
Zöld Könyv

A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század
kihívásaival

CCéél: a Lisszaboni Stratl: a Lisszaboni Stratéégia (LiS) tgia (LiS) táámogatmogatáássáárróól szl szóóllóó vita elindvita elindííttáásasa

•• LiS: fenntarthatLiS: fenntarthatóó nnöövekedvekedéés els eléérréése tse tööbbbb éés jobb munkahely teremts jobb munkahely teremtéésséévelvel

•• CCéélkitlkitűűzzéések tsek táámogatmogatáássáának szempontrendszere:nak szempontrendszere:

a) teljes foglalkoztatottsa) teljes foglalkoztatottsáágg

b) munkaerb) munkaerőő--termeltermeléékenyskenyséégg

c) szocic) szociáális kohlis kohéézizióó

••Az eurAz euróópai munkaerpai munkaerőőpiacokkal szemben tpiacokkal szemben táámasztott kmasztott köövetelmvetelméény:ny:

–– nagyobb rugalmassnagyobb rugalmassáágg

–– biztonsbiztonsáág maximalizg maximalizáálláásasa



Mit vizsgál a ZÖLD KÖNYV:

•• szemszeméélyes szempontoklyes szempontokatat a kiha kihíívváásokra adandsokra adandóó vváálaszokban,laszokban,

((a hangsa hangsúúly itt nem a kollektly itt nem a kollektíív munkajogon vanv munkajogon van))

••a munkajog hogyan sega munkajog hogyan segíítheti eltheti előő a biztonsa biztonsáágot a munkaszerzgot a munkaszerzőőddééseksek
kküüllöönfnfééle formle formáájjááttóól fl füüggetlenggetlenüül (vitl (vitáát indukt indukááll: korm: kormáányok, szocinyok, szociáálislis
partpartnnerek,erek, éérintettekrintettek kköözzöötttt))

••a szerza szerzőőddéések ksek küüllöönfnfééle tle tíípusai a valamennyi munkavpusai a valamennyi munkaváállalllalóórara
alkalmazandalkalmazandóó jogokkal egyjogokkal együütt hogyan ktt hogyan köönnynnyííthetnthetnéék meg azk meg az úújj
munkahelyek megteremtmunkahelyek megteremtéésséét, a munkaert, a munkaerőő--piacipiaci áátmenetek ktmenetek köönnynnyííttéésséét, azt, az
ééletenleten áát tartt tartóó tanultanuláás biztoss biztosííttáássáát, a teljes munkaert, a teljes munkaerőő kreatkreatíívv
kihasznkihasznáálláássáát.t.

••szabszabáályozlyozáás programja; ks programja; kööltsltséégekgek (k(küüllöönnöös tekintettel a kiss tekintettel a kis-- ééss
kköözzéépvpváállalkozllalkozáásokra [kkv])sokra [kkv])



Munkajog az Európai Unióban – a jelenlegi helyzet

A mA munkajog eredeti cunkajog eredeti céélja: kiegyenslja: kiegyensúúlyozza a foglalkoztatottslyozza a foglalkoztatottsáágon belgon belüülili
alapvetalapvetőő gazdasgazdasáágigi éés szocis szociáális egyenllis egyenlőőtlenstlenséégeketgeket..

EbbEbbőől kl köövetkezvetkezőően:en:

•• a munkajogi szaba munkajogi szabáályozlyozáás a munkavs a munkaváállalllalóói sti stáátusz kialaktusz kialakííttáássáával foglalkozottval foglalkozott

•• e joge jogáálllláásra telepsra telepíítette az alapvettette az alapvetőő jogokatjogokat éés ks köötelezettstelezettséégeketgeket

•• kialakkialakíította a tradiciontotta a tradicionáális munkajogviszony idelis munkajogviszony ideáájjáátt

AA tradiciontradicionáális munkajogviszony flis munkajogviszony főő jellemzjellemzőői:i:

•• hathatáározatlan idrozatlan időőtartamtartamúú, teljes munkaidej, teljes munkaidejűű foglalkoztatfoglalkoztatááss

•• a ka köötelezettstelezettséégek betartgek betartáássáéáért elszrt elszáámoltathatmoltathatóó egy munkegy munkááltatltatóó lléétete

•• a munkaszerza munkaszerzőőddéés, amely munkajogviszonyt hoz ls, amely munkajogviszonyt hoz léétretre



Munkajog az EurMunkajog az Euróópai Unipai Unióóbanban –– a jelenlegi helyzeta jelenlegi helyzet (folyt.)(folyt.)

