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A tanulmány célja bemutatni, hogy a német jog miként rendezi a munkavállalóhoz hasonló jogállású 

személy felelősségi kérdéseit. Ezzel kapcsolatosan párhuzamba állítja a magyar jog előtt álló kihívá-

sokat a fogalom és annak jogkövetkezményei tekintetében, figyelemmel a Munka Törvénykönyve 

Tervezetében kínált javaslatra, illetve a magyar kárfelelősségi rendszer sajátosságaira. 

Kulcsszavak: munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek, kárfelelősség, német jog, Munka 

Törvénykönyve 

 

Dieser Artikel versucht das zu präsentieren, wie das deutsche Recht die Haftung der arbeitnehmerähn-

lichen Person reguliert. Der Artikel untersucht die Schwierigkeiten sowohl in dem ungarischen, als 

auch in dem deutschen Verantwortungsrecht im Zusammenhang mit den Begriff der arbeitneh-

merähnlichen Personen. 

Stichwörter: arbeitnehmerähnliche Personen; Haftung; deutsches Recht, Arbeitsgesetzbuch 

 

 

1. A MUNKAVÁLLALÓHOZ HASONLÓ JOGÁLLÁSÚ SZEMÉLY FOGALMA A NÉMET 

JOGBAN 

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy különleges szabályozással rendelke-

zik a német jogban. A fogalmi megközelítés sokrétű, ugyanis nincs egy általános 

definíció, hanem minden olyan törvény, amely kiterjeszti hatályát erre a munkavég-

zői jogállásra, egyben meg is adja az általa munkavállalóhoz hasonló jogállású sze-

mélyként kezelt munkavégzők jogállásának ismérveit. Az egyes törvényi fogalmak 
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fő elemeikben egybeesnek, azonban néhol észrevehetőek eltérések. Az érintett tör-

vények ugyanakkor gyakran hivatkoznak más jogszabályban kifejtett fogalomra, 

azt átültetve, esetleg további feltételt hozzáfűzve alkalmazzák azokat. Egyik ilyen 

többször felhasznált definíció, amelyet a szakirodalom is gyakran a legfőbb definí-

cióként kezel, a tarifaszerződésről (kollektív szerződésről) szóló törvényben talál-

ható. E törvény, tehát Tarifvertragsgesetz 12a § (1) bekezdése szerint munkaválla-

lóhoz hasonló jogállású személyek: 

 Azok a személyek, akik gazdaságilag függő helyzetben vannak, és a munka-

vállalóhoz hasonló szociális védelmi szükségletük áll fenn, 

 amennyiben más részére szolgálati- vagy vállalkozási szerződés keretében 

személyesen vagy lényegében munkavállaló alkalmazása nélkül végeznek 

munkát; és 

 amennyiben ezt a tevékenységet túlnyomó részben egy személy részére tel-

jesítik, vagy 

 összes üzletszerű tevékenységből származó jövedelmüknek több mint a fele 

egy személytől származik, 

 ha egyéb változás nem látható előre – amennyiben kollektív szerződés más-

képpen nem rendelkezik – a mindenkori utolsó hat hónapi tevékenységét il-

letően, vagy amennyiben ez az időtartam rövidebb, úgy erre az időtartamra 

illetően, a Tarifvertragsgesetz rendelkezései az irányadóak. 1 

Ez a fogalom irányadónak tekinthető a német jogban, és az általa átfogott sze-

mélyi kört több különböző jogkövetkezmény érinti, hiszen amint fentebb említésre 

került, nem egységesen szabályozott státuszról van szó, hanem konkrétan meghatá-

rozott törvények terjesztik ki hatályukat a jogállásra, annak összes munkavégzőjé-

re, vagy egyes munkavégzői csoportjaira. A következőkben a német jognak e stá-

tuszra vonatkozó egyik területét, a felelősségi joganyagot vizsgáljuk meg.2  

 

2. A NÉMET FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 

2.1. A megrendelő és a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy felelőssége 

a főkötelezettségük megsértése esetén 

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek munkavégzése nem a hagyomá-

nyos keretek között zajlik. A német szakirodalom álláspontja szerint a munkaválla-

                                                 
1  KISS György: A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy problematikája az Európai 

Unióban és e jogállás szabályozásának hiánya a Munka Törvénykönyvében. Jogtudo-

mányi Közlöny, 2013/1, 10. 
2  Meg kell jegyeznünk, hogy a német szakirodalom alapvetően a munkavállalóhoz 

hasonló jogállást két szempontból, a definíció és a jogkövetkezmények szempontjából 

vizsgálja. A jogkövetkezményeket főleg a törvényi szinten kifejezetten kiterjesztett 

munkajogi instrumentumok megvalósulása szempontjából tárgyalja, emiatt a 

munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek felelősségére elenyésző számú forrást 

lehet találni. Emiatt a státusz felelősségi kérdéseinek vizsgálatát ezen feldolgozott 

szakirodalmak és a német jogszabályok ismertetésén át lehet a lehető legátláthatóbban 

bemutatni. 
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lóhoz hasonló jogállású személyek egy vagy több megrendelővel állnak valamilyen 

szerződéses kapcsolatban. A német dogmatika szerint a megrendelő adja ki a meg-

rendelését ezen foglalkoztatottnak, amely különféle szerződés-alapú jogviszony 

keretében történhet. Ritkán foglalkoznak a német jogtudósok azzal a felelősségi 

konstrukcióval, amely ebben a speciális foglalkoztatási viszonyban szerződő felek 

között, illetve harmadik személy felé fennállhat. A német felelősségi jog egyébként 

is kifejezetten összetett és bonyolult, egy ilyen dogmatikai kihívás esetén pedig 

kifejezetten komplikált szabályozási struktúrával találkozhatunk. 3 

A megrendelő és a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy alapvetően az 

általános kötelmi jogi szabályok szerint tartozik felelősséggel a szerződési főköte-

lezettségük (megrendelés teljesítése, díjfizetés kötelezettsége) megsértése esetén, 

hiszen önálló munkavégzőnek minősülnek,4 azonban mégis vannak a részletekben 

különlegességek, eltérések.5  

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek felelőssége a német Polgári 

Törvénykönyv (BGB) 280. § (1) bekezdése szerint alakul a „személyi károk”6 

megtérítésével kapcsolatban, amely szerint, ha az adós a kötelmi viszonyból eredő 

kötelezettségét sérti, akkor a hitelező az ez által keletkezett károkért kártérítést 

követelhet. Ez azonban nem érvényes, hogyha az adósnak nem felróható a kötele-

zettségszegés.7  

Ha a teljesítés kizárt, mert a teljesítés az adós oldalán lehetetlenül, vagy mert az 

adós megtagadta a teljesítést, mivel tőle az a törvény szerint nem elvárható,8 akkor 

a teljesítés helyett, meghatározott feltételek fennállása esetén, a kártérítési szabá-

lyok kerülnek alkalmazásra.9 Ha a szolgálat teljesítése már a szerződéskötéskor 

kizárt volt, akkor a hitelező választása szerint követelheti a teljesítés helyetti kárté-

                                                 
3  Claudia SCHUBERT: Schutz der arbeitnehmerähnlichen Personen. C.H. Beck Verlag, 

München, 2004, 339–341.  
4  Wolfdieter KÜTTNER–Jürgen RÖLLER: Personalbuch, 2016. Verlag C.H. Beck, München, 

2016, 213.  
5  Claudia SCHUBERT: i. m. 339. 
6  Integritätsschaden: Az ember személyét érő károk, egészséget és testi, szellemi, pszi-

chikai épséget hátrányosan befolyásoló károsodás. 
7  Claudia SCHUBERT: i. m. 339. 
8  BGB 275 § (1) bek., (3) bek.  

275. § (1) bekezdés: A teljesítésre vonatkozó igény kizárt, ha ez az adósnak vagy akár-

kinek lehetetlen.  

