv szabályain alapuló jogviszonyra is, amely a tizennyolcadik 
életévét még be nem töltött személy munkavégzésére vonatkozik, vagy 
munkaerő-kölcsönzés céljából a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között jön 
létre.”49 

3. A jogviszony alanyai 

Kölcsönzés esetén a munkáltatói oldalon két jogalany, a kölcsönbeadó és 
kölcsönvevő munkáltató jelenik meg, illetve harmadikként a kölcsönadott 
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munkavállaló. A munkaviszony a kölcsönbeadóval létesül, a munkavállaló 
tényleges foglalkoztatása azonban a kölcsönvevőnél valósul meg.50 

a) A munkavégző személy (munkavállaló)  

Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkavállalói jogalanyiság-szabályok (Mt. 
72. és 72/A. §-ok) teljes egészében érvényesülnek. Tehát a munkaerő-
kölcsönzés szempontjából a munkaviszony alanya lehet minden olyan ter-
mészetes személy, aki betöltötte a tizenhatodik életévét, továbbá a tizenötö-
dik életévét betöltött és tanulóviszonyban álló fiatal is az iskolai szünet alatt, 
valamint a tankötelesek a gyámhatóság engedélye alapján a külön jogsza-
bályban meghatározott feltételek mellett.51 

b) A munkavállalót alkalmazó munkáltató (kölcsönbeadó) 

Az Mt. meghatározása értelmében kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele 
kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, 
kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és munkáltatói jogait, illet-
ve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja. Kölcsönbeadó 
csak az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazda-
sági társaság, közhasznú társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló 
munkavállaló vonatkozásában –  szövetkezet lehet, amelyik megfelel az Mt.-
ben, illetve az egyéb jogszabályokban foglalt feltételeknek, és a székhelye 
szerint illetékes munkaügyi központ nyilvántartásba vette. Egyéni vállalko-
zó, illetve betéti társaság munkaerő-kölcsönzési tevékenységet nem végez-
het. Hasonlóan tiltott e tevékenység költségvetési szervek esetében is.52  
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilván-
tartásba vételét és folytatásának feltételeit a 118/2001. (VI. 30.) kormány-
rendelet szabályozza. A rendelet értelmében a kölcsönbeadót akkor veszi a 
munkaügyi központ nyilvántartásba, ha rendelkezik az alábbi együttes felté-
telekkel:  

- a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezték,  
- társasági szerződése a kölcsönzési tevékenység folytatását tar-

talmazza,  
- a kormányrendelet mellékletében meghatározott szakképesítés-

sel rendelkező személyt foglalkoztat, 
- van megfelelő irodahelyisége és  
- letétbe helyezett egy millió forint vagyoni biztosítékot.53 
 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a kormányrendelet melléklete sze-
rinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a feltételek 
meglétének igazolását tanúsító iratokat. A Korm. rendelet meghatározza 
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továbbá a nyilvántartásba vétellel, illetve a kölcsönző törlésével kapcsolatos 
anyagi jogi és eljárási szabályokat, a kölcsönbeadó adatszolgáltatási kötele-
zettségét, a tevékenység folytatásával kapcsolatban a munkaügyi központ 
ellenőrzési jogosultságát, valamint a munkanélküliek elhelyezkedésének 
elősegítése érdekében rögzíti a munkaügyi központ és a kölcsönbeadó 
együttműködésének lehetséges eszközeit. 

c) A munka megrendelője (kölcsönvevő) 

A kölcsönvevő az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett mun-
kavállalót foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a köl-
csönbeadóval megosztva gyakorolja. Kölcsönvevő bármilyen munkáltató 
lehet, aki az Mt. 73. §-a szerint jogképes. Így – többek között – kölcsönvevő 
(munkaerő-megrendelő) lehet az egyéni vállalkozó, bármilyen társas vállal-
kozás, alapítvány is, sőt a közalkalmazotti szerv is azzal, de a kölcsönbe vett 
személy tevékenysége az intézmény alaptevékenységét nem érintheti.54  

4. A munkaerő-kölcsönző és a munkavállaló között fennálló  
jogviszony 

A munkavállaló és a kölcsönadó között megkötött munkaszerződéssel jön 
létre a munkaviszony, mely lehet határozott és határozatlan időtartamú is. A 
munkaszerződés kötelező tartalmi elemei speciálisak.55 A kölcsönbeadó és a 
munkavállaló között létrejövő munkaszerződésben meg kell állapodni abban, 
hogy szerződés kölcsönzés céljából jön létre a felek között, a munkavállaló 
személyi alapbérében, a munkavégzés jellegében vagy a munkakörben. A 
szerződésnek tartalmaznia kell a felek nevét, illetve megnevezését, a köl-
csönbeadó nyilvántartásba vételi számát, valamint a munkavállaló és a köl-
csönbeadó lényeges adatait is. Garanciális szabály, hogy a munkaszerződés-
ben szerepeljen a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételi száma is, mely alapján 
a munkavállaló bármikor ellenőrizni tudja az illetékes munkaügyi központ-
nál, hogy a kölcsönző szerepel-e még a nyilvántartásban.56  