VVááltozltozáások,sok, úúj kj köörnyezetrnyezet

•• technoltechnolóógiai fejlgiai fejlőőddéés, szs, szüükskséégszergszerűű gazdasgazdasáági globalizgi globalizáácicióó

•• justjust--inin--time management: a vtime management: a váállalkozllalkozáás szemls szemlééletvletvááltltáásasa

•• az innovaz innováácicióónak kedveznak kedvezőő kköörnyezet keresrnyezet kereséése a befektetse a befektetéési lehetsi lehetőősséégekgek
beszbeszűűkküülléése miattse miatt

•• multinacionmultinacionáális kommuniklis kommunikáácicióós techniks technikáák kialakulk kialakuláásasa

VVáálasz a munkajog, a munkalasz a munkajog, a munkaüügyi politika rgyi politika réészszéérrőől:l:

•• a megla megléévvőő szabszabáályoklyok –– azaz az adott rendszeren belazaz az adott rendszeren belüüll –– enyhenyhííttéésese

•• azaz úún. marginn. margináális rugalmasslis rugalmassáág elveg elve

KKöövetkezmvetkezméény: megosztottny: megosztott éés feszs feszüültsltséégekkel terhes munkaergekkel terhes munkaerőőpiac (Wim Kok)piac (Wim Kok)



Munkajog az EurMunkajog az Euróópai Unipai Unióóbanban –– a jelenlegi helyzet (folyt.)a jelenlegi helyzet (folyt.)

FellFellééppéés az Eurs az Euróópai Unipai Unióó szintjszintjéénn

•• elemzelemzéés: azs: az úúj, rugalmas foglalkoztatj, rugalmas foglalkoztatáási msi móódszerek hogyan kapcsolhatdszerek hogyan kapcsolhatóókk
öösszessze minimminimáálislis szociszociáális jogokkal valamennyi munkavlis jogokkal valamennyi munkaváállalllalóó esetesetéébenben

[Kérdés: Minden munkavállalóra azonos jogok, vagy minden munkát vállalóra a
jogok egy minimális szintje?!]

•• iriráányelvek, irnyelvek, iráányelvjavaslatok megsznyelvjavaslatok megszüületletéésese

•• tanulmtanulmáányok, konferencinyok, konferenciáákk

•• de!!! a munkafeltde!!! a munkafeltéételek biztostelek biztosííttáása, javsa, javííttáása alapvetsa alapvetőően a tagen a tagáállamillami
szabszabáályozlyozáás hats hatéékonyskonysáággáán alapul (az Unin alapul (az Unióó vvíívmvmáányai segnyai segíítenek,tenek,
kiegkiegéészszíítenektenek



A szakpolitika fA szakpolitika főő kihkihíívváásasa –– rugalmasrugalmas éés mindenkit befogads mindenkit befogadóó
munkaermunkaerőő--piacpiac

KiindulKiindulóópont: a kpont: a küüllöönbnböözzőő szintszintűű szerzszerzőőddéési formsi formáák azk azéért terjedtek el, mert art terjedtek el, mert a
munkajogmunkajog éés a kollekts a kollektíív szerzv szerzőőddéések a munkaszervezetsek a munkaszervezet éés ts táársadalom gyorsanrsadalom gyorsan
vvááltozltozóó fejlemfejleméényeihez tnyeihez töörtrtéénnőő igazigazííttáása nem volt elsa nem volt elééggggéé áátfogtfogóó..

Milyen folyamatok zajlottak le?Milyen folyamatok zajlottak le?

•• MunkMunkááltatltatóók tk töörekvrekvéései: versenyksei: versenykéépesnek maradni.pesnek maradni.

•• NNőőtt a hagyomtt a hagyomáányos munkajogviszonytnyos munkajogviszonytóól eltl eltéérrőő éés azs az öönfoglalkoztatnfoglalkoztatóókk
araráánya.nya.

•• ÖÖnfoglalkoztatnfoglalkoztatóó: egyfajta eszk: egyfajta eszkööz a szerkezetz a szerkezetáátalaktalakííttáási igsi igéény kielny kielééggííttéésséére.re.

A tradicionA tradicionáális munkajogviszonyt felvlis munkajogviszonyt felvááltja a projektltja a projekt--orientorientáált teljeslt teljesííttééss –– éés azs az
úúj szerzj szerzőőddéési formsi formáák megprk megpróóbbáálnak ehhez igazodni.lnak ehhez igazodni.



