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BANKÓ ZOLTÁN 

Az atipikus munkajogviszonyban álló 

munkavállalók státusának szabályozási 

tapasztalatai 

A munkavégzés hagyományostól eltérő megjelenési formáinak jogi vonatkozásai  a 

munkajogi irodalomban leggyakrabban az ún. atipikus foglalkoztatási formák néven 

kerülnek tárgyalásra. A tipikus (határozott időre létesített, teljes munkaidős, kétsz e-

replős) munkajogviszony fogalmi elemeitől egy vagy több ponton eltérő sajátossá-

gokat mutató munkaviszonyokat sorolják leggyakrabban az atipikus munkaviszony-

ok fogalmi körébe. A kérdés alapvetően abban foglalható röviden össze, hogy a 

„hagyományos” munkaviszonyra alkotott szabályok alkalmazása nagyon gyakran az 

atipikus keretek közt foglalkoztatott munkavállalókra aránytalan sérelemmel jár 

vagy egyáltalán nem is lehetséges.
*
 

A hagyományostól eltérő, atipikus foglalkoztatási formák közé sorolják általá-

ban – nemzeti jogoktól és megközelítésektől függően – például a részmunkaidőre 

létesített munkajogviszonyt, a határozott idejű munkajogviszonyt, a bedolgozói jog-

viszonyt, a távmunka különböző formáit, az ún. önfoglalkoztatók kategóriáját, a 

munkaerő-kölcsönzést. Az irodalom a fő figyelmet a standard modelltől eltérő kü-

lönböző jogviszonyokra való munkajogi- és szociális védelem kiterjesztésére fordít-

ja. 

Ezeknek a foglalkoztatási formáknak a vizsgálata nem képzelhető el az EU tag-

államainak és a közösség szabályainak ismerete és elemzése nélkül, jelen keretek 

között azonban csak egyes jogviszonyokban foglalkoztatott munkavállalók státusá-

nak egy-egy speciális jogalkotási szegmensét emeljük ki. 

Munkavállalók foglalkoztatása részmunkaidőben 

Az EU tagállamaiban a részmunkaidőben foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsola-

tos problémákra a jogalkotók a 70-es évek végétől egyre intenzívebben keres-

tek/keresnek megoldásokat a megfelelő jogszabályi környezet kialakítására. A prob-

léma alapvetően arra vezethető vissza, hogy a nemzeti jogok munkavállaló -védelmi 

szabályai, egyes szociális juttatásai sokszor csak a teljes munkaidős munkavállalók-

ra vonatkoznak, kizárva ezzel a rövidebb munkaidőben foglalkoztatottakat. A tagá l-

lamok legtöbbjében található a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó szabályo-

zás, természetesen nagymértékben eltérő tartalommal és szabályozási szándékkal. 

A részmunkaidős foglalkoztatás hazai helyzetének vizsgálatakor a leglényege-

sebb körülmény az EU tagállamaiban tapasztaltakhoz képest az, hogy Magyarorszá-

gon a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma rendkívül alacsony. A tapasztalat 

az, hogy általában azokban az országokban magasabb a részmunkaidőben foglalkoz-

tatottak aránya, ahol a munkáltatók lényegesen kedvezőbb feltételekkel tudják fo g-

                                                           
*
 Az előadás és az azt összefoglaló tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutató-

csoport keretében készült [2011TK435]. 
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lalkoztatni az ilyen munkavállalókat. Magyarországon a szabályozás ebben az érte-

lemben szigorú, nem ösztönzi a részmunkaidős foglalkoztatást. Ugyanis azáltal, 

hogy a munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatják, a munkáltatónak a munka-

erőköltsége vonatkozásában nincs számottevő előnye, a munkavállalót jogszabály és 

joggyakorlat által biztosítottan gyakorlatilag arányosan ugyanazok a juttatások ille-

tik meg, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottakat.  

A részmunkaidős foglalkoztatás hazai helyzetének áttekintésekor az alapvető k i-

indulási szempont az, hogy az unió tagállamai, illetve a tárgyalt megállapodás  és a 

hazai jogi szabályozás eltérő alapon közelíti meg a részmunkaidős foglalkoztatást. 