275. § (3): Az adós megtagadhatja a teljesítést, hogyha neki személyesen kell teljesíte-

nie, és tőle a teljesítés nem elvárható a teljesítésével járó hátrányok és a teljesítéshez fű-

ződő hitelezői érdek összevetése alapján. 
9  BGB 280. § (3) bek. szerint a kártérítést a teljesítés helyett a hitelező csak speciális 

körülmények alapján követelhet. A speciális körülmények: 281. § (ha az adós az esedé-

kes teljesítést nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy késedelembe esik), 282. § (ha a 

teljesítés elfogadása a hitelezőtől többé nem elvárható), 283.§: Ha az adós a 275. § alap-

ján nem köteles teljesíteni, akkor a 280. § (1) bekezdése szerinti körülmények esetén a 

hittelező kártérítést követelhet a teljesítés helyett. 
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rítést vagy a ráfordításainak megtérítését.10 A megrendelő oldalán kártérítési igény 

csak akkor alakul ki, ha a foglalkoztatottnak a nem teljesítés esetén is helyt kell 

állnia.11  

Ugyanez érvényes a hibás teljesítés esetén, amiért a BGB 280. § (1) bekezdése 

szerint a foglalkoztatottnak ugyanúgy felelnie kell.12  

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek felelnek továbbá a szándékos, 

illetve gondatlan magatartás miatt bekövetkezett kötelességsértés esetén. A gondat-

lanság mércéje a BGB 276. § (2)13 bekezdése szerint az általában elvárható gon-

dosságot alapul véve alakul.14 

A munkavállalóhoz hasonló jogállásúaknál, csakúgy, mint a munkavállalóknál 

is, fennáll az a különleges tény, hogy a szerződésüket személyesen és lényegében 

közreműködő segítsége nélkül kell teljesíteniük. Emiatt bekövetkezhetnek aztán 

balesetek és betegségek a munkavégzésen kívül is, amelyek munkaképtelenséghez 

és ezzel a foglalkoztatott kötelezettség-szegéséhez vezetnek. Így a munkavégző 

ezekért a kötelezettségszegésekért is felelhetne a megrendelő felé, holott azok oka 

nem az ő elégtelen munkaszervezésében, hanem a magánszférájában található.15  

Tekintettel a magánszféra alapjogi védelmére (német Alaptörvény 1. és 2. cik-

kelye), tiltottnak tekinthető az, hogy az általában elvárható gondosság16 szerint 

állapítsák meg a gondossági mércét. Claudia Schubert, a téma kutatója szerint ezt 

úgy kell kialakítani, hogy a kötelmi viszony a megrendelővel ne határozza meg a 

munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott teljes magánéletét, hiszen kárté-

rítési igény esetén helyt kell állnia, ha balesetet okoz, vagy szabadidős sporttevé-

kenység során esetleg megsérül. Ennek következtében a munkavállalóhoz hasonló 

jogállású foglalkoztatottnak csak a diligentia quam in suis elv szerint kell jótáll-

nia17 (tehát „olyan hibás magatartásért teszik felelőssé az adóst, amilyen magatar-

tást saját ügyeiben sem szokott tanúsítani”18). Így csak akkor felel, amikor olyan 

kockázatokat vállal, amelyet a saját érdekében eljárva nem vállalhatott volna.  

A vétkességi mérce ennyiben egyezik a BGB 616. §-ának az ideiglenes akadályoz-

tatottságra vonatkozó szabályaival.19 

                                                 
10  BGB 311a § (2) 1. mondata. Ennek feltételeit a BGB 284. §-ában találjuk. 
11  Claudia SCHUBERT: i. m. 339. 
12  Claudia SCHUBERT: i. m. 339. 
13  A BGB 276. § (2) bekezdése szerint gondatlanságról van szó, hogyha valaki az általá-

ban elvárható gondosságot hagyja figyelmen kívül. 
14  Claudia SCHUBERT: i. m. 339. 
15  Claudia SCHUBERT: i. m. 340. 
16  BGB 276. § (2) bek. 
17  Claudia SCHUBERT: i. m. 340. 
18  KISS Mór: A római jogi gyakorlatok jelentősége a jogi oktatásban. Andrássy László 

Könyvnyomda, Kolozsvár, 1943, 26. A német jogban ez a felelősségi szint a német Ptk. 

277. §-ában jelenik meg;  
19  616. §: Ideiglenes akadályozottság. A szolgáltatás teljesítésére kötelezett nem veszti el 

azáltal a díjazásra vonatkozó igényét, hogy ő a jogviszony alapján nem jelentősnek te-

kinthető időn keresztül egy személyi okból fakadóan akadályozva van a szolgáltatás tel-
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A bizonyítás terhe külön kérdést képez a felelősségi rendszerekben. A BGB 

280. § (1) bekezdés 2. mondata szerint megdönthető vélelem szól a munkaválla-

lóhoz hasonló jogállásúak vétkessége mellett, így az ő terhük az ellenbizonyí-

tás.20 A munkajogban ez a megdönthető vétkességi vélelem nem érvényesül, hanem 

a munkáltatónak kell a munkavállaló helytállási kötelezettségét bizonyítania.21 

Ennek oka, hogy a munkavállaló a munkáját a munkáltató üzemében végzi, tehát 

annak utasítása és irányítása alatt. Az ezzel összefüggésben felmerülő kockázatot 

így a munkáltató viseli. Ez a kockázatviselési szabály azért indokolt, mert eltérő 

esetben, tehát ha a munkavállalónak azt kellene bizonyítania, hogy a kötelezettség-

szegést nem ő okozta, s így a munkaadó üzemvezetésben tanúsított szervezési hibá-

ját kellene alátámasztania, aránytalan terhet róna a jogalkotó a munkavállalóra.  

A munkáltató az üzem felett fennálló szervezési hatalma miatt képes azt bizonyíta-

ni, hogy ő az üzemet rendesen vezette, és emiatt a károkat csak a munkavállalói 

kötelezettségszegés okozhatta. A munkavállalóhoz hasonló jogállású személyeknél 

ezek a bizonyítási nehézségek más módon jelennek meg, mivel ők a saját munka-

végzési helyükön dolgoznak, valamint tevékenységüket is maguk szervezik, így a 

felelősség alóli kimentésre vezető bizonyítást is csak ők tudják elvégezni. Emiatt 

indokolt a vétkességi vélelem fenntartása a munkavállalóhoz hasonló jogállású 

személy oldalán.  

A munka végzéséhez kapcsolódóan több kogens szabály is van, mint a BGB 

619. § (amely a szolgáltatásra jogosultnak a szolgálatot teljesítő élet és testi épsé-

gének védelmére irányuló kötelezettségét állapítja meg, valamint a betegbiztosítási 

kötelezettségre vonatkozó szabály kogens jellegét határozza meg), azonban nem 

lehetséges ennek a munkavállalóhoz hasonló jogállásúakra is kiterjedő alkalmazá-

sa, a munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott személyi függetlensége 

miatt.22  

A megrendelői főkötelezettség-szegés főleg a díjazásban megnyilvánuló késede-

lemben testesül meg. A megrendelő a foglalkoztatott felszólítása, vagy a BGB 286. 

§ (3) bekezdése szerint a teljesítést követő 30 nap eltelte után esik késedelembe. 

Késedelem esetén a felszólítás akkor nélkülözhető, ha egy naptárilag megjelölt 

időpontban egyeztek meg a szerződésben a díj fizetésére nézve. (Ez a nélkülözhe-

tőség főleg a kereskedelmi képviselőknél fordul elő, a BGB 286. § (2) bekezdése 

alapján, mivel a jutalékigényük a hónap utolsó napján esedékes.) A késedelem 

idejére a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak jogosulttá válnak a késedelmi ka-

matra23. Ilyenkor a jogszabályban meghatározott emelt kamatösszeget kell fizetni, 

mivel a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak nem a fogyasztói, hanem a vállalko-

                                                                                                                            
jesítésében önhiba hiánya esetén. Azonban elszámoltatható az az összeg, amelyet ő az 

akadályoztatása ideje alatt a törvényileg fennálló beteg- vagy balesetbiztosításából sze-

rez. 
20  Claudia SCHUBERT: i. m. 340. 
21  BGB 619a. §. 
22  Claudia SCHUBERT: i. m. 341. 
23  BGB 288. §. 
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zói kategóriába tartoznak.24 Ezen kívül a munkavállalóhoz hasonló jogállású fog-

lalkoztatottak igényelhetik a késedelem miatt bekövetkező káruk megtérítését is.25  

