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Petrovics Zoltán:

GONDOLATOK A MUNKAJOGI 
SZABÁLYOZÁSRÓL

1. Problémafelvetés 

Napjainkban egyre gyakrabban kerülnek előtérbe a munkajogi 
szabályozás hasznosságát, illetve szükségességét megkérdőjelező 
álláspontok, és egyre élesebben vetődik fel a kérdés, vajon milyen 
mértékben indokolt beavatkozni a munkáltató és a munkaválla-
ló közötti munkajogviszonyba. Noha egyetlen jogág számára sem 
ártalmas önmagában az, ha az által is képes megtartani vitalitá-
sát, hogy időről időre olyan kérdésekkel szembesül, amelyek rá-
kérdeznek létének fundamentumára, és esetenként „kikezdik” a 
sokak által evidenciának gondolt alaptételeit, a munkajog kétség-
kívül rendkívül szerencsés helyzetben van e tekintetben, hiszen 
az utóbbi időben egyre több ilyen jellegű kérdéssel szembesül. E 
kérdéseknek és az azokra adandó válaszoknak komoly következ-
ménye lehet: végső soron a munkajogi szabályozás létjogosultsá-
gának elismerése a tét. E tanulmány – erre tekintettel – a munka-
jogi szabályozás szükségességével kapcsolatos diskurzushoz kíván 
hozzájárulni.

Kétségtelen, a globalizált gazdaság, a robotizáció, a digitalizáció 
és a munkavégzés új formáinak megjelenése állandó nyomás alatt 
tartja a munkajogi szabályozást (Lehoczkyné Kollonay, 2019. 258., 
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Ferencz, 2019b. 9., 36.), amelynek következtében azt hol gyengébb, 
hol erősebb „eróziós hatások” érik. E folyamatok általában a rugal-
masság jelszavát tűzik zászlajukra (Bornstein, 2010. 197.). Az elvárá-
sok a 2008-ban kirobbant gazdasági és pénzügyi válság óta sem vál-
toztak, sőt, inkább fokozódtak1 (Hepple, 2012. 211., Laulom, 2013. 1., 
Clauwaert - Schömann, 2012. 12.). A koronavírus által kiváltott újabb 
gazdasági recesszió ismét muníciót adhat a munkajogi szabályozás 
által biztosított védelem szintjének lebontásához.

2. A munkajogi szabályozás szükségessége

A munkajogi szabályozás elleni érvek a klasszikus liberális felfogás-
ban gyökereznek. A szerződési szabadság alapján ugyanis a munka-
vállaló szabadon bocsáthatja „áruba” a munkaerejét, illetve az idejét, 
és azt a munkaerőpiacon bárki szabadon igénybe veheti és „megvásá-
rolhatja”. Ennek a csereügyletnek a kifejeződése a munkaszerződés, 
amely olyan magánjogi kontraktus, ami szükségképpen érdektelen a 
közjog számára, ezért nincs alkotmányos alapja annak, hogy az állam 
bármilyen módon is beavatkozzék a két fél szabad megállapodáson 
nyugvó viszonyába (vö. Takács, 2003. 838.). Richard A. Epstein sze-
rint a felek viszonyába történő beavatkozás indokolatlan és szükség-
telen, mivel az önkényes munkáltatói magatartásokat a piaci sze-
replők maguk szankcionálják. Azok a munkáltatók, akik önkényesen 
járnak el, képtelenek lesznek magukhoz vonzani, illetve megtartani 
az értékes munkaerőt, és ebből következően hátrányba kerülnek ver-
senytársaikkal szemben (Epstein, 1984. 947-948., 948.). Ezzel rokon 
Milton Friedman érvelése, aki arra az álláspontra helyezkedik, hogy a 