Míg az előbbi elsősorban a munkavállalók igényének megfelelő rugalmas munka-

végzést célozza leggyakrabban, addig az utóbbi a munkahelymegőrzés és munka-

helyteremtés alapján próbál támogatási eszközöket biztosítani. Ugyanakkor törekvé-

sek vannak régóta a magyar foglalkoztatáspolitikában abban a tekintetben is, hogy 

meghatározott munkavállalói rétegek (nyugdíj előtt álló korosztály, családi körü l-

ményeik miatt kevésbé mobil munkavállalók) részmunkaidős foglalkoztatásának 

esélyei kedvezőbbek legyenek. 

Általános az a vélekedés, hogy Magyarországon a foglalkoztatás terhei útját ál l-

ják annak, hogy jelentősen bővüljön a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma. 

Már tulajdonképpen az 1980-as évektől kezdődően készültek felmérések, javaslatok 

a részmunkaidős foglalkoztatás elterjesztésére. Az erről a pontról való elmozdulás 

csak az adó- és társadalombiztosítási járulék jelentős mértékű csökkentésével érhető 

el. Olyan szintűnek kell lennie ennek a támogatásnak, hogy a munkáltató számára 

ösztönző legyen a részmunkaidős munkavállalók alkalmazása. Az érem másik oldala 

az, hogy a minimálbér például felének szintjén és az ehhez társuló adó - és társada-

lombiztosítási terhek mellett, részmunkaidőben gyakorlatilag nem rentábilis dolgoz-

ni/foglalkoztatni. 

Hangsúlyozni kell, hogy EU idevonatkozó szabályanyaga arra irányul, hogy a 

részmunkaidőben foglalkoztatottak számára teljes munkaidős társaikéval egyenlő 

bánásmódot biztosítson. Ma Magyarországon ebben a tekintetben a jogszabályi kör-

nyezet ennek megfelelő, mert nem tartalmaz hátrányos szabályokat a részmunkaidő-

ben foglalkoztatottakra nézve. Azonban ha bármilyen irányú lépések történnek a 

részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzésének elősegítésére, akkor különös figyelmet 

kell fordítania a jogalkotónak arra, hogy ez a helyzet ne változzon a munkavállaló -

védelem rovására (ne teremtsen diszkriminatív helyzetet a részmunkaidőben fogla l-

koztatottak vonatkozásában). 

Határozott időre alkalmazott munkavállalók 

A munkajogviszony időtartamával kapcsolatosan az a tradicionális vélekedés (és a 

jogalkotó által általában preferált cél), hogy főszabály szerint a munkajogviszony 

határozatlan időtartamra jöjjön létre. Ez abból a megfontolásból táplálkozik, hogy a 

munkajogviszony létesítése a munkavállaló egzisztenciális biztonságát szolgálja, így 

csak kivételes lehet az az eset, amikor a felek a munkaszerződést határozott időta r-

tamra köthetik meg. Ennek megfelelően az Európai Unió tagállamainak döntő több-

ségében olyan rendelkezéseket találunk, amelyek védik a határozatlan idejű munka-

jogviszonyban álló munkavállaló jogállását munkajogviszonya megszüntetése tekin-

tetében. 

A magyar szabályokhoz való viszonyításhoz a legnagyobb segítséget az ide vo-

natkozó német jogi környezet vizsgálata adhatja, annál is inkább, mivel a tárgyban 
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született törvény már az unió határozott idejű munkajogviszonyokról szóló irányelv-

ének harmonizációja során született meg. 

A német TzBfG egyesíti a korábban hatályban levő szabályokat és az irányelv 

által megkövetelt rendelkezéseket egyaránt, ezért mindenképpen indokolt tartalmá-

nak elemzése és a magyar jogalkotó számára az ebből levonható tanulságok bemuta-

tása. 