A munkáltató legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított két hé-
ten belül köteles a munkavállalót akár a munkaszerződésben, akár külön 
írásban tájékoztatni 

- a munkavégzés helyéről, 
- a kölcsönvevőnél irányadó munkarendről, 
- a munkabér egyéb elemeiről, 
- a bérfizetés napjáról, 
- a munkába lépés napjáról, 
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- a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, il-
letve a jogviszony megszüntetésének XI. fejezet által meghatározott 
szabályairól, 

- a kölcsönbeadóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megál-
lapításának szabályairól, 

- a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésének 
szabályairól, továbbá 

- arról, hogy a kölcsönbeadó kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.57  
 

Mindezeken túlmenően a kölcsönbeadó – legkésőbb a munkavégzés tény-
leges megkezdése előtt – köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a köl-
csönvevő bejegyzett adatairól, a munkáltatói jogkör gyakorlójáról, a munká-
ba járás, szállás és étkezés feltételeiről, valamint a munkarendre, a munka-
időre és pihenőidőre vonatkozó szabályokról, továbbá az elvégzendő munká-
ra vonatkozó alkalmazási feltételekről. 

a) A munkaviszony jellemzői, megszüntetése 

A munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő, megállapodásuk 
szerint megosztva gyakorolja. Az Mt. ez alól két kivételt határoz meg: egy-
részt a kölcsönvevő a munkavállalót más munkáltatónál történő munkavég-
zésre nem kötelezheti, kirendelés (Mt. 106. §) jogával nem élhet, másrészt a 
kölcsönvevő nem gyakorolhatja a munkaviszony megszüntetésének jogát. 
Mivel a munkát a kölcsönvevőnél kell végezni, az itt irányadó szabályok 
vonatkoznak a munkavállaló munkarendjére, munkaidejére, pihenőidejére. A 
munkabért a kölcsönbeadó köteles kifizetni, még akkor is, ha a kölcsönvevő 
a bérfizetési határidőig nem fizeti ki a kölcsönzésért járó ellenértéket. Mivel 
a kölcsönvevő a munkavállaló átengedésért a kölcsönadónak kölcsönzési 
díjat fizet, a munkavállaló felé fizetési kötelezettség nem terheli. A szabály 
fontossága abban áll, hogy a gyakorlatban előfordulhat, hogy a két munkál-
tató között létrejött megállapodásban foglaltak ellenére a kölcsönvevő határ-
időre, a bérfizetést megelőzően nem teljesíti kötelezettségét.58 A kölcsönbe-
adót terheli a munkaviszonnyal összefüggő valamennyi bevallási, adatszol-
gáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. 

A szabadság mértékére az Mt. általános szabályai irányadóak. A szabadság 
kiadása tárgyában elsősorban a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megállapo-
dását kell figyelembe venni, de főszabályként a kölcsönzés időtartama alatt a 
szabadságot a kölcsönvevő adja ki. A szabadság kiadásának időpontját a 
munkavállalóval - előzetes meghallgatása után - legkésőbb a szabadság kez-
dete előtt három nappal közölni kell. Az időpontot a kölcsönvevő csak rend-
kívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak az ezzel 
összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni. Az 
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alapszabadság legalább egynegyedét – a foglalkoztatás első három hónapját 
kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A 
munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legké-
sőbb tizenöt nappal be kell jelentenie.59 

A kölcsönzés céljából létesített munkaviszony három módon szüntethető 
meg: közös megegyezéssel, felmondással, és azonnali hatályú felmondással. A 
munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatot írásba kell foglalni. A 
közös megegyezés nem igényel magyarázatot, a felmondás, valamint az azon-
nali hatályú felmondás szabályai valamelyest eltérnek a Munka Törvényköny-
ve általános szabályaitól.60 Rendes felmondással csak a határozatlan időtarta-
mú munkaviszonyt szüntetheti meg mind a munkavállaló, mind pedig a köl-
csönbeadó. Csak a kölcsönbeadó köteles indokolni a felmondást, az indoko-
lásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás 
indokolásának valóságát és okszerűségét a kölcsönbeadónak kell bizonyítania. 
A kölcsönbeadó akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt felmondással, ha a 
munkavállaló nem végzi megfelelően a munkáját, vagy munkaköri feladatai-
nak ellátására alkalmatlan (ez akár egészségügyi alkalmatlanság is lehet); a 
kölcsönbeadó harminc napon belül nem tudta biztosítani a munkavállaló meg-
felelő foglalkoztatását; vagy a megszüntetésre a kölcsönbeadó működésével 
összefüggő okból kerül sor. A felmondási idő 15 nap, ami 30 napra emelkedik, 
ha a munkaviszony időtartama eléri a 365 napot. Amennyiben a kölcsönbeadó 
és a munkavállaló a felmondás közlését megelőző két éven belül többször 
létesített egymással munkaviszonyt, a felmondási idő szempontjából ezek 
időtartama összeadódik. Abban az esetben, ha a kölcsönbeadó mond fel, a 
felmondási idő tartama alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötele-
zettsége alól (kivéve, ha a munkaszerződésben másként állapodnak meg), s a 
felmentési időre átlagkeresete illeti meg. 