1  World Employment and Social Outlook. The Changing Nature of Jobs 2015. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_368626.pdf, 14-15. (2021. január 17-ei letöltés).
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munkavállalók gazdasági és szociális érdekeit nem az állam vagy a 
szakszervezetek, hanem leginkább a munkáltató versenytársai vé-
dik. A verseny ugyanis a munkaerőpiacon is érezteti a munkaválla-
lóra gyakorolt kedvező hatását, így a munkafeltételek is abban az 
esetben javulnak számottevően, ha a munkáltatót a többi verseny-
társ nyomás alatt tartja (Friedman, 1980. 16-18.). Ezen túlmenően 
a munkajogi szabályozással szembeni érv, hogy a munkáltatók és 
a munkavállalók valójában elég „érettek” ahhoz, hogy a jogviszo-
nyukat úgy alakítsák, ahogyan az számukra a legideálisabb (vö. 
Arup, 1983.169.), még akkor is, ha nem mindig választják a szá-
mukra lehető leghatékonyabb megoldást (Collins, 2011. 138.).

Simon Deakin és Wanjiru Njoya ezzel szemben – helyesen – ak-
ként foglal állást, hogy a szerződési szabadság elméletileg ugyan 
mindezt lehetővé tenné, ám a valóságban az a felek eltérő helyzete 
miatt nem lehet realitás. A munkavállaló ugyanis általában nincs 
abban a helyzetben, hogy egyenrangú félként lépjen fel a munka-
szerződés megkötésére irányuló tárgyalási folyamatban (Deakin 
– Njoya, 2007. 10.). A valóságban ritka a tényleges alku, a munka-
vállalók blankettákat fogadnak el munkaszerződésként, amelyek 
döntő részben a munkáltató által előre meghatározott kikötéseket 
tartalmaznak.

Ha a kérdést a „tiszta” magánjog felől szemléljük, valóban úgy 
tűnik, a munkajogviszonyban nincs helye harmadik személy 
(például az állami jogalkotó) általi beavatkozásnak. Nem sza-
bad azonban elfeledkezni arról, hogy fejlődése során a munkajog 
a magánjogi gyökerek ellenére közjogi elemekkel gazdagodott 
(elegendő például a kollektív munkajog intézményeire gondolni), 
ennélfogva nem tekinthető tiszta magánjognak (Kenderes, 2001, 
113-120.). Kialakulása és a magánjogtól való viszonylagos elkülö-
nülése jelentős részben éppen a munkavállalókat védő szabályok 
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térnyerésének volt köszönhető. Otto Kahn-Freund szavaival élve, 
a munkajog lényege mindig is az volt, és mindig is az lesz, hogy ki-
egyenlítse a felek alkupozíciójának egyenlőtlenségét (Kahn-Freund, 
1977. 6.). Amint Lehoczkyné Kollonay Csilla fogalmaz, a munkajogi 
szabályozás célja éppen a korlátlan szerződési szabadság jogszabályi 
keretek közé szorítása annak érdekében, hogy az valóban érvényesül-
ni tudjon olyan helyzetekben, amikor a szociológiai vagy a gazdasági 
kényszer, illetve a felek között fennálló hatalmi egyenlőtlenség ezt 
egyébként nem tenné lehetővé (vö. Lehoczkyné Kollonay, 2013. 31.). 