Definiálásra kerül először is a határozott időre alkalmazott munkavállaló foga l-

ma (TzBfG 3. §), eszerint a határozott időre foglalkoztatott munkavállaló meghatá-

rozott idővel megszűnő munkaszerződéssel rendelkezik. Határozott idejű munka-

szerződés az, ha a szerződés ideje naptárilag meghatározott (naptárilag meghatáro-

zott határozott idejű munkaszerződés) vagy a szolgáltatás természetéből, céljából 

következik (cél szerinti határozott idejű munkaszerződés).  

Az irányelv által megkövetelt diszkrimináció-tilalom szószerinti átvételre került 

a törvénybe (TzBfG 4. §): a határozott időre foglalkoztatott munkavállaló nem ke-

zelhető kedvezőtlenebbül, mint az összehasonlítható határozatlan időre foglalkozta-

tott munkavállaló, kivéve, ha objektív indokok a megkülönböztetést indokolják. Ha 

meghatározott feltételek az adott üzemben vagy vállalatnál a foglalkoztatás időtar-

tamától függenek, úgy a határozott időre alkalmazott munkavállaló esetében ugya-

nazt az időtartamot kell figyelembe venni, mint a határozatlan időre alkalmazottnak, 

kivéve ha objektív indokok a megkülönböztetést indokolják.  

Összehasonlítható az a határozatlan időre alkalmazott munkavállaló az üzemben, 

akinek munkajogviszonyának jellege és a tevékenység ugyanaz vagy hasonló. Ha 

nincs az üzemben összehasonlítható határozatlan időre foglalkoztatott munkavállaló, 

akkor az alkalmazható kollektív szerződés alapján döntendő el, minden egyéb eset-

ben az alapján állapítható meg, hogy mely iparág használható a gyakorlat szerint az 

összehasonlítható határozatlan időre foglalkoztatott munkavállaló fogalmának me g-

határozására. 

Ezután azok a szabályok következnek, amelyek megszabják a határozott idejű 

szerződés megkötésének lehetőségét, a határozott idő kikötésének megengedettsége 

cím alatt, ezeket érdemes áttanulmányozni a magyar bírói gyakorlat és jogalkotás 

ismeretében (TzBfG 14. §): 

A határozott idő kikötése akkor érvényes, ha azt alapos ok indokolja. Alapos ok 

különösen az, ha 

− a munkaerőigény csak rövid ideig áll fenn,  

− a határidőtűzés képzéshez, oktatási időhöz kapcsolódik, ami után az átmenetel 

a munkavállalónak a munkakörébe megkönnyített,  

− a munkavállaló helyettesítés céljából egy másik munkavállaló munkáját végzi 

el, 

− a szolgáltatás természete miatt a határidő kikötése jogszerű,  

− az időtűzés a próbaidőre történik, 

− a munkavállaló személyében rejlő okból igazolható, 

− a munkáltató költségvetésből támogatott, a költségvetési  mivolta a foglalkoz-

tatásnak meghatározott és az megfelelő foglalkoztatás vagy  

− a határidőtűzés bírói döntésen alapul. 

A naptári napok szerinti időhatározása a munkaszerződésnek a fenti objektív in-

dokok valamelyike nélkül két évig tarthat, ezen kétéves időtartam alatt csak három-

szor hosszabbítható meg a határozott idejű szerződés. Érvénytelen az első mondat 
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szerinti kikötés, ha ugyanazon munkáltatóval már fennállt korábban határozott vagy 

határozatlan idejű munkajogviszony. 

Ezt követően a határozott idejű szerződés megszűnésére vonatkozó szabályokat 

tartalmaz a törvény (TzBfG 15. §), ezeket a szabályokat az Európai Unió irányelve 

nem érinti, ezért erre ehelyütt nem térünk ki. A munkáltatónak a határozott időre 

foglalkoztatott munkavállalókat informálnia kell a rájuk vonatkozó határozatlan 

idejű állásokról, betöltési lehetőségükről. Az informálás lehet arra alkalmas általá-

nos módon, a munkavállalók által elérhető helyen. (TzBfG 18. §). A munkáltatónak 

gondoskodnia kell arról, hogy a határozott időre foglalkoztatott munkavállalók is 

megfelelő képzésben és továbbképzésben részesüljenek szakmai fejlődésük és előre-

lépésük érdekében, ahogy a vállalatnál más munkavállalóknak lehetőségük van erre 

(TzBfG 19. §). A munkáltatónak informálnia kell a helyettesítő munkaválla lók szá-

máról és az összes munkavállalókhoz viszonyított arányáról (TzBfG 20. §). Ezen 

kötelezettségek már az irányelv által előírtak konkrét jogszabályi rendezését jelentik, 

lásd következő fejezetben. 