Azonban felvetődnek kérdéses pontok a meglévő szabályok alkalmazásával 

kapcsolatban. A BGB 618. §-a a kötelmi viszonyokban a szolgáltatás jogosultjára 

bizonyos védelmi intézkedések elvégzésére irányuló kötelezettséget ró, mint a 

szolgálatadó testi épségének és egészségének védelme abban az esetben, ha a szol-

gáltatást a jogosult irányítása, vezetése alatt nyújtják. Ennek alkalmazása indokolt 

lehet, mivel előfordulhat, hogy a munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott 

ideiglenesen a megrendelő üzemében dolgozik, és ezzel összefüggésben követke-

zik be a kötelezettségszegés. Ilyen esetben ugyanis a megrendelő oldalán fennállhat 

az idézett paragrafus szerinti védelmi kötelezettség, ha elfogadjuk annak analóg 

alkalmazását erre a speciális foglalkoztatási viszonyra. Ez a lehetőség azonban 

eddig vitatott.26 

 

2.2. A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy felelőssége a megrendelők-

kel szemben, különös tekintettel a felelősségkorlátozás lehetőségére 

Kevés számú szakirodalom tárgyalja a munkavállalóhoz hasonló jogállású foglal-

koztatottak megrendelőkkel szembeni felelősségét.27 Továbbá, az egyes, munkavál-

lalóhoz hasonló jogállású személyre vonatkozó felelősségi kérdéseknél gyakran 

párhuzamosan a munkavállalókra vonatkozó szabályokat alkalmazzák.28 A német 

felelősségi rendszer megfelelő bemutatása érdekében a kutatás is ezt a szisztémát 

követi.  

A munkajogban a munkavállalók nem felelnek a munkáltatónak okozott károk 

egészéért, eltekintve a szándékos károkozás esetétől. Ez a fő szabály szerinti korlá-

tozott felelősség29 a tevékenységük munkáltató általi meghatározottságából, a sze-

                                                 
24  Claudia SCHUBERT: i. m. 341. 
25  BGB 280. § (1) bek. (2) bek. és a 286. §. 
26  Claudia SCHUBERT: i. m. 341. 
27  Lásd például: Franz GAMILLSCHEG–Peter HANAU: Die Haftung der Arbeitnehmer. 

Karlsruhe, 1974. 22.  
28  A német munkavállaló felelősségére lásd: DELI Petra Eszter: A munkavállaló általános 

felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében. Dok-

tori értekezés, Szeged, 2013. 

http://doktori.bibl.uszeged.hu/1904/1/Deli_Petra_Eszter_dissz_v%C3%A9gs%C5%91_

nyomtat%C3%A1s_2013-09-09_jav2.pdf, Megtekintés ideje: 2017. június 26. 
29  A korlátozott felelősség több különböző jogszabályi rendelkezésből ered: 

1. Szociális Törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) 105. §: az üzemben dolgozó felelőssé-

gének korlátozása más, üzemben dolgozó személy vonatkozásában  

2. BGB 254. § (1) bek.: A munkáltató közrehatása következtében csökkentett felelős-

ség, valamint 

3. BGB 254. § (2) bek.: az üzemben végzett tevékenység miatti kárra vonatkozó, üze-

men belüli kárkiegyenlítéssel történő felelősség-könnyítés. 

http://doktori.bibl.uszeged.hu/1904/1/Deli_Petra_Eszter_dissz_v%C3%A9gs%C5%91_nyomtat%C3%A1s_2013-09-09_jav2.pdf
http://doktori.bibl.uszeged.hu/1904/1/Deli_Petra_Eszter_dissz_v%C3%A9gs%C5%91_nyomtat%C3%A1s_2013-09-09_jav2.pdf
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mélyi és gazdasági függésből és a szociális védelmi igényükből fakad, így a mun-

káltató tulajdonképp közösen viseli a felelősséget a munkavállalóval. A munkajogi 

felelősség szabályai alapvetően kogens jelleggel bírnak.30 Vizsgálandó, hogy vajon 

a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak felelőssége a gazdasági függésük és a szo-

ciális védelmi igényük miatt ugyanígy korlátozandó-e, hiszen az önálló munkavég-

zők esetében nem beszélhetünk felelősségkorlátozásról.31 

A munkavállalóhoz hasonló jogállásúak felelőssége a Szövetségi Bíróság jogal-

kalmazása szerint az önállóak felelősségi szabályai szerint alakul,32 tehát felelnek 

egyrészt a kontraktuális felelősség szabályai szerint, amely a mellékkötelezettsége-

ik megsértése esetén áll fenn.33 A deliktuális felelősség szerint felelnek azonban 

olyan, a megrendelő jogos érdekében bekövetkezett károk esetén, amelyeket vétke-

sen okoztak.  A deliktuális felelősségről rendelkezik BGB 823. § (1)–(2) bekezdé-

se, amely a kártérítési kötelezettséget írja elő az élet, testi épség, egészség, szabad-

ság, tulajdon vagy egyéb szándékos vagy gondatlan jogsértés esetén, és a 826. §, 

amelynek rendelkezése szerint az, aki a jó erkölcsöt sértő módon másnak szándé-

kosan kárt okoz, annak kárát megtéríteni köteles. 

Nincs külön törvényi szabályozás a munkavállalóhoz hasonló jogállású szemé-

lyek kontraktuális és deliktuális felelősségének korlátázására.34 Mivel a szerződési 

szabadság ebben a jogviszonyban is megjelenik, ezért a vétkességi mércét a törvé-

nyi mértéktől mindkét irányban eltérve is meghatározhatják a felek.35 Ennek kap-

csán először érdemes magát a felelősségkorlátozás lehetőségét megvizsgálni,36 

azonban a vétkességi mércének szerződéses meghatározásával is foglalkozni kell. 

Ennél a pontnál elmondható, hogy a szakirodalom ezekben a kérdésekben vitában 

áll,37 ugyanis mind a munkavállalóhoz hasonló védelmi igény fennállása, és így a 

felelősségkorlátozás megalapozottsága mellett, mind ez ellen léteznek érvek.38  

 

                                                                                                                            
E harmadik esetben egy munkaviszony alapján üzemben végzett tevékenység miatt be-

következett kárról beszélünk. Ennek során munkaszerződés alapján végez a munkavál-

laló a munkáltató érdekében és javára munkát. 
30  Olaf DEINERT: Soloselbstständige zwischen Arbeitsrercht und Wirtschaftsrecht; Nomos 

Verlagsgesellschaft; 2015, 63.  
31  Olaf DEINERT: i. m. 63. 
32  Olaf DEINERT: i. m. 63. 
33  BGB 280. § (1) bek. 
34  Claudia SCHUBERT: i. m. 415. 
35  BGB 276. § (1) bek. 
36  „Waltermann szerint a korlátozott kártérítés személyi hatályának bővítésére a következő 

feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség: Egyrészt joghézagnak kell fennfo-

rognia. Másrészt a munkáltató oldalán beszámításra kell, hogy kerüljön egy különös 

kockázat (mint pl. a munkajogban az üzem megszervezésének kockázata). Csak e kettő 

feltétel teljesülése mellett lehet helye a munkaviszonyon kívül a kárösszeg korlátozásá-

nak a munkajog szabályai szerint.” ; DELI Petra Eszter: i. m. 120.  
37  DELI Petra Eszter: i. m. 119. 
38  Olaf DEINERT: i. m. 63.  
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2.3. Érvek a speciális felelősségkorlátozás ellen 

Richardo, Daubler,39 valamint Gotthardt jogtudósok a munkavállalóhoz hasonló 

jogállású személyek részére ellenzik a felelősségkorlátozás lehetőségét, mivel sze-

rintük ahhoz, hogy a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak szociális védelmi igé-

nyére alapozva a felelősségüket korlátozni lehessen, alaposan meg kellene vizsgál-

ni minden egyes munkavállaló és munkavállalóhoz hasonló jogállású személy fog-

lalkoztatási viszonyát, amelyet kivitelezni képtelenség.40 A munkajogban a munka-

vállaló javát szolgáló felelősségkorlátozás a BGB 254. § (1) bekezdésének analógi-

ás alkalmazására támaszkodik,41 tehát a károsult felróható közrehatásának polgári 

jogi szabályozását vetíti át a munkaviszonyra. Ennek indoka, hogy a munkaválla-

lók a szerződésben kikötött tevékenységet a munkaadó telephelyén, annak üzemé-

ben végzik. A munkaadó szervezetébe tagozódnak, annak irányítása és szervezése 

alatt dolgoznak, továbbá tőlük személyükben függenek, így nincsenek befolyással 

az elvégzendő munkával összefüggő kockázatokra. Ennek következtében a mun-

káltatónak kell a felelősséget viselni olyan károk esetében, amelyek a munkavállaló 

üzemi tevékenysége során lépnek fel. Emiatt tehát az említett felelősségkorlátozás 

a munkáltatónak az üzemében gyakorolt alakító erejéből, hatalmából fakad, amely 

alapján jogosult és képes az ott végzett munkával járó kockázatokat befolyásolni. 