A szakpolitika fA szakpolitika főő kihkihíívváásasa –– rugalmasrugalmas éés mindenkit befogads mindenkit befogadóó
munkaermunkaerőő--piacpiac (folyt.)(folyt.)

KKááros hatros hatáások:sok:

•• a munka munkáát vt váállalllalóók egy rk egy réésze elveszsze elveszííti folyamatos munkavti folyamatos munkavéégzgzéésisi
lehetlehetőőssééggéét, elt, eléégtelen szocigtelen szociáális vlis véédelmi kdelmi köörrüülmlméények knyek köözzéé kerkerüüll

•• nemnem-- éés geners generáácicióós trendek alakulnak kis trendek alakulnak ki

•• a margina margináális rugalmasslis rugalmassáág mellett a hagyomg mellett a hagyomáányos munkajogi szabnyos munkajogi szabáályoklyok
vvááltozatlanok maradnak, vagy szigorodnakltozatlanok maradnak, vagy szigorodnak

•• a munkana munkanéélklküülisliséég azg azéért is nrt is nőő, mert t, mert tööbbenbben úúgygy éérzik, hogy az nagyobbrzik, hogy az nagyobb
vvéédelmet nydelmet nyúújt szjt száámukra, mint a munkaermukra, mint a munkaerőőpiacpiac



A ZA Zööld Kld Köönyvnyv ááltal feltett kltal feltett kéérdrdééseksek

1.1. Mit tekintene egyMit tekintene egy éésszersszerűű munkajogi reformprogram prioritmunkajogi reformprogram prioritáásainak?sainak?

2.2. A munkajogA munkajog éés a kollekts a kollektíív szerzv szerzőőddéések rendszersek rendszerééneknek áátalaktalakííttáásasa
hozzhozzáájjáárulhatrulhat--e a rugalmasse a rugalmassáághozghoz éés a foglalkoztats a foglalkoztatáási biztonssi biztonsáághoz,ghoz,
valamint a munkaervalamint a munkaerőőpiac megosztottspiac megosztottsáággáának csnak csöökkentkkentééssééhez? Ha igen,hez? Ha igen,
hogyan?hogyan?

3.3. A meglA megléévvőő szabszabáályoklyok –– a ka káár jogi normr jogi normáák, akk, akáár a kollektr a kollektíív szerzv szerzőőddééseksek ––
akadakadáályozzlyozzáák vagyk vagy öösztsztöönziknzik--e a munke a munkááltatltatóókatkat éés a munkavs a munkaváállalllalóókatkat
abban, hogy kihasznabban, hogy kihasznááljljáák a lehetk a lehetőősséégeket a termelgeket a termeléékenyskenyséég ng nöövelvelééssééhez,hez,
alkalmazkodjanakalkalmazkodjanak úúj technolj technolóógigiáák bevezetk bevezetééssééhezhez éés a nemzetks a nemzetköözizi
versennyel egyversennyel együütt jtt jáárróó vvááltozltozáásokhoz? Hogyan javsokhoz? Hogyan javííthatthatóó a kkva kkv--tt éérintrintőő
szabszabáályok minlyok minőősséége, cge, céélkitlkitűűzzééseik megtartseik megtartáása mellett?sa mellett?

4.4. Hogyan lehetne kHogyan lehetne köönnynnyííteni a hatteni a hatáározatlanrozatlan éés a hats a hatáározott idrozott időőtartambantartamban
foglalkoztatott munkavfoglalkoztatott munkaváállalllalóók alkalmazk alkalmazáássáán, jogszabn, jogszabáályokkal vagylyokkal vagy
kollektkollektíív szerzv szerzőőddéésekkel, hogy nagyobb rugalmasssekkel, hogy nagyobb rugalmassáág mellett megfelelg mellett megfelelőő
foglalkoztatfoglalkoztatáási biztonssi biztonsáágotgot éés szocis szociáális vlis véédelmet garantdelmet garantááljon a jog?ljon a jog?