E körben elengedhetetlen röviden utalni a munkajogviszony rendel-
tetésére. A törvény meghatározásából – miszerint a munkaszerző-
dés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása alapján 
munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglal-
koztatni és munkabért fizetni [2012. évi I. tv. 42. § (2) bek.] –, kis-
sé leegyszerűsítő módon azt a következtetést lehet levonni, hogy a 
munkajogviszony rendeltetése nem több, mint „a munkáltató gaz-
dasági céljainak elérése érdekében történő foglalkoztatás” (Bankó 
- Berke - Kiss, 2019. 62.). Nyilvánvaló módon a munkajogviszony 
létesítése azért áll a munkáltató érdekében, mert a tevékenységé-
vel, működésével, szükségleteivel kapcsolatos feladatok ellátásá-
hoz olyan jogviszonyok létesítésére és fenntartására van szüksége, 
amelyek képesek megvalósítani a céljait. A munkáltatónak szüksé-
ge van az általa nyújtott szolgáltatásokhoz és az általa termelt javak 
előállításához, valamint a közszféra munkáltatói által megvalósított 
közszolgáltatások, közhatalmi funkciók biztosításához emberek 
fizikai és szellemi erejére, munkavégzésére. A munkajogviszonynak 
azonban nem csupán a munkáltató gazdasági céljainak elérése, ha-
nem a munkavállaló egzisztenciális érdekeinek biztosítása szem-
pontjából is komoly szerepe van. A munkavállalók többsége számára 
a munkajogviszony ugyanis a létfenntartás és a társadalomban való 
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lét egyik legalapvetőbb feltételét jelenti, vagy ahogyan azt a ma-
gyar Alkotmánybíróság kifejezte, a „munka az egyén létének, em-
beri autonómiájának anyagi forrása” [8/2011. (II. 18.) AB határo-
zat, 29/2011. (IV. 7.) AB határozat, vö. Mundlak, 2007, 189.].2 Ezen 
túlmenően a munkajogviszony a közösség, a társadalom számára 
is kiemelkedő fontossággal bír. A munkajogviszonyok fenntartása 
és szerződésszerű teljesítése szükséges ugyanis a nemzetgazdaság 
és a társadalom szükségleteinek kielégítéséhez és általában a mű-
ködőképességük fenntartásához. Ennélfogva a munkajogviszony 
egzisztenciális és társadalmi rendeltetéssel is bír (Howe - Sánchez 
- Stewart, 2015, 285.).

Ezt árnyalja tovább egyfelől, a munkajogviszony személyiségi jogi 
jellege, amely egyben az értelmes emberi munka ígéretét hordoz-
za valamennyi munkavégző számára, másfelől azon sajátossága, 
amelynél fogva hozzájárul a személyiség kibontakozásához. Így 
lesz a munkajogviszony a munkavállaló számára az egyéni auto-
nómia gazdasági és szellemi alapjainak biztosítéka (vö. Garancsy, 
1970. 24.). Ezért van az, hogy a munkajogi szabályozás az emberi 
méltóság tiszteletben tartásának követelményére is épít, megaka-
dályozva, hogy a munkajogviszony egyik alanya „korlátlan” ha-
talmat gyakorolhasson a másik felett.

Ha rápillantunk a „munka világára”, megállapítható, hogy a szu-
bordináció valójában egy percre sem „ment ki a divatból”. Egyet-
értve Kártyás Gáborral: „a rugalmasságot, önállóságot ígérő új 
foglalkoztatási formák mögött is sok esetben a munkaviszonyra 

2  Ezzel összefüggésben érdemes felidézni Ferenc pápa 2015. augusztus 19-i 
általános audienciáján elhangzottakat. A Szentatya a munka méltóságáról 
szólva kifejtette: „a munka szent, a munka ad méltóságot a családnak”. Ld. 
http://en.radiovaticana.va/news/2015/08/19/pope_francis_at_audience_ca-
techesis_on_dignity_of_work/1166040 (2021. január 15-ei letöltés).
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jellemző, szigorú munkáltatói kontroll igénye sejlik fel” (Kártyás, 
2020. 47.), így amíg „az alárendeltségben történő, függő munkavég-
zés jellege nem változik, mindkét félnek érdeke a munkajogi szabályo-
zás megőrzése” (Kártyás, 2020. 44-45.). A felek közötti erőviszonyok 
kiegyenlítése ugyanis nem azonosítható egyszerűen a munkavállaló 
– mint hagyományosan „gyengébb fél” – védelmével. A munkajog 
feladata az is, hogy a munkajogviszony rendeltetésével összhangban 
a munkáltató érdekeit is megfelelő védelemben részesítse. A munka-
jog ilyenformán „védelmi jog” mindkét fél számára.3 