Azonnali hatályú felmondással mind a határozott, mind határozatlan idejű 
munkaviszonyt a munkavállaló és a kölcsönbeadó is egyaránt megszüntethe-
ti. A munkavállaló akkor élhet ezzel a lehetőséggel, ha a kölcsönbeadó vagy 
a kölcsönvevő súlyosan megszegte a munkaviszonyra vagy a foglalkoztatás-
ra vonatkozó szabályokat, illetve megállapodást. A kölcsönbeadó akkor 
mondhat fel azonnali hatállyal, ha a munkavállaló a munkaviszonyból eredő 
lényeges kötelezettségeit vétkesen megszegi. A kölcsönbeadó a nyilvántar-
tásból való törlése esetén, az erről szóló határozat jogerőre emelkedését kö-
vetően, e tényre történő hivatkozással, azonnali hatályú felmondással – a 
határozat kézhezvételétől számított hatvan napon belül – köteles a munka-
vállaló munkaviszonyát megszüntetni. Ha a kölcsönbeadó a munkaviszonyt 
határidőn belül nem szünteti meg, a munkaviszony a hatvanadik napon meg-
szűnik.61 
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Ha a munkaviszony kölcsönbeadó általi megszüntetése a fenti szabályokat 
sértette, vagyis a munkaviszonyt jogellenesen szüntette meg, a munkavi-
szony a jogellenességet megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedése 
napján szűnik meg. Kivétel az az eset, ha a jogvita elbírálásáig a határozott 
idejű jogviszony a jogellenes intézkedés nélkül is megszűnt volna. A köl-
csönzés specialitása folytán nincs lehetőség, hogy a bíróság a munkavállalót 
visszahelyezze az eredeti munkakörébe. Emiatt a jogellenes megszüntetéssel 
okozott jogsértést anyagilag kell orvosolni.62 

b) Kártérítési felelősség 

A munkaerő-kölcsönzés speciális jogviszonyában a kártérítési felelősségi 
szabályok is eltérnek az Mt. általános szabályaitól. Ennek oka egyrészt, hogy 
a munkavállaló a kölcsönvevővel nem áll munkaviszonyban, másrészt hogy 
a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő munkáltató között szerződéses kapcsolat, 
polgári jogi jogviszony áll fenn. A munkavállaló kártérítési felelőssége két 
irányba merülhet fel a tényleges foglalkoztatójával (kölcsönvevővel) szem-
ben, valamint a tényleges munkáltatójával (kölcsönbeadóval) szemben.63 Ha 
a munkavállaló a foglalkoztatás körében kárt okoz a kölcsönvevőnek, a Ptk. 
348. § (1) bekezdése szerinti alkalmazott károkozásáért való felelősség sza-
bályait kell alkalmazni. Ezen rendelkezés értelmében, ha az alkalmazott a 
munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a káro-
sulttal szemben a munkáltató a felelős. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a 
kölcsönzött munkavállaló által a kölcsönvevőnek okozott kárt a kölcsönbe-
adó köteles megfizetni. A kölcsönbeadó felelőssége természetesen akkor áll 
fenn, ha a kölcsönadott munkavállalójának a felelőssége is megállapítható. A 
kimentés bizonyítása a kölcsönbeadót terheli.64 Ugyanakkor a kölcsönbeadó 
érvényesítheti kárigényét a károkozó munkavállalójával szemben. Előfor-
dulhat továbbá, hogy a munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben a 
kölcsönbeadónak közvetlenül okoz kárt. Ilyen esetben az Mt. általános sza-
bályai az irányadóak.65 