A munkajog korszerA munkajog korszerűűssííttéésese –– megvitatandmegvitatandóó kkéérdrdééseksek

ÁÁtmenetitmeneti ididőőszakokszakok ééss bizonytalansbizonytalansáágok a foglalkoztatgok a foglalkoztatáásbansban

•• aa munkajog eredeti struktmunkajog eredeti struktúúrráája statikussja statikussáágot tgot tüükrkrööz: az egyikz: az egyik
foglalkoztatfoglalkoztatáásisi ststáátuszbtuszbóóll egyegy mmáásikba valsikba valóó áátmenetnek nem kedveztmenetnek nem kedvez

•• kköönnyen beknnyen beköövetkezhet a munkajogviszony egyoldalvetkezhet a munkajogviszony egyoldalúú megszmegszüüntetntetéése,se,
vagy kvagy kéényszernyszerűű kompromisszumok jelenthetnek idkompromisszumok jelenthetnek időőleges megoldleges megoldáástst

PozitPozitíív pv pééldldáák:k:

1999. holland The Flexibility and Security Act1999. holland The Flexibility and Security Act

2002. osztr2002. osztráák Abfertigungsgesetzk Abfertigungsgesetz

2006. spanyol rendelet Conversion2006. spanyol rendelet Conversion of temporary labour contract intoof temporary labour contract into
openopen--ended contractsended contracts

TovTováábbi pbbi pééldldáák:k:

NNéémet: Arbeitsfmet: Arbeitsföörderungsgesetzrderungsgesetz

2002. angol The Fixed2002. angol The Fixed--term Employees (Prevention of Lessterm Employees (Prevention of Less
Favourable Treatment Regulations)Favourable Treatment Regulations)



KKéérdrdéések II.sek II.

5. Megfontoland5. Megfontolandóó--e a rugalmasabb foglalkoztate a rugalmasabb foglalkoztatáási szabsi szabáályoklyok
öösszekapcsolsszekapcsoláása a munkansa a munkanéélklküüliek tliek táámogatmogatáási rendszersi rendszeréével (aktvel (aktíívv ééss
passzpasszíív eszkv eszköözzöök egyensk egyensúúlya)?lya)?

6.6. Milyen szerepet jMilyen szerepet jáátszhatnak a jogi normtszhatnak a jogi normáákk éés a kollekts a kollektíív szerzv szerzőőddéések asek a
kkéépzpzéésekhez valsekhez valóó hozzhozzááfféérréés els előősegsegííttéésséében,ben, éés a ks a küüllöönbnböözzőő szerzszerzőőddéésisi
formformáák kk köözzööttitti áátjtjáárhatrhatóóssáág megkg megköönnynnyííttéésséében?ben?



A munkajog korszerA munkajog korszerűűssííttéésese –– megvitatandmegvitatandóó kkéérdrdééseksek

A munkavállaló és az önfoglalkoztató közötti „harmadik” jogállás problematikája

A munkajog és a kereskedelmi jog (polgári jog) összemosódása, összemosása

A palástolt, színlelt jogviszonyok által okozott zavarok

A szerződési szabadság és a szerződési típuskényszer problematikája

A gazdaságilag függő önálló, gyakorlatban fél-önálló, látszat önálló munkát
végző

A teleologikus fogalomalkotás jelentősége, különösen a munkavállaló és az egyéb
munkát vállaló tekintetében



KKéérdrdéések III.sek III.

7. Pontosan meg kell7. Pontosan meg kell--e hate hatáározni a tagrozni a tagáállamok jogllamok jogáában a foglalkoztatottban a foglalkoztatott
(munkav(munkaváállalllalóó)) éés azs az öönnáállllóó ((öönfoglalkoztatnfoglalkoztatóó) krit) kritéériumait az egyikbriumait az egyikbőől al a
mmáásikba tsikba töörtrtéénnőő bonabona--fidefide áátmenet megktmenet megköönnynnyííttéésese éérdekrdekéében?ben?

8. Sz8. Szüükskséég vang van--e a jogok ke a jogok küüszszööbszintjbszintjéének megnek megáállapllapííttáássáára, amely mindenra, amely minden
munkmunkáát vt váállalllalóót megillet, ft megillet, füüggetlenggetlenüül az ennek alapjl az ennek alapjáául szolgul szolgáállóó szerzszerzőőddééss
ttíípuspusááttóól? Ez milyen hatl? Ez milyen hatáással lenne azssal lenne az úúj munkahelyek teremtj munkahelyek teremtéésséérere éés as a
munkmunkáát vt váállalllalóók vk véédelmdelméére?re?



HHááromoldalromoldalúú kapcsolatokkapcsolatok (jogviszonyok)(jogviszonyok)

KiindulKiindulóópont: a munkaerpont: a munkaerőő--kköölcslcsöönznzéés ts tööbb tagbb tagáállam munkajogllam munkajogáábanban
gygyöökeres vkeres vááltozltozáásokat induksokat indukááltlt

HosszHosszúú alvalváállalkozllalkozóói li láánc kialakulnc kialakuláása: elsikkad a munksa: elsikkad a munkááltatltatóói feleli felelőősssséégg

KKéérdrdéés IV.s IV.