(A munkáltató egyébként ezen károkra biztosítást köthet, tehát rendelkezik olyan 

lehetőséggel, amellyel a terheit enyhítheti.) Mindezzel szemben a munkavállalóhoz 

hasonló jogállású foglalkoztatottak személyükben függetlenek, és gyakran a saját 

munkavégzési helyükön dolgoznak. A megrendelőknek sincs olyan széleskörű 

irányítási jogköre, mint a munkáltatóknak. Ezért a munkavállalóhoz hasonló jogál-

lású foglalkoztatottak sem olyan mértékben meghatározottak a megrendelőktől, 

mint a munkavállalók a munkáltatóktól. A megrendelőknek csak annyiban van 

befolyásuk a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak felelősségi kockázataira, 

amennyiben előírásokat adnak a foglalkoztatottak tevékenységére, az alkalmazandó 

segédeszközre, alapanyagra és eljárásra vonatkozóan, amely által specifikus kocká-

zatok keletkeznek, amely kockázatok elől a munkavállalóhoz hasonló jogállású 

személy a munkavállalóhoz hasonlóan nem térhet ki.  

Különleges jogi megítélést igényel, amikor a munkavállalóhoz hasonló jogállá-

sú személy helyzete egyezik a munkavállalóéval, amikor ebbe a speciális munka-

végzői rétegbe tartozó munkavégző ideiglenesen a megrendelő üzemében tevé-

kenykedik, így nem tud befolyással lenni a munkájával kapcsolatban fellépő összes 

kockázatra. Ennek következtében egy ilyen helyzetben a felelősségkorlátozás csak 

akkor alapozható meg, hogyha a megrendelő a munkavállalóhoz hasonló jogállású 

                                                 
39  Däubler vonatkozó álláspontját lásd: Wolfgang DÄUBLER: Die Haftung des Arbeitneh-

mers – Grundlagen und Grenzen. Neue Juristische Wochenschrift, 1986, 867.  
40  Claudia SCHUBERT: i. m. 415–421.  
41  A 254. § (1) bekezdés szerint, ha a károsult felróhatóan közrehatott a kár bekövetkezté-

ben, akkor a körülményektől függ a kár megtérítésére való kötelezettség, és a kártérítés 

mértéke is…  



274                                               Jakab Nóra–Szekeres Bernadett 

 

foglalkoztatott munkavégzésével kapcsolatos veszélyeket uralni, befolyásolni tudja, 

s emiatt a károkért a munkavégző mellett a megrendelő is felel.  

Emellett a felelősségkorlátozást elutasító álláspont mellett szól más levezetés is. 

Eszerint a korlátozott munkavállalói felelősség sem csak azon a tényen nyugszik, 

hogy a munkavállaló a munkáltató üzemébe betagozódik, és annak utasításai sze-

rint kell munkát végeznie. A szakértők egy része elutasítja azt, hogy a szürke zóna 

felelősségét amiatt korlátozzák, hogy ők a megrendelő érdekében és számára vég-

zik a munkájukat. Mivel szerintük ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy meg-

alapozza az átfogó felelősségkorlátozást, hiszen sok önfoglalkoztató tevékenykedik 

a szerződési partnere érdekében anélkül, hogy a felelősségüket korlátoznánk. To-

vábbá a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak tulajdonképpen a saját érdekükben is 

tevékenykednek, hiszen a megélhetésükhöz szükséges jövedelem megszerzéséért 

dolgoznak. A megrendelő érdekeire való hivatkozás ezért kevésbé domináns elem, 

így a felelősségkorlátozás ezzel nem igazolható. 

Ezen túlmenően természetesen csak akkor indokolható a munkavállalóhoz ha-

sonló jogállású személyek felelősségének átfogó korlátozása (amely nem azokra a 

károkra szűkül, amelyek a megrendelő uralmi és irányítási területén lépnek fel), ha 

megállapíthatjuk a megrendelő felelősségét is, azonban ezt egy további, bizonyítást 

igénylő tényre kell alapozni.  

 

2.4. Érvek a speciális felelősségkorlátozás mellett 

Amint fentebb említésre került, egy igen bonyolult struktúrával állunk szemben. 

Emiatt a felelősséget sem lehet az általános kötelmi jogi elméletek szerint megálla-

pítani, elvetve az ezt meghaladó védelem biztosítását, hiszen a megrendelő és a 

munkavállalóhoz hasonló jogállású személy között nem áll fenn egy kiegyenlített 

jogviszony, tekintettel a vállalkozói lehetőségek és kockázatok speciális megoszlá-

sára. A megrendelő értékesíti a munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott 

munkaeredményeit, így annak tevékenységével együtt járó „vállalkozási lehetősé-

gek”42 a megrendelő javát szolgálják. Ha mégis meghagyjuk a munkavállalóhoz 

hasonló jogállásúaknak a felelősséget az összes tevékenység-specifikus kockázat-

ért, és így az összes megrendelőt érő kárért, akkor aránytalanul hátrányos helyzetbe 

kerülnének. Ez ellentmondana a német polgári jogi abszorpciós elvnek, miszerint a 

szerződésből fakadó kockázatokat annak kell viselnie, akinek azokból előnye 

származik. Azoknak a munkavégzőknek, akik a vállalkozási lehetőségeket maguk 

tudják kihasználni, fennáll a lehetőség is, hogy kár esetére megelőző lépéseket 

tegyenek, tehát biztosítást kössenek vagy létrehozzanak egy megfelelő pénzügyi 

alapot. Az önfoglalkoztatók (pl. vállalkozók) ezáltal a teljes kárért felelnek, csak a 

megrendelő tényleges vétkes közrehatása esetén csökkenhet a megrendelő kártérí-

tési igénye.43  

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek, ellentétben az önfoglalkozta-

tókkal, gazdaságilag függőek, és legtöbbször csak csekély jövedelemmel rendel-

                                                 
42  „Unternehmerische Chancen“, saját fordítás; Claudia SCHUBERT: i. m. 418. 
43  BGB 254. § (1) 
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keznek, így számukra az csak ritkán lehetséges, hogy maguk kössenek biztosítást a 

munkavégzéssel kapcsolatos felelősségükre, már ha egyáltalán elérhető számukra a 

piacon egy ilyen biztosítási forma. Továbbá látható, hogy a megrendelő egyedül 

használja fel a vállalkozásban rejlő lehetőségeket, hiszen ő értékesíti a munka 

eredményét.44 További érvet jelent a tény, hogy a munkavállalói felelősségkorláto-

zás nem a munkáltató gondossági kötelezettsége miatt áll fenn, ahogy azt a Szövet-

ségi Bíróság vélte, hanem a szervezeti kockázatok eloszlásán. Ezen gondolatmenet 

alapján a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyekre vonatkozóan védelmi 

igényük miatt ugyanolyan felelősségkorlátozásra van szükség, mivel nem saját 

üzemi szervezetükben végzik a munkát, hanem a megrendelő, megbízó hatása alatt 

álló szervezetbe tagozódnak.45 Ezt az érvelést egy esetben már a Szövetségi Szo-

ciális Bíróság elfogadta.46 

Mindezek következtében a gazdasági függés és a szociális védelemre való 

igény a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak részéről logikailag nem fér össze 

azzal a ténnyel, hogy a felelősségük nem korlátozott. Csak kifejezetten kevés mun-

kavállalóhoz hasonló jogállású személy kap kockázati prémiumot, amely azt szol-

gálná, hogy kiegyenlítődjön a megszerzett jövedelem a munkavégzéssel kapcsola-

tosan viselt kockázatokkal. A szürke zóna számára azonban a felelősségkorlátozás 

összességében kisebb jelentőséggel bír, mint a munkavállalók számára, mivel a 

munkavállalóhoz hasonló jogállásúak főleg saját munkavégzési eszközzel dolgoz-

nak, így a megrendelő oldalán ritkábban lép fel kár.47 

  