A német jogi szabályozás mellett indokolt még utalni az  olasz és a francia jog 

megoldására. Olaszországban már 1962-ben részletesen szabályozták a határozott 

időtartamra létesített munkajogviszonyból felmerülhető problémákat. Főszabályként 

a munkajogviszony határozatlan időtartamra jön létre, amennyiben a törvény kivéte-

leket nem állapít meg. Ezek a kivételek a munka jellegével, a munkáltató speciális 

helyzetével, valamint foglalkoztatási célkitűzésekkel állnak összefüggésben.  

Franciaországban az 1982-ben e tárgyban meghozott rendelet koncepciója sze-

rint a munkavállaló úm. a vállalkozás polgára, és ennek megfelelően kell levonni 

ezen státusz gazdasági és szociális következményeit. A rendelet szintén főszabály-

nak tekinti a határozatlan időre létesített munkajogviszonyt, és megállapítja a kivéte-

leket, valamint meghatározza esetenként a határozott időre létesített munkajogvi-

szony időtartamát. 

A magyar szabályozás is a határozatlan idejű jogviszonyt tekinti a foglalkoztatás 

főszabályának, eltérő megállapodás hiányában, a munkaviszony határozatlan időta r-

tamra jön létre. A törvény abból kiindulva, hogy a határozott idejű munkajogviszony 

több szempontból is hátrányosabb a munkavállaló számára, szabályokat állít fel a 

határozott időre foglalkoztatott munkavállalók érdekeinek védelmére: a határozott 

idejű munkaviszony időtartama – az újabb munkaviszony létesítését is ideértve – az 

öt évet nem haladhatja meg. 

A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalása értelmezte 

munkajogunkban a határozott idejű munkajogviszonyra vonatkozó törvényi rende l-

kezést, amikor kimondta, hogy érvénytelen az újabb határozott időre szóló megálla-

podás, ha a munkáltató jogos érdekének csorbítására vezetne. Ilyen esetben a határo-

zott időre kötött újabb munkaviszonyt határozatlan időre létesítettnek kell tekinteni. 

Ha csak érintőlegesen is, a Munka Törvénykönyve is foglalkozik a határozott idejű 

munkaszerződés megkötésének céljával, amikor rögzíti azt, hogy a határozott idejű 

munkaviszony időtartamát naptárilag, illetve más alkalmas módon kell meghatároz-

ni. Nyilván a „más alkalmas mód” az az eset, amikor a felek a határozott időben oly 

módon állapodnak meg, hogy megjelölik annak célját, például egy maghatározott 

feladat elvégzéséhez vagy egy másik munkavállaló helyettesítésének időtartamához 

kötik a szerződés megszűnésének időpontját. A fentiek szerint viszont, ha a felek a 

naptári meghatározást alkalmazzák, a szerződés céljára vonatkozó kikötést a szerző-

désnek nem kell tartalmaznia. 
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A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata a határozott idejű munkaszerződésekkel kap-

csolatosan abban foglalható röviden össze, hogy a bírói fórum – még a korábbi 

Munka Törvénykönyve hatálybalépése előtt született állásfoglalása – a munkaválla-

lói érdekek védelme szempontjából fontos elvet rögzített. A Legfelsőbb Bíróság 

Munkaügyi Kollégiumának 6. sz. állásfoglalása szerint érvénytelen az újabb határo-

zott időre szóló megállapodás, ha a munkáltató jogos érdekének csorbítására veze t-

ne. Ilyen esetben a határozott időre kötött újabb munkaviszonyt határozatlan időre 

létesítettnek kell tekinteni. A bíróság azt rögzítette ezzel, hogy az újabb határozott 

idejű szerződés megkötésekor fenn kell állnia valamilyen jogos érdeknek, amely azt 

indokolja, hogy újabb határozott idejű szerződést kötnek a felek és nem határozatlan 

idejűt (később ezt az elvet a jogalkotó a korábbi illetve az új  Munka törvénykönyvé-

be emelte). 