A munkavégzés során a munkavállalónak okozott kárért a kölcsönvevő és 
a kölcsönbeadó egyetemlegesen felel. Az egyetemleges felelősség csak ak-
kor áll fenn, ha a károkozás munkavégzés közben vagy azzal összefüggésben 
keletkezett (tehát a kölcsönvevő munkáltatónál). Az egyetemleges felelősség 
lehetővé teszi, hogy a munkavállaló vagy a kölcsönbeadótól vagy a kölcsön-
vevőtől kérje teljes kárának megtérítését. A munkavállalót nemcsak munka-
végzés során érheti kár. A munkavállalónak kára keletkezhet például a mun-
kaszerződés érvénytelenségéből, vagy a munkaviszony jogellenes megszün-
tetéséből. Ha a munkavállalót munkaviszonyával összefüggésben, de nem a 
foglalkoztatása során, vagy azzal összefüggésben éri kár, a kölcsönbeadó 
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tekintendő munkáltatónak a munkáltató kártérítési felelősségre vonatkozó 
szabályainak alkalmazásakor. 

5. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony 

A munkaerő-kölcsönzésről a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő a Ptk. alapján 
köt szerződést. Ebben rögzítik többek között, hogy milyen szolgáltatásra 
köteles a kölcsönadó és ezért milyen ellenszolgáltatást fizet a kölcsönvevő.66 
A munkaerő-kölcsönzési szerződést, mint a fejlett polgári államokban általá-
ban, az Mt. szerint is írásban kell megkötni. Magának a szerződésnek a 
munkaerő-kölcsönzés időtartamát, a munkavégzés helyét, az elvégzendő 
munka jellegét kell tartalmaznia. Ezeken túl a kölcsönvevő írásban köteles 
tájékoztatni a kölcsönbeadót a nála irányadó munkarendről, hogy ki gyako-
rolja munkáltatói jogkört, a munkabérfizetés alapjául szolgáló adatok közlé-
sének módjáról és határidejéről, az elvégzendő munkára vonatkozó alkalma-
zási feltételekről, továbbá minden olyan körülményről, amely a munkaválla-
ló foglalkoztatása szempontjából lényeges. Mivel a munkabért a kölcsön-
munkaerőnek a kölcsönző fizeti, a kölcsönadó a kölcsönzővel a tárgyhóna-
pot követő hónap 5. napjáig köteles mindazokat az adatokat közölni, ame-
lyek legkésőbb a munkabér tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig törté-
nő kifizetéséhez szükségesek. 

A munkaszerződést ugyan a kölcsönbeadóval köti meg a munkavállaló, 
azonban a munkavégzés időtartama alatt a kölcsönvevő minősül munkálta-
tónak 

- a munkavállaló munkavédelmére, 
- a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek fog-

lalkoztatására, 
- az egyenlő bánásmód követelményére, 
- a munkavégzésre, 
- a munkakör átadás-átvételére, 
- a munkaidőre és pihenőidőre, illetve ezek nyilvántartására  

vonatkozó szabályok betartása tekintetében.67 Ezek alapján megalapozott 
lehet az a megállapítás, hogy a munkavállalónak látszólag két munkáltatója 
van. Azonban a munkáltatói jogok megoszlását az Mt. a fentieknek megfele-
lően, egyértelműen rendezi, valamint maga a kölcsönbeadó és a kölcsönbe-
vevő megállapodása is befolyásolja.68 
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6. A kölcsönzés alanyaira vonatkozó társadalombiztosítási  
szabályok69 

Bár dolgozatomnak nem célja a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó társada-
lombiztosítási szabályok bemutatása, de néhány részletére mégiscsak kitér-
nék, hiszen ezen a területen mutatkozik meg leginkább a munkáltatói jogok 
kölcsönbeadó és kölcsönbevevő közti megoszlása. A Tbj. szerint munkaerő-
kölcsönzés esetén -– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 
kö1csönbeadó minősül foglalkoztatónak összhangban azzal az Mt. 193/F. § 
(2) bekezdésével, mely szerint a kö1csönbeadót terheli a munkaviszonnyal 
összefüggő valamennyi bevallási, adatszolgáltatási, levonási és befizetési 
kötelezettség teljesítése. Ugyancsak a kölcsönbeadót terheli a Tbj. 46. § (2) 
bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség is. Szintén a őrá hárul 
a Tbj. 46. § (1) bekezdése szerinti igazolás kiadás, valamint az illetékes me-
gyei egészségbiztosítási pénztár felé teljesítendő bejelentési kötelezettség 
(bejelentés a biztosítottakról) is. Azt is előírja a jogalkotó, hogy a 
kö1csönbeadó felé – a kötelezettség teljesíthetősége érdekében – a kölcsön-
vevőnek kell információt szolgáltatnia.  