3. A munkajogi szabályozás töredezettsége

A szabályozás flexibilitásának növelése azzal a hatással is járhat, 
hogy a munkavégzők egyes csoportjai a nyilvánvaló gazdasági füg-
gés ellenére kívül rekedhetnek a szabályozás által biztosított védelem 
terrénumán. Ezen túlmenően a rugalmasítás a „bent lévők”, azaz a 
szabályozás hatálya alatt állók közötti különbségek növekedéséhez, 
a munkavállalók közötti szegmentálódáshoz is vezethet. Ezzel függ 
össze részben az is, hogy a munkajogi szabályozás nem egységesen 
védi a munkavállalókat. Azt is mondhatnánk: egyenlő pályák, egyenlő 
esélyek, de valaki gyalog, valaki pedig kerékpárral megy.4

Ilyen értelemben a munkajogi szabályozás szinte minden jogrend-
szerben töredezett, ennélfogva csak a túlzott általánosítás veszélye 
mellett lehet differenciálatlanul beszélni a „munkavállalók munka-
jogi védelméről”. Az egyes munkajogviszonyok között nemcsak az 

3  A munkáltatót illetően elegendő e körben utalni a munkáltatói jogosultságok, jogos 
gazdasági érdek védelme, a munkaszerződés teljesítése kereteinek vagy a munka-
idő beosztásának szabályozására.

4 A parafrazeálás Sándor György humoralista szállóigévé vált mondatain alapul: 
„Egyenlő pályák, egyenlő esélyek! – Én kerékpárral megyek.” (Sándor, 27.).

23

G
O

N
D

O
LA

TO
K 

A 
M

U
N

KA
JO

G
I S

ZA
BÁ

LY
O

ZÁ
SR

Ó
L

kább széttöredezetté vált. Az új kulturális ideál a flexibilis és mobil 
munkaerő, a végletekig terhelhető ember – a „homo onerosus” – 
eszményképét állítja fel, és képmutató módon igyekszik a magán- 
és családi életet szétziláló intézményeket a magánélet és a munka 
összebékítését eredményező megoldásokként bemutatni. Az ál-
landó mozgás, a mértéket nem ismerő individualizmus magától 
értetődő módon visszaszorítja a kollektív fellépés struktúráit is. Ez 
a folyamat szétzilálja az emberi és a munkahelyi kapcsolatok egy 
részét, az ember azonban tartós kapcsolatok és stabil viszonyok 
hiányában nehezen tud boldogulni, mivel a természeténél fogva 
viszonylagos stabilitásra van szüksége. Mindez az emberek egy ré-
sze számára nehezen fogadható el, elsődlegesen éppen azért, mert 
az emberi természettel ellentétes követelményeket kér számon, és 
évezredes, közösség erejére támaszkodó magatartásformákat tesz 
látszólagosan feleslegessé.

***

Konklúziót írásom rendhagyó módon nem tartalmaz. A kérdés 
megválaszolását, miszerint van-e szükség munkajogi szabályo-
zásra a tisztelt Olvasóra bízom.
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emelésével valósítható meg. Ennek lényege, hogy az általános garan-
ciáknak a minősítésétől, besorolásától függetlenül valamennyi ember 
által kifejtett munkavégzési formára érvényesnek kell lennie. 

Végül itt érdemes említést tenni arról, hogy 2020 tavaszán a CO-
VID-19 (koronavírus) járvány következtében kibontakozott „járvá-
nyügyi jogalkotás”, ha időlegesen is, de megteremtette annak lehe-
tőségét, hogy a hagyományosan magasabb szintű védelmet élvező 
munkavállalók jelentős része is „leszállhasson a kerékpárról”, és 
csatlakozzon a gyalogosan közlekedőkhöz. A 47/2020. Korm. rende-
let 6. § (4) bekezdése ugyanis lehetővé tette, hogy a munkáltató és 
a munkavállaló megállapodása a 2012. évi I. tv. bármely szabályától 
eltérhessen. Amint azt Berke Gyula találóan ragadja meg, e norma lé-
nyegét tekintve „»polgári jogiasította« a munkajogot” (Berke, 2020. 
32.); valamennyi munkajogi szabályt abszolút diszpozitívvá téve, 
visszavezetve ezzel a munkajogviszonyban állókat a „korlátlan szer-
ződési szabadság” (Gyulavári, 2020. 80.) területére. A sajátos szabály 
célszerűsége vitatható, mint ahogyan az is, hogy a jogalkotó miért 
nem határolta be pontosan azokat a rendelkezéseket, amelyektől az 
eltérés megengedett, hiszen így elviekben nem volt elképzelhetetlen 
az sem, hogy a magyar munkajog európai uniós jog által előírt köve-
telményeit is „félreállítsák” a felek, amely kétségkívül aggályosnak 
tekinthető.