9. A9. A „„ttööbbszbbszöörrööss”” foglalkoztatfoglalkoztatáási jogviszonyban lsi jogviszonyban léévvőő felek felelfelek felelőősssséégigi
viszonyait egyviszonyait egyéértelmrtelműűen kellen kell--e szabe szabáályozni a felellyozni a felelőősssséég megg megáállapllapííttáásasa
éérdekrdekéében? Aben? A „„mmööggööttesttes”” felelfelelőősssséég intg intéézmzméénye sznye szóóba jba jööhethet--e?e?

10. Sz10. Szüükskséégesges--e a munkaere a munkaerőő--kköölcslcsöönznzééss ááltal foglalkoztatott munkavltal foglalkoztatott munkaváállalllalóókk
munkavmunkaváállalllalóói sti stáátusztuszáának (jognak (jogáálllláássáának) egynak) egyéértelmrtelműű meghatmeghatáározrozáássáárara



MunkaidMunkaidőő--beosztbeosztááss

A 203/88/EK irA 203/88/EK iráányelvnyelv éés az EU Bs az EU Bíírróóssáág dg dööntntéései tsei túúl nagy kihl nagy kihíívváástst
jelentenekjelentenek

KKéérdrdéés V.s V.

11. Hogyan lehetne a minim11. Hogyan lehetne a minimáális klis köövetelmvetelméényeket mnyeket móódosdosíítani a munkaidtani a munkaidőő
megszervezmegszervezéése tekintetse tekintetéében, hogy nagyobb rugalmassben, hogy nagyobb rugalmassáágot lehessengot lehessen
biztosbiztosíítani a munkavtani a munkaváállalllalóóknak,knak, éés ks köözben az egzben az egéészsszséégg éés biztonss biztonsáág isg is
magas szintmagas szintűű vvéédelmetdelmet éélvez? A munkaidlvez? A munkaidőő megszervezmegszervezéésséének melyeknek melyek
legyenek az Unilegyenek az Unióós szints szintűű prioritprioritáásaisai



A munkaerA munkaerőő mobilitmobilitáásasa

A mobilitA mobilitáás ks köövetelmvetelméénye nem jnye nem jáár egyr együütt az egyes fogalmak egystt az egyes fogalmak egyséégesgesííttéésséévelvel
(l(láásd ksd küüllöönnöösen a hatsen a hatáár menti ingr menti ingáázzóók tekintetk tekintetéében).ben).

A munkavA munkaváállalllalóó fogalmfogalmáának Unnak Unóós szints szintűű meghatmeghatáározrozáássáának knak köövetelmvetelméénye,nye,
mint lehetmint lehetőősséégg

KKéérdrdéés VI.s VI.

12. Hogyan biztos12. Hogyan biztosííthatthatóók a hatk a hatáárokonrokon áátnytnyúúllóóan foglalkoztatottan foglalkoztatott
munkavmunkaváállalllalóók jogai? Szk jogai? Szüükskséég vang van--e Unie Unióós szints szintűű fogalomalkotfogalomalkotáásra, illetve asra, illetve a
munkavmunkaváállalllalóó fogalmfogalmáánaknak öösszehangoltabb definisszehangoltabb definiáálláássáára, Vagy fenn kellra, Vagy fenn kell--ee
tartani ebben a vonatkoztartani ebben a vonatkozáásban a tagsban a tagáállamok mllamok méérlegelrlegeléési jogsi jogáát. ?t. ?



VVéégrehajtgrehajtáási problsi probléémmáákk éés az illegs az illegáális munkalis munka

CCéél: az illegl: az illegáális munkalis munka áátalaktalakííttáása szabsa szabáályozott foglalkoztatlyozott foglalkoztatáássssáá (Tan(Tanáácscs
HatHatáározata OJ C 260, 29.10.2003)rozata OJ C 260, 29.10.2003)

EszkEszköözzöök: megelk: megelőőzzéés, szankcis, szankcióók, szocik, szociáális partnerekkel tlis partnerekkel töörtrtéénnőő egyeztetegyeztetéés,s,
kküüllöönfnféélele öösztsztöönznzőők, a szabk, a szabáályozlyozáás egyszers egyszerűűssííttéésese

Mindez tMindez tüükrkröözzőődik az Eurdik az Euróópai Szocipai Szociáális Partnerek Munkaprogramjlis Partnerek Munkaprogramjáábanban
(2006(2006--2008)2008)

KormKormáányzati knyzati köözigazgatzigazgatáási (hatsi (hatóóssáági) koordingi) koordináácicióó

KKéérdrdéések VII.sek VII.