A Tbj. szabályaival ellentétben a Tny. a munkaerő-kölcsönzés esetében a 
kölcsönbevevőt tekinti foglalkoztatónak, aki az objektív felelősségi szabály 
alapján köteles megtéríteni a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a baleseti hozzá-
tartozói nyugellátást, ha a baleset annak következménye, hogy ő, vagy meg-
bízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályzatnak, illetve a Munka-
védelmi Törvény előírásainak nem tett eleget. Ugyanilyen megtérítési köte-
lezettség terheli a kölcsönbe vevőt akkor is, ha ö vagy alkalmazottja (illetve 
tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. Az egészségbiztosítás ellátásai 
tekintetében, az üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés miatti ob-
jektív felelősség körében a kölcsönbe vevő minősül foglalkoztatónak, illetve 
a kölcsönzés keretében foglalkoztatott dolgozó a pénzbeli ellátásokkal kap-
csolatos igényét is a kölcsönvevőnél kell, hogy bejelentse. A kölcsönvevő 
köteles az előírt igazolásokat a kölcsönbeadó felé három munkanapon belül 
továbbítani, ezt követően a kölcsönbeadó, mint foglalkoztató köteles az 
igény érvényesítése kapcsán eljárni. Az egészségügyi hozzájárulás megfize-
tésének kötelezettsége munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadót terhe-
li.70 
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VI. Gyakorlati példák  

1. Két pécsi munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég bemutatása 

Mint már dolgozatom bevezetőjében is utaltam rá, két pécsi céggel kerültem 
kapcsolatba, amelyeket most szeretnék röviden bemutatni. Mégpedig abból a 
célból, hogy egy kis rálátást kaphassunk a gyakorlati életre. Először a 
Workmate Kft.-vel kezdeném, mely 2004. októberében alakult, azóta tevé-
kenykedik sok más mellett a munkaerő-kölcsönzés területén is. Hogy a 
munkaerő-piacon kisebb szerepet betöltő cégről van szó, az is mutatja, hogy 
2006-ban csupán egy kölcsönzött munkatársuk volt. Ugyanakkor elmondták, 
hogy a kölcsönzési díjak számítása náluk úgy történik, hogy a bruttó bérhez 
hozzáadják a munkaadót érintő járulékokat és ezen kívül a konkrét kölcsön-
zési díjat, amelyet a munkaerő-kölcsönzők többnyire 14-20% között számí-
tanak. Egyéb juttatásként a munkavállalók útiköltség térítést, esetleg ebédje-
gyet kapnak, és iskolalátogatási támogatásban részesülhetnek. Jellemzően a 
fizikai állomány inkább órabéres, míg az irodai havi díjas bérezésben része-
sül. Ha tudják, hogy meddig fogják foglalkoztatni a munkavállalót, akkor 
határozott idős munkaszerződést kötnek vele, hosszabb távon viszont határo-
zatlan időre szól a munkaszerződés. Gyakori, hogy a jól dolgozó munkatár-
sakat szívesen átveszik a kölcsönzők saját állományukba. Ezt bizonyos idő-
tartam után ingyenesen tehetik meg. Az új szabályokkal kapcsolatban Sóki 
Judit elmondta, hogy némi nehézséget hoztak a kölcsönzésben, leginkább 
azért, mert a megrendelők jó része nem látja át a lehetőségeket és megijedtek 
a szigorításoktól.71 

A másodikként bemutatandó Jobservice Kft. már jóval nagyobb cég, mint 
a fentiekben bemutatott. Körülbelül 7300 főt kölcsönöznek Pécs térségében, 
főleg az ELCOTEQ Magyarország Kft. részére. Az ide kölcsönzött munka-
vállalók nagy része olyan munkakört tölt be, melyhez csupán 8 általános 
végzettség és tiszta erkölcsi bizonyítvány szükséges. Ugyanakkor más part-
nereknek, kis számban, de kölcsönöznek szellemi dolgozókat is (ők nagy 
részben mérnökök). Mivel az ELCOTEQ Magyarország Kft.-vel kötött szer-
ződésük alapján nagyon rövid idő alatt kell teljesíteni az igényeket (50 fő 
alatt 3 nap, 50 fő felett 5 nap áll a rendelkezésükre.), ezért állandóan frissíte-
ni kell az állományukat. Így elég gyakran van szükség arra, hogy újabb 
munkavállalókat toborozzanak. Ez úgy zajlik, hogy az érdeklődők számára 
egy tájékoztatót tartanak arról, hogy mit kell tudniuk a munkaerő-
kölcsönzésről, ami után két órás tesztet készíttetnek el velük (ennek során 
főleg a monotónia-tűrőképességet és a kézügyességet mérik), majd orvosi 
vizsgálaton kell átesniük. Mindezek után azokkal, akik átmentek a rostán, 
szerződést kötnek. Általában a munkavállalókat először csak 3 hónap próba-
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időre veszik fel, majd csak ezután kötnek velük határozott időre (egy hónap-
ra) szóló munkaszerződést. Példaértékű, hogy észlelve a munkavállalóik 
hitelfelvételi lehetőségei korlátozott voltát, megállapodtak egy bankkal, mely 
így nagyobb hajlandóságot mutat, hogy hitelt nyújtson kölcsönzött munka-
vállalóknak is. Az Mt. munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó változtatásaival 
kapcsolatban problémaként vetették fel az ekvivalencia-elv bevezetését, 
mely többletterheket ró rájuk. Nehezményezték azt is, hogy a jogalkotó nem 
hagyott számukra felkészülési időt a változások alkalmazására és a szabá-
lyozás kapcsán sok kérdés nem tisztázott. Ezzel kapcsolatban szeretnék be-
mutatni az alábbiakban egy, a terhes nőkre vonatkozó rendelkezések prob-
lémáját bemutató esetet, melyről először a Jobservice Kft.-től kaptam infor-
mációkat. A részletesebb kidolgozás érdekében viszont a Pécsi Munkaügyi 
Bírósággal is felvettem a kapcsolatot.72 