2.5. A felelősségkorlátozás megalapozottsága, megoldási javaslatok 

A felelősségkorlátozás alapjogi aspektussal is rendelkezik. A szövetségi alkot-

mánybíróság a károsult vétkes közrehatásából fakadó felelősségkorlátozást48 a 

német Alaptörvény 12. cikkely (1) bekezdéséből (a foglalkozás, munkahely szabad 

megválasztásának alapelve), és 2. cikkely (1) bekezdéséből (a személyiség szabad 

kibontakoztatásának alapelve) fakadó védelmi kötelezettségből kiindulva alapozta 

meg. Az így alátámasztott polgári jogi felelősség-korlátozó védelmi előírás megad 

a munkavállalóknak egy minimális védelmet, amelynek célja, hogy biztosítsa a 

német Alaptörvény idézett bekezdéseiből fakadó szabadságjogok megvalósítását. A 

felelősségkorlátozás ezen alkotmányjogi legitimációja alapvetően alkalmazható a 

munkavállalóhoz hasonló jogállású személyekre vonatkozóan is. Hiszen ők a meg-

rendelőktől alapvetően gazdaságilag és nem személyileg függenek (munkavállalók 

esetében személyi és gazdasági függés is van), és emiatt a függés miatt általában 

nem tudják igénybe venni azt a védelmi eszközt, hogy a szerződésükbe bekerüljön 

egy felelősséget korlátozó kikötés. Azonban az alkotmányjogi szabadságjogokból 

fakadó védelmi előírásra való hivatkozás jelenleg is vitákkal övezett, az erről folyó 

                                                 
44  Claudia SCHUBERT: i. m. 418.  
45  Olaf DEINERT: i. m. 63–64.  
46  Olaf DEINERT: i. m. 64. 
47  Claudia SCHUBERT: i. m. 418.  
48  BGB 254. § (1) bek. 
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diskurzus a mai napig nem zárult még le. Így a felelősségkorlátozás a német Alap-

törvényben megjelenő védelmi előírásból nem közvetlenül fakad, legfeljebb közve-

tetten levezethetjük annak szövegéből.49 

A munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatottak szociális védelmi igénye 

ugyan alátámaszthatja a felelősségkorlátozást, azonban nem ez az egyetlen módja a 

német alkotmányjogi védelmi előírások teljesítésének. A hiányzó egyensúlyt  

a vállalkozási lehetőségek és a szürke zóna felelősségi kockázatai között nemcsak a 

munkavégzői felelősség korlátozásával lehet helyreállítani, hanem egy olyan meg-

felelően magas jövedelem fizetésével, amely lehetővé teszi a foglalkoztatottnak, 

hogy saját maga gondoskodjon a kockázatokról. Ennek eredményeként felmerülhet 

az is munkavállalóhoz hasonló jogállásúak szociális védelmeként, mint a törvényi 

felelősségkorlátozás alternatívája, hogy biztosítást kössenek a munkavégzéssel 

kapcsolatos helytállási kötelezettségre vonatkozóan. Ezt az érvet ugyanakkor köny-

nyű megcáfolni, hiszen a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak a gazdasági függé-

sük miatt nehezen tudják a bérezéssel kapcsolatos igényeiket a megrendelővel 

szemben érvényesíteni. Egyedüli eszközük, hogy szervezeteik kollektív szerződé-

seket kössenek a megrendelőkkel. Az alacsony szervezettségnek köszönhetően 

azonban a kollektív szerződéshez való jog sem képes átfogó védelmet biztosítani.50 

További lehetőség a bérekkel kapcsolatosan, hogy a jogalkotó határozzon meg 

másodlagosan minimálbért a munkavállalóhoz hasonló jogállásúak számára, így ez 

a munkavégzői réteg a kiegészítő felelősségkorlátozást tovább nem igényelné. Ez a 

gondolat is megcáfolható a gyakorlatban megmutatkozó példán át. Eszerint a tartós 

közvetítőknél mutatkozik meg markánsan, hogy ugyan a német jogalkotó jogszabá-

lyi felhatalmazást adott a minimálbér szabályozására, azt viszont mégsem tudják 

kihasználni.51 

Egy további nézőpont szerint még az sem szükséges, hogy  

 a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek védelemét jogszabályi 

szinten, 

 a bér-védelemmel, vagy  

 a felelősség korlátozásával valósítsuk meg.52 

 

A szerződési szabadság elve miatt elegendő azt a jogviszonyok alanyaira bízni. 

Hiszen a kollektív szerződést kötő felek szívesebben megállapodnak a minimálbér-

ben, és ezzel egyidejűleg megszüntetik a felelősség korlátozását, amelynek hatása 

az, hogy a munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott felelősségi kockáza-

tát megfelelően figyelembe veszik, és ki is iktatják. A felelősségkorlátozás így a 

jövedelemben való megállapodással megváltható amely, eltérően a korábban a 

megrendelővel kötött szerződéstől, kiegyenlített helyzetbe hozza a feleket. Ezen 

túlmenően a megrendelő például a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyre 

                                                 
49  Claudia SCHUBERT: i. m. 418.  
50  Claudia SCHUBERT: i. m. 419. 
51  Claudia SCHUBERT: i. m. 419. 
52  Claudia SCHUBERT: i. m. 419. 
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vonatkozó biztosítási szerződés kötésével megszüntetheti a felelősségkorlátozás 

okát.53  

A német szakirodalom mindezeket figyelembe véve mégis azt az álláspontot 

tartja meg, hogy elsődlegesen a jogszabályi szintű felelősségkorlátozást kell java-

solni a jogfejlesztés számára a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek véd-

elme érdekében. Hiszen ez a felelősségkorlátozás nemcsak azon alapul, hogy a 

megrendelő uralma és irányítása alatt állnak a gazdasági függésben álló, munkavál-

lalóhoz hasonló jogállású személyek, hanem azon az aránytalan vállalkozói lehető-

ség- és kockázateloszláson, amely a szürke zóna foglalkoztatottjainak gazdasági 

alárendeltségét minden esetben jellemzi, ahhoz mindig társul. Az egyes esetekben 

pedig azt kell vizsgálni, hogy a kockázatok mennyiben szűnnek meg az esetlegesen 

meglévő jövedelem-megállapodás miatt.54 

 

2.6. A meglévő lehetőség: a felelősség szerződéses alakítása 

A kötelmi jogi reform következtében a BGB 276. § (1) bekezdése (tehát a felelős-

ségi mérce szerződéses alakításának szabálya) lehetővé teszi a vétkességi mérce 

megfelelő illesztését a speciális kötelmi viszonyhoz, így szolgálja a munkavállaló 

és a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy kötelmi viszonya közti különbö-

zőségek figyelembevételét. Ez a lehetőség diszpozitív, a róla való lemondás azon-

ban szerződésbeli tartalmi kontroll alatt áll, a BGB-nek a jóhiszeműség és tisztes-

ség alapelvére és a szerződési feltételekre vonatkozó szabályai szerint.55 A lemon-

dást akkor nem lehet aránytalan hátránynak tekinteni, ha a megrendelő a foglalkoz-

tatottnak egy különálló és megfelelő összeget biztosít a munkavégzéssel összefüg-

gő kockázatok kezelésére, és ha ezzel az aránytalanság a vállalkozási lehetőségek 

és kockázatok között megszűnik. A 276. § (1) bekezdés szerinti felelősségkorláto-

zási (tehát a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek védelmét szolgáló) 

lehetőség56 a foglalkoztatási viszonyra vonatkozik, amely során a megrendelő ér-

dekeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem lehetne ugyanis tőle elvárni, hogy 

az olyan károkért ne igényeljen kártérítést, amelyeket a foglalkoztatott szándékosan 

vagy tudatos gondatlansággal okozott. A munkavállalóhoz hasonló jogállású sze-

mélyek diszpozitív jogszabályi rendelkezés alapján tehát alapvetően szándékosság 

és tudatos gondatlanság esetén felelnek korlátlanul.57 Ezekben az esetekben a mun-

kavállalóhoz hasonló jogállású személy egy felróható magatartást tanúsított, ami 

                                                 
53  Claudia SCHUBERT: i. m. 419. 
54  Claudia SCHUBERT: i. m. 419.  
55  242. § és 307. § (1) bekezdés: Az általános szerződési feltételekben elhelyezett olyan 

feltételek érvénytelenek, amelyek a szerződéses felet a jóhiszeműség és tisztesség alap-

elveinek ellentmondva aránytalanul hátrányban részesítik. 
56  A bekezdés szerint az adósnak szándékosság és gondatlanság esetén kell felelnie, kivéve 

ha enyhébb vagy szigorúbb felelősséget állapítanak meg számára a kötelmi viszonyban.  
57  A vétkesség fennálltát a deliktuális felelősség esetén a megrendelőnek magának kell 

bizonyítania, csak a kontraktuális felelősségnél vélelmezett annak fennállta a BGB 280. 