Feltehető az a kérdés, hogy ha a szerződés meghosszabbításához kell jogos é r-

dek, fel kell-e ilyen érdeket mutatnia a munkáltatónak az első szerződés megkötése-

kor is. A Legfelsőbb Bíróság idézett állásfoglalása kizárólag a szerződés meghosz-

szabbításáról, „újabb határozott idejű szerződés kötéséről” szól, a jogalkalmazó 

szerv idáig mehet el a jogszabály értelmezésével kapcsolatosan, a feltett kérdés 

megválaszolása pedig inkább jogalkotói feladat, jogszabályban rögzíthetőek esetle-

gesen az első határozott idejű szerződés megkötésére vonatkozó indokok, mint 

ahogy sok állam jogrendjében ez megtörténik (bár a tárgyban született EU irányelv 

is csak a meghosszabbítások során követeli meg a tagállamoktól a visszaélések meg-

akadályozását). 

A határozott idejű munkaszerződés megkötésének indoka – a „jogos érdek”. A 

fenti állásfoglalás tartalma megtalálható a Legfelsőbb Bíróság több publikált eseti 

döntésében is, konkretizálva az ott lefektetett általános elvet. A munkaviszonynak 

törvényes érdek nélkül történő, többször ismételt, határozott időre szóló kikötése a 

munkaszerződésekben egyértelműen csorbítja a munkavállalónak a felmondási j á-

randóságokkal kapcsolatos jogos érdekét, ezért rendeltetésellenes joggyakorlást 

valósít meg [BH 1999. 524]. Az adott esetben a piaci viszonyokhoz igazodó ruga l-

mas létszámgazdálkodásra hivatkozás – a felperes rövid tartamú, többször ismételt 

határozott idejű alkalmazását okszerűen alátámasztó indok (pl. az adott határozott 

idejű munkaviszonyhoz kapcsolódó alkalomszerű megrendelés vagy más konkrét 

sajátos gazdálkodási körülmény) hiányában – az alperes részéről a törvényes érdek 

fennállásának megállapítását nem alapozza meg. A piaci változások ugyanis rend-

szerint érintik a gazdasági szférához tartozó munkáltatók működését. Ezért, ha ön-

magában e körülményre tekintettel a határozott idejű munkaviszony ismétlődő, álta-

lános alkalmazása minden további nélkül elfogadható lehetne, ez a munkavállalók 

jogos érdekeinek csorbításához vezetne. Az ismételt határozott idejű alkalmazásnak 

egy-másfél év elteltével történő határozatlan idejű munkaviszonnyá átalakítása a 

munkáltató elvárásainak megfelelő munkavégzéstől függően, lényegében a munka-

vállaló próbaidőt meghaladó kipróbálását jelenti. Így ezt sem lehet a munkáltató 

részéről törvényes érdeknek minősíteni az ismételt határozott idejű munkaszerződés 

megkötésénél. 

Összevetve a bírói gyakorlatot és a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, azt le-

het megállapítani, hogy az így kialakult gyakorlat és jogszabályi környezet alapvető-

en megfelel az unió irányelve célkitűzéseinek és tartalmának. Ettől függetlenül a 

jogalkalmazási és a foglalkoztatási gyakorlatnak azért több neuralgikus pontja van a 
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határozott idejű munkaszerződések egymás után kötésével, hosszabbításával kapcso-

latosan. 

A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók státusa  

A munkaerő-kölcsönzés jogi konstrukciója is a tradicionális munkajogviszonytól 

eltérő foglalkoztatási módszerek egyik gyakori, karakterisztikus fajtája. A munka-

erő-kölcsönzés olyan foglalkoztatást jelöl, amely – főszabályként – a határozott 

időtartamra, és ezen belül is a rövidebb idejű foglalkoztatás megvalósítására szolgál, 

amelyben a munkavállaló olyan munkáltatóval létesít munkajogviszonyt, amelynek 

tevékenysége kizárólag, vagy legalábbis alapvetően a munkaerő-kölcsönzésre irá-

nyul, és a munkavállaló munkateljesítését egy harmadik személy használja fel, aki 

annak ellenére gyakorolja a munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat, hogy 

közte és a munkavállaló között nem áll fenn munkajogviszony. 