13. Sz13. Szüükskséég vang van--e aze az éérintett hatrintett hatóóssáágok kgok köözzöötti koordintti koordináácicióóra a kitra a kitűűzzöötttt
ccéélok vlok véégrehajtgrehajtáásasa éérdekrdekéében? Ebben az egyben? Ebben az együüttmttműűkkööddéésben a szocisben a szociáálislis
partnerek szerepet kapjanakpartnerek szerepet kapjanak--e?e?

14. Sz14. Szüükskséég vang van--e tove továábbi Unibbi Unióós kezdems kezdeméényeznyezéésekre az illegsekre az illegáálislis
foglalkoztatfoglalkoztatáás elleni ks elleni küüzdelemben a tagzdelemben a tagáállamok intllamok intéézkedzkedééseinekseinek
ttáámogatmogatáássáára?ra?



A ZA Zööld Kld Köönyv alapja: a Lisszaboni Stratnyv alapja: a Lisszaboni Stratéégiagia

AzAz öösszejsszejöövetel cvetel céélja: a foglalkoztatlja: a foglalkoztatáás, a gazdass, a gazdasáági reformgi reform éés a szocis a szociáális kohlis kohéézizióó
keretkeretéében egy tudben egy tudáásalapsalapúú ttáársadalom kirsadalom kiééppííttéése.se.

AzAz úúj kihj kihíívváás: a globalizs: a globalizáácicióónaknak úúgy kell megfelelnie az EUgy kell megfelelnie az EU--nak, hogy anak, hogy a
hagyomhagyomáányos tnyos táársadalmirsadalmi éértrtéékeket megtartsa. Ennek megfelelkeket megtartsa. Ennek megfelelőőenen
haladhaladééktalanul vktalanul vááltoztatni kell:ltoztatni kell:

•• a tudoma tudomáányos infrastruktnyos infrastruktúúrráán,n,

•• nnöövelni kell az innovvelni kell az innováácicióós ks kéézszsééget,get,

•• a gazdasa gazdasáági reformokatgi reformokat éés a szocis a szociáális vlis véédelmi rendszertdelmi rendszert, valamint a k, valamint a kéépzpzéésisi
rendszertrendszert modernizmodernizáálnilni kell.kell.



A Lisszaboni StratA Lisszaboni Stratéégiagia

Az UniAz Unióó ererőősssséégeigei éés gyengess gyengeséégei:gei:

ErErőősssséég:g:

•• az eddigi stabilitaz eddigi stabilitáás,s,

•• aa kkööltsltséégvetgvetééss szinten tartszinten tartáása,sa,

•• a ka köözzöös valuta,s valuta,

•• a va váállalkozllalkozáás szs száámmáára stabilitra stabilitáás,s,

•• aa szabad mozgszabad mozgááss

GyengesGyengeséég:g:

•• 15 milli15 millióó munkanmunkanéélklküüli,li,

•• alacsony foglalkoztatalacsony foglalkoztatáási rsi rááta,ta,

•• magasmagas tarttartóós munkans munkanéélklküüliek rliek rááttáája,ja,

•• a szolga szolgááltatltatáási szektor alulfejlesi szektor alulfejletttt,,

••kküüllöönnöösen nagy az elmaradsen nagy az elmaradáás a telekommuniks a telekommunikáácicióó éés az informatikas az informatika
terterüületletéénn



A jA jöövvőő fejlfejlőőddéésese éérdekrdekéébenben

ÚÚj,j, áátfogtfogóó, glob, globáális stratlis stratéégia kellgia kell

MMóódszerdszeréében azben az úún. nyitott koordinn. nyitott koordináácicióó elvelvéét kell alkalmaznit kell alkalmazni

Mindenki szMindenki száámmáára lehetra lehetőővvéé kell tenni az informkell tenni az informáácicióós ts táársdalom elrsdalom eléérhetrhetőőssééggéétt

Ki kell alakKi kell alakíítani a kutattani a kutatááss éés az innovs az innováácicióó eureuróópai terpai teréétt

Ki kell alakKi kell alakíítani atani a vváállalkozllalkozáás kedvezs kedvezőő kköörnyezetrnyezetéétt , k, küüllöönnöös tekintettel a kiss tekintettel a kis
éés ks köözepes vzepes váállalkozllalkozáásokrasokra, ennek, ennek éérdekrdekéébenben