2. Kismamákkal kapcsolatos jogeset 

A tényállás ismertetése előtt kitérnék arra, hogy a munkaerő-kölcsönzés 
szabályozása alapvetően az általános munkajogi szabályokon és elveken 
nyugszik a specialitásából eredő különös szabályokkal, emiatt a törvény az 
általános szabályok jelentős részének alkalmazását e speciális jogviszony 
esetében nem teszi lehetővé. Ilyen  

- a munkáltató gazdasági érdekét veszélyeztető magatartásnak a mun-
kaviszony megszűnése utáni tilalmára vonatkozó megállapodás meg-
kötésének lehetősége;  

- munkaviszony létesítés, határozott idejű munkaviszony maximálisan 
5 évben korlátozása; 

- próbaidő; 
- a munkaviszony megszüntetése; 
- munkaviszony jogellenes megszűntetése, következményei; 
- kirendelés; 
- tanulmányi szerződés; 
- szabadság kiadása;  
- munkavállaló kártérítési felelősség korlátozása kiterjesztésének lehe-

tősége; 
- vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális esetek; 
- keresetlevél beadási határidők egyes esetei, valamint 
- a 90. §-ban meghatározott felmondási tilalom.73 

A törvényhozó által meghatározott felmondási védelemben részesítendő 
körülmények, melyek fennállta esetén a munkáltató nem küldheti el mun-
kavállalóját a következők:  

- a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a beteg-
szabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy a 
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foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt táppénzre 
való jogosultság,  

- beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, 
- közeli hozzátartozó otthon ápolása vagy gondozása céljából kapott 

fizetés nélküli szabadság (139. §), 
- a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabad-

ság (138. § (1) bekezdés),  
- a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli 

szabadság (138. § (5) bekezdés),  
- a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a pol-

gári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől 
számított időtartama.  

Az alább ismertetendő probléma ennek a törvényhelynek az alkalmazha-
tósága kapcsán jelentkezett. 

A tényállás szerint a felperes 2004. 04. 21. napjától kezdődően határozat-
lan időtartamra létesített az alperessel munkaerő-kölcsönzés céljából munka-
viszonyt.74 A felperes munkáját a kölcsönvevő cég pécsi telephelyein végez-
te. Veszélyeztetett terhességére tekintettel viszont 2005. 01. 12. napjától 
kezdődően táppénzes állományban volt. Az alperes 2005. 04. 27. napján kelt 
munkáltatói rendel felmondással a felperes munkaviszonyát megszüntette. A 
felmondás indokolásában, annak okaként az alperes arra hivatkozott, hogy a 
kölcsönvevő értesítése alapján a felperes huzamosabb ideje táppénzen tar-
tózkodott, ezáltal a termelés munkáját hátráltatja, munkaköri feladatait nem 
tudja ellátni. Ezáltal a kölcsönzés ténye nem valósulhat meg, így nem volt 
lehetőségük a felperest tovább foglalkoztatni. A felperes keresetlevelében 
kérte, hogy a bíróság állapítsa meg a felmondás jogellenességét, valamint 
azt, hogy a munkaviszony ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. 
Emellett kérte, hogy a bíróság az Mt. 193/M. § (2) bekezdése alapján köte-
lezze a munkáltatót 6 havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésé-
re.75  