Hazánkban a munkaerő-kölcsönzés 2001-ben részletes szabályozást nyert a 

Munka Törvénykönyvében, e helyen – nem elemezve a törvény rendelkezéseit és 

annak változásait – csak egy (az ilyen keretek közt foglalkoztatott munkavállalók 

státusát érintő) momentumra hívjuk fel a figyelmet: a jogalkotó e szabályok mega l-

kotásával azt a koncepciót követte 2001-ben, mely szerint a munkaerő-kölcsönzés 

egy rugalmas foglalkoztatási forma, ehhez igazodóan a szabályozás is legyen ruga l-

masabb a hagyományosnál. Az Európai Unió munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos 

irányelve hét évvel később, 2008-ban látott napvilágot. Az irányelv központi, leg-

fontosabb rendelkezése a kölcsönzött és a kölcsönvevőnél állandó jelleggel fogla l-

koztatott munkavállalók közötti egyenlő bánásmód kérdése. A munkaerő-

kölcsönzéssel kapcsolatos hazai jogalkotás és jogalkalmazás tehát azzal a helyzettel 

szembesült, hogy amikor a nemzeti jog szabályozta a jogintézményt, akkor még nem 

volt uniós idevonatkozó egyenlő bánásmódra vonatkozó norma-követelmény, csak 

később követelt ilyet EU irányelv. Az egyenlő bánásmódra vonatkozó elv alkalma-

zása, az azzal kapcsolatos viták és különböző megoldások (korlátozási lehetőségek) 

nagyon jól mutatják a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos foglalkoztatáspolitikai 

dilemmákat (engedje-e a piac szereplőinek ilyen státusú munkavállalók alkalmazását 

a jogalkotó és ha igen, milyen feltételekkel). 

A távmunka 

Magyarországon egyenlőre (még mindig) a távmunka terjesztését támogató projek-

tek, a távmunkát ismertető írások szintjén találkozhatunk leggyakrabban a távmun-

ka-végzés témájával, a szociális, munkajogi-jogalkalmazási kérdések még nem me-

rülnek látványosan. Ebben a stádiumban sem haszontalan azonban szem előtt tartani 

a munkavállaló-védelmi szempontokat, az ily módon foglalkoztatott munkavállalók 

védelmének lehetőségét, ahogy a Munka Törvénykönyve szabályrendszeréből ez ki 

is olvasható. 

Ebben a kérdésben azonban nem a jogszabályalkotás tűnik elsődleges fontossá-

gúnak, hanem az ezzel kapcsolatos szerződéses, foglalkoztatási  gyakorlat szerepe és 

e gyakorlat kialakításának állam általi segítése. 

Meghatározhatóak már ma is azok a pontok amelyek munkavállaló -védelmi 

szempontból a leggyakrabban felmerülnek (és figyelemmel kell lenni a munkaválla-

lói jogok és kötelezettségek alakításánál). Így például nehézséget okoz a hagyomá-

nyostól teljesen eltérő intenzitású utasítási jog, az atipikus munkahely, az ellenőrzési 

jog kezelése, a munkaidő-beosztása. 
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A legnehezebb kérdés a távmunkás jogállásának tisztázása (függetlenül attól, 

hogy van-e tételes munkajogi szabály a távmunkára a munkajogi kódexben): általá-

ban elmondható, hogy azok az ismérvek, melyeket a joggyakorlat és a munkajogtu-

domány alakított ki a munkajogviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogv i-

szonyok elhatárolására, alkalmazhatóak a távmunka jogviszonyainak minősítésére is. 

Gyakran felmerül még a felek között (és általában kollektív szerződések rendezik) 

az otthoni munkavégzés rezsiköltségének ellentételezése, az infrastruktúra kiépíté-

sének és használatának díja, adatvédelmi kérdések. 

 