•• aa KKVKKV--re egyre egy úújj EEururóópai Chartpai Chartáát kell kidolgoznit kell kidolgozni

•• szszáámukramukra úúj munkahelyek teremtj munkahelyek teremtéése a szse a száámukramukra

•• a va váállalkozllalkozáás alaps alapííttáássáátt kköönnynnyíítteni kelleni kell (adminisztr(adminisztráácicióó, finansz, finanszíírozrozáás)s)

•• lehetlehetőővvéé kell szkell száámukra tenni a kmukra tenni a köözbeszerzzbeszerzéésben valsben valóó rréészvszvéételttelt



A tA tööbbbb éés jobb munkahelyeks jobb munkahelyek éérdekrdekéébenben „„aktaktíívv”” foglalkoztatfoglalkoztatááspolitikspolitikáát kellt kell
bevezetni, ennekbevezetni, ennek éérdekrdekéében:ben:

•• kköözzöös EU adatbanks EU adatbankot kell lot kell léétrehoznitrehozni a munkaka munkaköözvetzvetííttéés megks megköönnynnyííttéésese
éérdekrdekéébenben

•• bberuheruháázzáássokat kell finanszokat kell finanszííroznirozni az egyaz egy ééleten tartleten tartóó tanultanulááss
elelőősegsegííttéésséérere

•• a va váállalkozllalkozáásoksokatat kedvezmkedvezméényekben kell rnyekben kell réészesszesííteniteni, ha el, ha előősegsegíítiktik ee
ccéélkitlkitűűzzééseketseket

•• öösszessze kellkell hangolni ahangolni a munkavmunkaváállalllaláástst éés a csals a csaláádotdot

•• mmodernizodernizáálni a szocilni a szociáális vlis véédelmetdelmet

•• iiddőősek munkalehetsek munkalehetőőssééggéének nnek nöövelveléésséét kell elt kell előősegsegííteniteni

•• aa szegszegéénysnyséégi kgi küüszszööb alattb alatt ééllőők helyzetk helyzetéének javnek javííttáássáát kell elt kell eléérnirni



A LiS kritikA LiS kritikáájaja

Mi az igazi kihMi az igazi kihíívváás: innovs: innováácicióó ááltal vezltal vezéérelt gazdasrelt gazdasáág, a versenyg, a verseny ááltal kltal kööveteltvetelt
szerkezetszerkezetáátalaktalakííttáás.s.

Ehhez kEhhez kéépest:pest:

•• a LiS olyan tera LiS olyan terüületeket cleteket cééloz meg, amelyek hagyomloz meg, amelyek hagyomáányosan a tagnyosan a tagáállamillami
kompetencia rkompetencia réészeiszei

•• a nemzeti preferencia nemzeti preferenciáák, prioritk, prioritáások jelentsok jelentőősen eltsen eltéérnek egymrnek egymáásrsróóll

•• ttööbbek szerint kbbek szerint kéétstsééges a nyitott koordinges a nyitott koordináácicióó rendszere (Sapir jelentrendszere (Sapir jelentéés)s)

•• (ennek mint(ennek mintáája a Foglalkoztatja a Foglalkoztatáási Stratsi Stratéégiagia éés a Foglalkoztats a Foglalkoztatáásisi
IrIráányelvek)nyelvek)

•• kkéétstsééges a LiS tudomges a LiS tudomáányos megalapoznyos megalapozáásasa

•• egyszerre akar pegyszerre akar páárhuzamosan rrhuzamosan réészstratszstratéégigiáákat megvalkat megvalóóssíítani, de nemtani, de nem
vizsgvizsgáálja a klja a kööztztüük lk léétezhettezhetőő áátvtváálthatlthatóóssáágotgot

•• a foglalkoztata foglalkoztatáás ters terüületletéén olyan szemln olyan szemlééletvletvááltltáásra van szsra van szüükskséég, amelyg, amely
tejesstejessééggel ellentggel ellentéétes az addigi foglalkoztattes az addigi foglalkoztatáási irsi iráányelvekkel (lnyelvekkel (láásd asd a
munkaidmunkaidőő vonatkozvonatkozáássáában Prescott [2003] elemzban Prescott [2003] elemzéésséét)t)



A MUNKA TA MUNKA TÖÖRVRVÉÉNYKNYKÖÖNYVENYVE

((ÁÁTFOGTFOGÓÓ FELFELÜÜLVIZSGLVIZSGÁÁLAT)LAT)

VanVan--e politikai de politikai dööntntéés? Hms? Hm……

KKéényszer (sznyszer (szüükskséégessgesséég), vagy igg), vagy igéényny??