§ (1) bekezdése szerint. 
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miatt nem is válik védelemre érdemessé. A gazdasági függőség nem jogosítja fel őt 

arra, hogy a megrendelőt méltánytalanul magas kockázatnak tegye ki azzal, hogy a 

saját gondossági kötelezettségeit nem teljesíti. Ezzel szemben hanyagság esetén a 

munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott a vétkességének csekély foka 

miatt nem felel. A német jogban a két gondatlansági fok között van egy harmadik, 

az úgynevezett középső gondatlanság, amely esetén a károkat meg kell osztani, és 

ekkor jelentős szerepet játszanak a foglalkoztatási viszony különleges jellemzői. 

Különösen azt kell figyelembe venni, hogy vajon a károsodási kockázat kizáróla-

gosan a foglalkoztatott szervezési területéről eredt-e, s emiatt a megrendelő, eltérő-

en a munkáltatótól, semmilyen befolyással nem bírt. A megrendelő a károkat csak 

akkor tudja maga elhárítani, ha azok előre láthatóak, és így körülhatárolhatóak. Ez 

a munkáltató esetén könnyebben megvalósítható, mivel az összes munkavállaló a 

munkáltató üzemében dolgozik, ezzel szemben a munkavállalóhoz hasonló jogállá-

súak a saját „szervezésük” alatt is dolgoznak, valamint közvetlenül a megrendelő 

uralma alatt is tevékenykedhetnek.58  

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a szürke zóna érdekét védő felelősségkor-

látozás csak a megrendelő és a munkavállalóhoz hasonló jogállású foglalkoztatott 

belső jogviszonyában érvényesül. A harmadik személyt érő károknál a munkaválla-

lóhoz hasonló jogállású személy teljes mértékben felel, legfeljebb kártérítési igény-

nyel léphet fel a megrendelő felé az elszenvedett kárai miatt.59 

 

2.7. A vitában született legújabb ítélet 

Röller 2016-ban kifejtett álláspontja szerint annak a kérdése, hogy a munkavállalók 

privilegizált felelősségi szabályai a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek-

re is kiterjednek-e, még nem dőlt el.60 Azonban a jogalkalmazásban jelentős lépés 

történt, ugyanis 2013-ban a hesseni Tartományi Munkaügyi Bíróság erre a kérdésre 

igenlő választ adott,61 amely álláspontom szerint – ellentétben Röllerel – meghatá-

rozza a probléma jövőbeni alakulását. A jogeset szerint tudatos gondatlansággal 

okozott kárt a negyvenhat éves gépkezelő személy, aki már több éve gyakorlatilag 

kizárólag és rendszeresen egy hesseni tejüzemben dolgozott, utasításoknak aláren-

delten. 2008-ban robbanást okozott, amelynek eredményeképp a fellépő károk 220 

ezer euró összeget tettek ki. Az összeget a tejüzem biztosítója állta, azonban a biz-

tosító követelt a gépkezelő iparostól 142 ezer euró kártérítést. Az elsőfokú bíróság 

a keresetet elutasította, majd a másodfokú munkaügyi bíróság az ítéletet megvál-

toztatta, az iparos gépkezelőt 17 ezer euró megfizetésére kötelezte. Azzal indokolta 

                                                 
58  Claudia SCHUBERT: i. m. 420. 
59  Claudia SCHUBERT: i. m. 420.  
60  Wolfdieter KÜTTNER, Jürgen RÖLLER: i. m. 215. 
61  Hess LAG 2.4.13 Wolfdieter KÜTTNER, Jürgen RÖLLER: i. m. 215.; Az ítéletről kiadott 

összefoglaló:  

https://lag-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/LAG_Hessen_Internet?rid=HMdJ_15/LAG_ 

Hessen_Internet/sub/32b/32b6ad6f-0008-e31f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-

3333-4444-100000005003%252526overview=true.htm; Megtekintve: 2017. július 6. 

https://lag-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/LAG_Hessen_Internet?rid=HMdJ_15/LAG_%20Hessen_Internet/sub/32b/32b6ad6f-0008-e31f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-4444-100000005003%252526overview=true.htm
https://lag-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/LAG_Hessen_Internet?rid=HMdJ_15/LAG_%20Hessen_Internet/sub/32b/32b6ad6f-0008-e31f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-4444-100000005003%252526overview=true.htm
https://lag-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/LAG_Hessen_Internet?rid=HMdJ_15/LAG_%20Hessen_Internet/sub/32b/32b6ad6f-0008-e31f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-4444-100000005003%252526overview=true.htm
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döntését, hogy a gépkezelő a károkat tudatos gondatlansággal okozta, azonban a 

munkavállalók esetében a felelősség megítélésénél figyelembe kell venni a szemé-

lyes helyzetét és az eset körülményeit. Ezt a bíróság alkalmazta az esetre, holott a 

gépkezelő nem munkavállalóként, hanem iparosként tevékenykedett, azonban gya-

korlatilag a tejüzem szervezetébe, mint egy munkavállaló tagozódott be. Emiatt 

korlátozta a felelősség miatt fizetendő összeget a háromhavi keresetének megfelelő 

összegre.62  

Mindezek miatt elmondható, hogy ugyan a vita a mai napig nem zárult le, a szak-

értők ritkán foglalkoznak a témával, illetve ha foglalkoznak, nagyon röviden, hiszen 

Röller is csak egy mondatban érintette a felelősség kérdését egyik legfrissebb mun-

kájában. A kérdés megválaszolatlansága miatt a legújabb joggyakorlat előremutató 

lehet, nagymértékben befolyásolhatja a jogfejlesztő tevékenység irányát. 

 

3. A MAGYAR TERVEZET MEGOLDÁSA ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI  

KÁRFELELŐSSÉG ESETÉN 

A Munka Törvénykönyve korai javaslatának (Tervezet) szövege szerint: 

 A Munka Törvénykönyvének a szabadságra, a felmondási időre, a végkielé-

gítésre, a kárfelelősségre vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a kötelező leg-

kisebb munkabérre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

 A munkavállalóhoz hasonló jogállású személynek kell tekinteni – az eset 

összes körülményére tekintettel –,  

 aki nem munkaszerződés alapján végez más részére munkát, amennyiben 

o személyesen, ellenérték fejében, rendszeresen és tartósan azonos sze-

mély részére végez munkát, és  

o a szerződés teljesítése mellett nem várható el egyéb rendszeres kereső 

foglalkozás folytatása. 

 Személyesnek minősül a saját, illetőleg hozzátartozója többségi tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezet nevében végzett munka.  

 Azonos személynek kell tekinteni a teljesítés fogadójának hozzátartozóját, il-

letőleg a vele rendszeres gazdasági kapcsolatban állót, továbbá azokat, akik 

az adózási szabályok szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.  

 Nem tekinthető ilyen személynek, akiknek e szerződésből származó rendsze-

res havi jövedelme meghaladja a szerződés teljesítése idején hatályban lévő 

kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.  