A bíróságnak azt kellett megvizsgálnia, hogy felmondás jogszerűnek mi-
nősül-e vagy sem. A felperes tagadta, hogy a terhesség miatti keresőképte-
lenség indoka lehetne alkalmatlanságnak, és így pedig a felmondásnak. Az 
alperes ugyanakkor tagadta, hogy tudott volna a terhesség tényéről és ezzel 
kapcsolatban utalt arra, hogy a felperes megszegte az őt terhelő együttműkö-
dési kötelezettséget. A bíróság ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy az 
együttműködési kötelezettség a munkáltatót is terheli, melynek jelen esetben 
részben eleget is tett a munkaviszony kezdetekor a munkaszerződés mellet 
kiadott tájékoztatással, viszont a hasonló problémák elkerülése végett indo-
kolt lett volna felhívnia a munkavállaló figyelmét arra, hogy hosszantartó 
táppénzes állománya tényét a munkáltatónál külön is be kell jelentenie, nem 
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elég a közvetlen munkahelyi felettes tájékoztatása a foglalkoztatónál. Arra is 
ki kellett volna térnie, hogy a munkavállaló bár nem köteles, hogy bejelentse 
a terhessége tényét, de annak hiányában a munkáltató nem lesz olyan helyze-
ten, hogy a terhes nők védelmére irányadó jogszabályi előírásokat figyelem-
be vegye. Mivel ezt az alperes elmulasztotta, nem hivatkozhat a felperes 
kötelezettségére, hiszen ő abban a hiszemben volt, hogy a tájékoztatási köte-
lezettségének eleget tett. Az alperes a felmondásban a táppénzes állomány 
miatti alkalmazási problémákon túl az Mt. azon szabályait is megjelölte, 
miszerint a kölcsönbe adó felmondással akkor szüntetheti meg a munkavi-
szonyt, ha a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátására alkalmatlan. A 
felperes viszont vitatta a felmondási indok valóságát és okszerűségét, hogy a 
terhesség miatti keresőképtelensége jogszerű felmondási indoknak minősül-
ne. Igaz, hogy a keresőképtelenség egyúttal munkavégzésre nem alkalmas 
állapotot is jelent, viszont ez nem azonos azzal, hogy a munkavállaló a mun-
kaköri feladatainak ellátására alkalmatlan. Munkaköri feladatait például az 
nem képes ellátni, aki a betöltéshez szükséges végzettséggel nem rendelke-
zik, vagy aki testi, vagy szellemi fogyatékossága folytán nem alkalmas az 
adott munkakörhöz tartozó feladatok elvégzésére. A keresőképtelenség ténye 
önmagában nem meríti ki az Mt. 193/J. § (3) bekezdés bekezdésében foglalt 
feltételt, mivel a nő terhessége esetén nem indokolhatja a határozatlan idejű 
szerződés megszüntetését pusztán az a tény, hogy időszakosan akadályoztat-
va van a munkavégzésben, és a terhesség semmilyen módon nem hasonlítha-
tó össze egy beteg állapotával. Itt utalt a bíróság az Európai Közösség Bíró-
ságának ezzel egybehangzó gyakorlatára is (Webb ügy, 32/93.). Figyelembe 
vette a bíróság azt a tényt is, hogy az Mt. 193/P. § (1) bekezdése felsorolja, 
hogy a kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra az Mt. mely rendelke-
zései közül melyeket nem lehet alkalmazni. Viszont az Mt. 85. §-a nem sze-
repel a felsorolásban. Így a nőt terhessége megállapításától gyermeke egy-
éves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi véleménybemuta-
tása alapján – az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munka-
körbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munka-
feltételeket kell megfelelően módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez a 
munkavállaló hozzájárulása szükséges. Ebből kifolyólag feltételezhető, hogy 
a jogalkotó szándéka nem a védettségük teljes megszüntetése volt. Sőt a 
bíróság által meghivatkozott törvények alapján sem lehet ezt feltételezni. 
Hiszen az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 8. § 1. pontja kimondja, hogy közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredménye-
ként egy személy anyasága (terhessége) miatt részesül más összehasonlítható 
helyzetben lévő személyekhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban. A 
2000. évi CX. törvénnyel kihirdetett – így tehát a benne foglaltak a nemzeti 
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jogrendszer részévé váltak –, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános 
Konferenciája 85. ülésszakaszán elfogadott, a magán-munkaerő ügynöksé-
gekről szóló 181. számú Egyezmény 11. cikke értelmében a magán munka-
erő-közvetítő ügynökségek az általuk alkalmazott munkavállalók tekinteté-
ben kötelesek biztosítani többek között az anyasági védelmet és ellátásokat. 
Ugyanígy a 2000. évi CXI. törvénnyel kihirdetett, szintén a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája által, annak 88. ülésszakán 
elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény is irányadó 
Magyarországon, melynek 8. cikke szerint jogellenes, ha a munkáltató a nő 
terhessége alatt szakítja meg a munkaviszonyt, kivéve, ha az a terhességgel 
össze nem függő okból történik. Mindezek mellett az Európai Közösségek 
Bírósága a Habermann-Bertelmann ügyben (421/92.) kimondta, hogy a női 
munkavállaló elbocsátása terhessége miatt közvetlen hátrányos megkülön-
böztetés, amit az Európai Közösség joga tilt. Ezek alapján a bíróság megál-
lapította, hogy az alperes a munkaviszony felmondással történt megszünteté-
sével a felperest anyasága (terhessége) miatt hátrányosan megkülönböztette, 
ami az említett jogszabályokon túl az Mt. 5. § (1) bekezdésébe is ütközik. 
Ebből kifolyólag a bíróság megállapította, hogy a felperes munkaviszonyát 
az alperes jogellenesen szüntette meg. 