4. Új munkajoghoz új embert?

A munkajogi szabályozással kapcsolatosan felvetett kérdések nem 
választhatók el a jelenkor emberképének tendenciáitól sem. Röviden 
szükséges utalni arra, hogy napjainkra nemcsak a munkajogi szabá-
lyozás, az emberek élete és az emberi-munkavállalói lét is egyre in-
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individuális alkupozíciókban, és ezáltal a foglalkoztatás színvo-
nalában, a bérezésben, hanem a kollektív alku képességében, a 
munkavállalók szervezettségében is jelentős különbségek mutat-
koznak (Hepple, 1998. 282.), mindehhez társul a jogalkotó által 
tételezett szabályok közvetítette különbségtétel is.

Erre tekintettel a munkajogi szabályozás egy szegmentált, több-
szintű – és olykor foghíjas – védelmi rendszerként írható le, 
amely tükrözi az ún. elsődleges és másodlagos munkajogviszo-
nyok közötti különbségeket (Hepple, 1981. 68., Collins, 1992. 
260-262., Hepple, 1998. 282.). Kissé leegyszerűsítve az elsődle-
ges munkajogviszonyok közé a határozatlan időre szóló (tipikus) 
munkajogviszonyok tartoznak, a másodlagos munkajogviszonyok 
között pedig a hagyományostól eltérő, atipikus munkajogviszo-
nyok kapnak helyet (Cazes - Nesporova, 2003. 103.). Noha nem 
lehet kijelenteni, hogy valamennyi atipikus munkajogviszonyban 
(ld. erről Ferencz, 2015a.) elmaradna a védelem hagyományos-
nak tekintett munkajogviszonytól, szembetűnő azonban, hogy a 
védelem e körben általában könnyebben erodálódik, és nehezeb-
ben „épül vissza”. Sőt, a másodlagos kategórián belül is vannak 
kevésbé „szerencsés” munkajogviszonyok, amelyek még ked-
vezőtlenebb helyzetben vannak a többihez képest. A munkajogi 
védelem szegmentációja, a harmadik, negyedik és további „vo-
nalas” munkajogviszonyok megjelenése együtt jár az elsődleges 
csoportok védelmére vonatkozó szabályozás erősödésével. Ez a 
jelenség a másodlagos csoportok alkalmazása irányába „tolja el” 
a foglalkoztatás struktúráját.

Az említett „gyalogosan közlekedők” táborába tartoznak például 
azok a munkavállalók, akik ún. kisvállalkozásoknál állnak munka-
jogviszonyban. Noha tételes jogi szempontból ennek kevésbé van 
jelentősége Magyarországon, egyes jogrendszerekben nem irrele-
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váns, hogy a munkavállaló hány főt foglalkoztató munkáltatónál áll 
munkajogviszonyban (Voss - Haar, 2012. 220., Rebhahn, 2006. 232.). 

A hatályos magyar szabályozás ezen túlmenően is szolgáltat példát 
a szegmentálódásra. Ilyen például a közfoglalkoztatási jogviszony, 
amelynél a munkajogi szabályok közül számos nem alkalmazható 
(2011. évi CVI. tv. 2. §, Ferencz, 2014. 129-131.), a szociális szövetke-
zetek tagjainak munkavégzése (ld. Ferencz 2015b.), vagy az iskola- és 
közérdekű nyugdíjas szövetkezetek tagjának „személyes közremű-
ködés” keretében történő foglalkoztatása, „amely elveti a munkavi-
szonyból eredő garanciális rendelkezéseket, ám fenntartja az azonos 
tőről fakadó munkáltatói hatalmat” (Kártyás, 2020. 49.). Ez utóbbi 
tekintetében úgy is lehet fogalmazni, hogy a jogalkotó a munkajog-
viszony konstrukcióját egy új jogviszony keretei között alkotta meg, 
száműzve azt a munkajog hatálya alól egy olyan területre, ahol annak 
jelentős védelmi szabályait nem engedi érvényesülni.