 

Kiss György a rendelkezéseket illetően leszögezte, hogy az érintett személy nem 

vált volna munkavállalóvá, hanem egyes munkajogi intézmények hatálya terjedt 

volna ki rá, mivel a jogviszony jellegét a rendszeresség, tartósság és személyesség 

adja. Így a munkavállalóhoz hasonló jogállás az alábbi munkajogi következmé-

nyekkel járt volna: a szabadság, kárfelelősség, felmondási idő, végkielégítés és a 

kötelező legkisebb munkabér szabályait az ő esetükben is alkalmazni kellett volna. 

                                                 
62  Hess LAG 2013. április 2., Az: 13 Sa 857/12. 
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A szolgáltatás nyújtóját a szabályozás szerint az különbözteti meg a valódi vállal-

kozótól, hogy a szerződés teljesítése mellett nem várható el egyéb rendszeres kere-

ső foglalkozás folytatása. Így a kényszervállalkozó munkavállalóhoz hasonló jogál-

lású személy jogállását kapta volna.63 A szabályozás nem terjedt volna ki az önálló 

kereskedelmi ügynökre, mivel a Tanács 86/653/EGK irányelve védelmet nyújt az 

ügynöki réteg számára.  

Úgy véljük, hogy a Tervezet szabályozása kísérletet tett a valódi vállalkozó és a 

gazdaságilag függő munkavégző elhatárolására. A szűkítés ennek köszönhető. A túl 

tág fogalmi meghatározás azt a hatást érheti el, hogy a munkáltatók továbbra is szín-

lelt megállapodásokat kötnek a munkaviszony leplezésére. A hogyan tekintetében 

érdemes lett volna a Tarifvertragsgesetz 12a. § (1) bekezdését64 követni. A változó 

társadalmi és gazdasági viszonyok között egy személy munkaprofilja nem egy mun-

káltatóval fennálló munkaviszonyból áll. Jövedelmünk több helyről származhat és 

többféle munkavégzésre irányuló jogviszonyban állhatunk párhuzamosan. Ebből a 

szempontból indokolatlan a kizárólagosság fogalmi elemmé tétele. A gazdaságilag 

függő munkavégzők közötti jövedelemhatárra vonatkozó különbségtételt az egyenlő 

bánásmód elvébe ütközőnek tartjuk.  

A magyar megoldás tehát egy átfogó, általános fogalmat adott volna meg a ko-

difikált munkajogi joganyag részeként. S határozottan állást foglalt a kárfelelősség 

kérdésében a felelősségkorlátozás esetéről. 

 

4. A KÁRFELELŐSSÉGRŐL 

A munkaviszonnyal összefüggésben okozott kár szabályait a Munka Törvényköny-

ve rendezi a munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség körében. A gazda-

ságilag függő munkavállalóhoz hasonló jogállású személy a Munka Törvénykönyv 

Tervezete szerint meghatározott szociális védelmi igényben részesült volna, bizo-

nyos védelmi intézmények, s ennek megfelelően a munkavállalói kárfelelősségi 

szabályok vonatkoztak volna rá. Ennek megfelelően a Tervezet a munkavállalóhoz 

hasonló jogállású személyek felelősségkorlátozása mellett döntött. Számos, a né-

met dogmatikai kérdéseknél felvonultatott érv használható fel itt. Így e mögött az 

állhat, hogy a megrendelő és a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy között 

nem áll fenn egy kiegyenlített jogviszony, tekintettel a vállalkozói lehetőségek és 

kockázatok speciális megoszlására. A megrendelő értékesíti a munkavállalóhoz 

hasonló jogállású foglalkoztatott munkaeredményeit, így annak tevékenységével 

                                                 
63  Lásd még PRUGBERGER Tamás: Az önfoglalkoztatás intézménye a nyugat-európai és a 

magyar munkajogban. Magyar Jog, 2014/2, 66–67. PRUGBERGER Tamás: A tartós 

kényszervállalkozási és megbízási szerződés. A munkaviszonyt leplező szerződések. 

Cég és Jog, 2003/7–8. A kényszervállalkozásokról lásd még KENDERES György:  

A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései. Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 

159–172. 
64  KISS György: A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy problematikája az Európai 

Unióban és e jogállás szabályozásának hiánya a Munka Törvénykönyvében. Jogtudo-

mányi Közlöny, 2013/1, 10. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=121201
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együtt járó „vállalkozási lehetőségek” a megrendelő javát szolgálják. Ha mégis 

meghagyjuk a munkavállalóhoz hasonló jogállásúaknak a felelősséget az összes 

tevékenység-specifikus kockázatért, és így az összes, a megrendelőt érő kárért, 

akkor aránytalanul hátrányos helyzetbe kerülnének. Ennek megfelelően mivel a 

munkavállalóhoz hasonló jogállású személy gazdaságilag függ a megrendelőtől, e 

helyzet korrigálására törekedett a jogalkotó a munkavállalói vétkességi felelősség 

szabályaival. 

A megrendelői kárfelelősségre a polgári jogi kontraktuális felelősség szabályai 

vonatkoztak volna, amelyet a munkáltató kártérítési felelősségbe át is ültettek. Ha-

sonlóan a német szabályozásban a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek 

kárfelelőssége közvetlenül a Bürgerliches Gesetzbuch, azaz a német Polgári Tör-

vénykönyv szerint alakul.  

A magyar Tervezet tehát egyértelműen állást foglalt a munkavállalóhoz hasonló 

jogállású személy kártérítési felelősség szabályozása tekintetében. A munkajogi 

szabályozás szociális védelmének kiterjesztését tehát a kárfelelősségi szabályozás 

is szolgálta volna. A kárfelelősségi szabályokban azonban számos polgári jogi elv 

fogalmazódik meg. A munkajogi kártérítési felelősség a magánjogi kárfelelősségi 

rendszer része, ám számos sajátos, speciális jegyet hordoz magán a polgári jogi 

szabályokhoz képest, ami a munkajogviszony sajátosságaiból ered. Eörsi emiatt a 

munkajogi kárfelelősséget egyfajta módosult polgári jogi felelősségnek tekinti.65  

Az Mt. külön rendezi a munkáltatói, és külön a munkavállalókra vonatkozó kár-

térítési szabályanyagot. 66 A két kategórián belül a jogdogmatika további csoporto-

sításokat állít fel: 

 A munkavállalói kárfelelősség jogalapja szerint általános és megőrzési fele-

lősségre tagolható; 

 Míg a munkáltatói kárfelelősség a tárgya alapján osztható fel: ennek megfele-

lően megkülönböztethetjük a munkavállaló élete, egészsége és testi épsége kö-

rében okozott károkat, a munkavállaló munkahelyre bevitt dolgaiban okozott 

károkat, valamint a munkajogviszony keretében okozott egyéb károkat.67 

A Munka Törvénykönyve Tervezetéhez fűzött miniszteri indoklásból kiderül, 

hogy az új Munka Törvénykönyve koncepciója mögött a rugalmas foglalkoztatás 

megteremtésének, illetve a munkavállalók, munkavégzők szociális biztonságának 

szükségessége húzódik meg. A magyar szabályozásban a gazdasági célok jogi esz-

                                                 
65  KUN Attila: A munkavállaló kártérítési felelőssége. In: Munkajog (szerk.: GYULAVÁRI 

Tamás). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 340. 
66  PRUGBERGER Tamás–KENDERES György: A munkaviszony keretében fennálló kártéríté-

si felelősség új szabályainak egyes problémáiról. Magyar Jog, 2013/7, 393. 
67  A hazai jogrendszer átfogó munkajogi kódexe a Munka Törvénykönyve, amely a mun-

kaviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. A munkajogi kárfelelős-

ségi szabályok az Mt. XIII. fejezetében találhatók. Emellett a kárfelelősség vonatkozá-

sában az új Polgári Törvénykönyv egyes szakaszai háttérszabályként szintén irányadók. 

Kifejezett utalás is található erre a törvényben a polgári jogi szabályok alkalmazása cím 

alatt a kár megtérítésére „egyebekben” a Ptk. 6:518–534. §-a szabályait kell alkalmazni. 

KISS György: Munkajog. Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 266, Mt. 177. §. 
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közökkel történő szolgálata többek között a kártérítés területén megjelenő erőtelje-

sebb polgári jogi szemléletben tükröződik.68 A magánjogi és a munkajogi felelős-

ségnél megegyeznek ugyan a felelősség alapját képező elemek, azonban a munka-

jogi szabályozás a munkaviszony keretén belül értelmezi azokat, tekintettel a felek 

alá-fölérendeltségére és a jogviszony tartamjogviszony jellegére.  