Ezzel az érveléssel a Baranya Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság 
egyedül annyiban nem értett egyet, hogy az alperes együttműködési kötele-
zettségét megszegte volna. Emiatt pedig megállapította, hogy az alperesnek 
nem lehetett tudomása a terhesség tényéről. Ugyanakkor elfogadta az első 
fok érvelését az alkalmatlanság kérdéskörével kapcsolatosan. „A munkavál-
laló ugyanis pusztán azért, mert hosszabb ideje táppénzen van – s e miatt a 
termelés munkájában nem tud részt venni – munkaköri feladatainak ellátásá-
ra nem válik alkalmatlanná, mert ez a fogalom nem esik egy tekintet alá az 
időszakos betegség miatti munkaképtelenséggel. Az a tény tehát valós volt, 
hogy a felperes munkát végezni nem tudott, de táppénzessége önmagában 
nem vezethetett okszerűen munkaviszonya felmondással történő megszünte-
téséhez a munkáltató által.”76 

Egy hasonló ügyben, 2005 szeptemberében a Pécsi Munkaügyi Bíróság 
indítványozta az Mt. 193/P. § (1) bekezdésébe foglalt azon rendelkezés al-
kotmányellenességének utólagos megállapítását, és a rendelkezés megsem-
misítését, mely szerint a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoz-
tatás esetén az Mt. 90. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazható-
ak. A bíróság álláspontja szerint ez az Alkotmány 70/A. §-a szerinti diszkri-
mináció tilalmába ütközik, mivel azok a munkavállalók, akiket munkaerő-
kölcsönzés keretében foglalkoztatnak, hátrányos megkülönböztetésben ré-
szesülnek így azokkal szemben, akik nem ilyen munkaviszonyban állnak 
határozatlan idejű foglalkoztatásban, amit a munkaerő-kölcsönzés speciális 
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jellege nem indokol. Az Mt. 90. § (1) bekezdésében védelemben részesített 
életviszonyokat az Alkotmány egyéb rendelkezései is védik. Így az Alkot-
mány 70/D. § (1) bekezdése a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egész-
séghez való jogot, a 70/E. § (1) bekezdése a szociális biztonsághoz való jo-
got védi. Az Alkotmány 66. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Köztár-
saságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések 
szerint támogatást és védelmet kell nyújtani. Ugyanakkor a (3) bekezdés 
szerint a munka végzése során a nők védelmét külön szabályok biztosítják. 
Az Alkotmány 67. § (1) bekezdése rögzíti, hogy minden gyermeknek joga 
van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gon-
doskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szük-
séges. Az Alkotmány által védett életkörülmények alatt nincs lehetősége a 
munkavállalónak, hogy új munkahelyet keressen, életét a megváltozott kö-
rülményekhez igazítsa, ezért részesítette a törvényalkotó a fenti jogok gya-
korlása érdekében védelemben. A munkaerő-kölcsönzés sajátosságainak 
figyelembevételével sem indokolt a kölcsönbeadó munkáltató felmondási 
lehetőségének korlátját jelentő törvényi rendelkezés mellőzése. 

Sajnálatos, hogy az Alkotmánybíróság a fenti indítványban még nem ho-
zott döntést. Mindenesetre kíváncsian várom a fejleményeket. Véleményem 
szerint viszont semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni az Alkot-
mány rendelkezéseit, hiszen mégiscsak az Mt. felett álló joganyagról van 
szó. A munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott munkavállaló tekinteté-
ben pedig szerintem nincs az eltérésnek kellő súlyú alkotmányos indoka. 
Továbbá azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a csatlakozás folytán az uniós 
jog is irányadó ránk nézve, így a fent említett, Európai Közösség Bírósága 
által hozott ítéleteket is figyelemmel kell kísérnünk. Igaz ez a köztudatban 
még nem igazán elterjedt. Néhány generációnak még fel kell nőnie, hogy 
gördülékenyen alkalmazzák a közösségi jogot is. 
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