E körben indokolt utalni a kormánytisztviselői jogviszony szabályozá-
sára is, amelynek néhány jellemzője már-már a fent említett szekun-
der munkajogviszonyok kategóriájába sorolja azt. Amint arra Kártyás 
Gábor rámutat, a kinevezésnek a munkáltatói jogkör gyakorlója általi 
egyoldalú módosítási lehetősége [2018. évi CXXV. tv. 89. § (1) bek.] és 
az általa közvetített „parttalan munkáltatói hatalom a korai gyáripar 
korába repíti vissza a magyar közszolgálatot, anélkül, hogy akárcsak 
megkísérelné bármilyen munkáltatói jogos érdekkel alátámasztani” 
(Kártyás, 2020. 49.). Az egyoldalú kinevezés-módosítás következté-
ben szinte nincs olyan szabálya a kormányzati szolgálati jogviszony-
nak, amit ennek alkalmazásával ne tudna a munkáltató megkerülni.

Röviden szükséges említést tenni a digitalizációs folyamatok (Kun, 
2018., Ferencz, 2019a. 211-212., Rácz, 2019. 234-237.) következtében 
életre hívott új munkavégzési formákról is (platform alapú gazdaság 
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munkavégzési struktúrái, applikáció alapú munkavégzés, crowd-
work). A problémakör az utóbbi években viharos sebességgel vált 
a munkajogról való gondolkodás egyik központi témakörévé. Nem 
véletlen, hiszen – különösen a nemzetközi színtéren – egyre na-
gyobb méreteket ölt azoknak a száma, akik a munka világába ilyen 
módon (is) bekapcsolódnak (ld. erről általában Rácz, 2020.). A digi-
tális kor új munkavégzőit érintően időről időre felvetődnek külön-
féle megoldási javaslatok a védelem bizonyos fokú kiterjesztésére. 
Ilyen lehet az, ha a szabályozás előre meghatározott kritériumok 
alapján bizonyos szintű munkajogi védelem alá helyezi a munka-
végzők egyes csoportjait.5 Ennek a módszernek kétségkívül egyik 
nehézsége, hogy a jogalkotónak pontosan definiálnia kell a „ked-
vezményezett” személyi kört (Kun, 2020. 185.), ennek során azon-
ban nem csupán a munkajogviszony és a munkajogviszonynak 
nem minősülő jogviszonyok közötti elhatárolást kell egyértelmű-
en megtennie, hanem a nem munkajogviszonyban álló kedvezmé-
nyezett és nem kedvezményezett személyek között is differenciál-
nia kell. Látható, hogy ez a megoldás nyilvánvaló módon felerősíti 
a másodlagos, harmadlagos védelemre érdemes személyek között 
differenciálást (Rácz, 2019. 254-256.). Egyetértve Emanuele Men-
egattival, valójában nem az alárendeltségben végzett munkavég-
zést kell újra értelmezni, hanem a védelmet biztosító garanciák 
elosztását szükséges újra gondolni (Menegatti, 2018. 109., Rácz, 
2019. 257.). Mindez – az univerzális munkajogi biztosítékok (Kun, 
2018. 406., Rácz, 2019., 256-257., Sipka – Zaccaria, 2018. 842.) ál-
talános elismerése mellett – a probléma emberi jogi kontextusba 

5  Erre példaként említhető a francia loi El Khomri (loi n° 2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels, valamint Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 
relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie 
électronique), amely platform munkások számára biztosít bizonyos fokú mun-
kajogi védelmet (Kun, 2020. 184-185.).
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