Amíg tehát a német dogmatikában egyértelműen a polgári jogi kártérítési fele-

lősség szabályai kerülnek alkalmazásra, addig a magyar szabályok szerint a mun-

kavállalói vétkességi kártérítési felelősség, és a megrendelői polgári jogi felelősség 

lett volna a szabályozás alapja. A megrendelő objektív felelőssége alól a polgári 

jogi kontraktuális felelősség kimentési szabályai kerültek volna alkalmazásra, 

amelynek értelmezése az ellenőrzési kör és az előreláthatóság szabályai miatt a 

munkajogi környezetben is nehézkes. Egy olyan jogviszonyban, ahol a munkavég-

ző nem áll a megrendelő utasítása, irányítása és ellenőrzése alatt, pedig egyenesen 

megoldhatatlannak tűnő kérdéseket vetett volna fel. 

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy kárfelelőssége tehát a munkavál-

lalói általános kárfelelősség szabályai szerint alakult volna. Ennek kimunkálása 

azonban nem történt meg. A Tervezet szerint a munkavállalói általános kártérítési 

felelősség alapesetében a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy a jogvi-

szonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtérí-

teni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A feltételek 

fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a megrendelőnek kell bizonyí-

tania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállalóhoz hasonló jogállá-

sú személy megbízási díjának egy részét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan kár-

okozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Így a munkavállalóhoz hasonló jogállá-

sú személy esetében a német dogmatikában használatos „felelősségkorlátozás” 

következik be. Nem kell megtéríteni továbbá azt a kárt, amelynek bekövetkezése a 

károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a megrendelő vétkes maga-

tartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a megrendelő kárenyhítési 

kötelezettségének nem tett eleget. (Mt. 179. §)  

A megrendelő és munkavállalóhoz hasonló jogállású személy viszonyában pol-

gári jogi kontraktuális felelősségi szabályok szerint felelt volna. Azaz, ha a meg-

rendelő a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 

alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést (kárt) ellenőrzési körön kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt el-

várható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (Ptk. 6: 142. §) A ki-

mentés három együttes feltétele: ellenőrzési körön kívüliség, előreláthatatlanság, és 

nem elvárható a károkozó körülmény elkerülése vagy a kár elhárítása. 

Komoly problémát vet fel az ellenőrzési kör terjedelmének, határainak megha-

tározása, továbbá az ahhoz szorosan kapcsolódó előreláthatóság értelmezése. Mivel 

a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy nem azonos a vállalkozóval, az el-

lenőrzési körre vonatkozó polgári jogi és munkajogi értelmezések felettébb érde-

                                                 
68  SIPKA Péter: Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új 

Polgári Törvénykönyvre, Magyar Jog, 2013/12, 735–740. 
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kesnek bizonyulnak. Az ellenőrzési kör terjedelme munkajogi szempontból is szá-

mos kérdést felvet. Az ellenőrzési kör határai kijelölésében iránymutató lehet a 

telephelyen kívül végzett munka során keletkező kár ellenőrzési körön belülisége. 

A Kúria azt rögzítette az ellenőrzési kör munkajogi szempontú értelmezésekor, 

hogy bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges annak tisztázása érdekében, hogy az 

ellenőrzési körén kívül eső külső helyszínen fennállt-e olyan körülmény, amelynek 

bekövetkezésével a munkáltatónak nem kellett számolnia, illetve megtette-e a 

szükséges intézkedéseket a baleset bekövetkezése, és így a kár elhárítása érdeké-

ben, vagyis megvalósulhattak-e a mentesülés feltételei. A munkamódszer, a munka-

eszköz, anyag, munkavállalói létszám és szakismeret megfelelőségének biztosítása a 

munkáltató kötelezettsége, tehát arra befolyása van. (EBH2016. M.9.) A döntések 

alapján még jobban felértékelődik a munkavédelmi oktatások szerepe, a munkaválla-

lók kézikönyvekkel, végrehajtási rendeletek szabályaival való megismertetése. 

Igen ám, de a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy szempontjából a Kú-

ria érvelését más szemszögből kell néznünk. A munkavállalóhoz hasonló jogállású 

személy ugyanis nagy valószínűséggel telephelyen kívül végez munkát. Mivel 

azonban a munkát nem munkaszerződés, azaz nem munkajogviszony keretében 

végzi, a megrendelőnek nincs munkavédelmi oktatási kötelezettsége, nem ő bocsát-

ja feltétlenül rendelkezésre a munkaeszközöket, a munkamódszerek megválasztása 

sem a megrendelő feladata. Munkavégzés során a leggyakoribb károkozás a mun-

kavégző életében, egészégben bekövetkező kár, amely a munkavállalóhoz hasonló 

jogállású személy munkavégzése esetén nagy valószínűséggel esik ellenőrzési kö-

rön kívül, a kockázatot ő viseli, s a megrendelő mentesül a felelősség alól. Az el-

lenőrzési körön belüliséghez az is szükséges, hogy a megrendelő nagyobb ráhatás-

sal legyen a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy munkavégzésének megha-

tározására, akkor viszont már okkal merül fel a kérdés, hogy a munkavégzés miért 

nem munkaviszony keretében történik. 

Tekinthető-e tehát a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy munkavégzése 

telephelyen kívüli munkavégzésnek? Miben változtat az, ha a munkavégző a meg-

rendelő telephelyén folytatja a tevékenységet? Valószínűleg a telephelyen kívüli 

munkavégzés esetén megáll a megrendelő mentesülése, míg a telephelyen végzett 

munka esetében nem. Ez utóbbi esetben a megrendelő a munkabiztonsági követel-

ményeket minden munkavégző esetében köteles megtartani. Nem lehet különbsé-

get tenni a munkavállaló és munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek között 

jogviszonyuk alapján. 

A tájékoztatási és együttműködési kötelezettség ebben a jogviszonyban is alap-

vető jelentőségű. 

Az ellenőrzési körhöz szorosan kapcsolódó előreláthatóság is alapvető problé-

mákat vet el. A hagyományos munkajogviszonyban „az előreláthatósági klauzula a 

munkáltató felelősségét csak igen szűk körben korlátozza, illetve zárja ki.” Ennek 

oka egyrészt, hogy az Mt. a munkáltató által megtérítendő károkról nevezetesen 

rendelkezik, másrészt pedig az egészségkárosodással járó esetek tekintetében igaz, 

hogy általában előreláthatók az abból eredő károk. Munkavállalóhoz hasonló jogál-
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lású személy esetében azonban ez már korántsem igaz. Hiszen itt nem a hagyomá-

nyos munkavégzési konstrukcióról van szó.  

További kérdés, hogy a tapadó károkon kívül, hogyan alakul a felelősség követ-

kezménykárok és az elmaradt vagyoni előny tekintetében. Hogyan érvényesül az 

előreláthatóság ezen károk esetében? 

 

ZÁRÓ GONDOLAT 

A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy jogállásának tisztázatlansága a ma-

gyar jogban nem teremti meg annak lehetőségét, hogy a munkavégzők felelősségi 

szabályait a német dogmatikában megmutatkozó vita mentén értékeljük. Csak kér-

dések fogalmazódnak meg bennünk a munkajogi és polgári jogi szabályok alkal-

mazhatósága tekintetében ebben a speciális foglalkoztatási jogviszonyban. A kér-

dés elodázása évtizedekre visszavetette a magyar munkajogi dogmatika fejlődését. 

Hiszen láthatjuk, hogy az ellenőrzési kör, előreláthatóság, a megtérítendő károk 

munkajogi és polgári jogi jogviszonyban való értelmezése is számos problémát 

felvet. Bizonytalan jogállás esetén pedig számos eseti döntésre lenne szükség an-

nak érdekében, hogy a fogalmak határai, s ezen belül a felelősség határai kijelölés-

re kerüljenek. A közel fél millió ember foglalkoztatása körüli anomália Magyaror-

szágon nem megoldódott, hanem a szőnyeg alá került, a kárfelelősségi szabályok 

kérdőjelei pedig hosszú időre elmosódni látszanak. 