A kiindulA kiinduláási pont, koncepcisi pont, koncepcióó, elvek (1992), elvek (1992)

•• éértrtéékelkeléésese

•• minden megtalminden megtaláálhatlhatóó, ami a piacgazdas, ami a piacgazdasáágg ááltal vezltal vezéérelt munkajogirelt munkajogi
rendszerhez szrendszerhez szüükskséégesges

•• a munkava munkaváállalllalóóra nra néézve kedvezzve kedvezőőbb szabbb szabáály alkalmazly alkalmazáássáának elvenak elve
[az Mt. 13.[az Mt. 13. §§ (3) bekezd(3) bekezdééssééneknek éértrtéékelkeléése]se]

•• milyen tmilyen téényeznyezőők kellenek a kollektk kellenek a kollektíív szerzv szerzőőddéés rendszers rendszerééneknek
kikiééppüüllééssééhez [az alanyok helyzete a 90hez [az alanyok helyzete a 90--eses éévek elejvek elejéén; Mt. 33.n; Mt. 33. §§]]



MMóódosdosííttáások indokai,sok indokai, éés ami ms ami mööggöötte meghtte meghúúzzóóddottott

AA „„csomagbancsomagban”” ttöörtrtéénnőő mmóódosdosííttáás veszs veszéélyeilyei

• MMóódosdosííttáási modelleksi modellek

• 1995. évi LV. – szakszervezeti jogok megerősítése + egyéb
szabályok

• 1999. évi LVI. – nyugdíj-munkajogviszony, leltárfelelősség,
vezetők (lényeg: Mt. 25. § (5) bekezdésének módosítása; Mt. 31. §.
ÜT ksz. kötési jogának biztosítása

• 2001. évi XVI. – diszkrimináció, EUÜT, munkaerő-kölcsönzés

lényeg: munkaidő

•• NegatNegatíív kv köövetkezmvetkezméények:nyek:

értelmetlen szabályok – szerzett jogok

* Mt. 88. § (2) bekezdés
* Mt. 100. § (5) bekezdés

* Mt. 119. § (6) bekezdése

* Mt. 167. §



Mi tMi töörtrtéént idnt időőkköözbenzben

•Globalizáció

•EU foglalkoztatási rendszerének megmerevedése

•A versenyképesség lassulása

•A munkajog közjogiasulása

A jelenlegi állapot

– a napjainkra kialakult munkajogi szabályozórendszer tartalmában és
szerkezetében nem felel meg az eredeti jogalkotói szándéknak, amely
kiindulási alapnak elfogadható volt;

– a munkajogi szabályozás statikus fogalom- és intézményrendszerben
gondolkodik, amelyből következően nem, vagy csak nehezen képes befogadni
bármilyen változtatási lehetőséget;

– a hazai munkajog egyre inkább távolodik azoktól a folyamatoktól, amelyek
az európai országok ez irányú szabályozását befolyásolják.



AzAz áátfogtfogóó felfelüülvizsglvizsgáálat sorlat soráán kn köövetendvetendőő elvekelvek

•• A munkajog szerzA munkajog szerzőőddééses jogses jogáág, a magg, a magáánjog rnjog réészesze

•• Egyszerre kell biztosEgyszerre kell biztosíítania a munkavtania a munkaváállalllalóók egzisztencik egzisztenciáális vlis véédelmdelméétt
éés hozzs hozzáá kell jkell jáárulnia a vrulnia a váállalkozllalkozóó/munk/munkááltatltatóó prosperitprosperitáássááhozhoz

•• A biztonsA biztonsáágg éés a rugalmasss a rugalmassáág csak differencig csak differenciáált, teleologikuslt, teleologikus
intintéézmzméényrendszer alkalmaznyrendszer alkalmazáássáávalval éérhetrhetőő elel

•• A munkajog kA munkajog köözjogizjogi éés mags magáánjogi (kontraktunjogi (kontraktuáális) elemeineklis) elemeinek
egyensegyensúúlylyáának megteremtnak megteremtéésese

•• A szabA szabáályozlyozáás egyszers egyszerűűssííttéésese

•• A hatA hatáárterrterüületek feltletek feltéérkrkéépezpezéése, adott esetben integrse, adott esetben integráálláása asa a
munkajogbamunkajogba



ElElőőkkéérdrdééseksek

Ki a jogalkotKi a jogalkotóó, avagy a szoci, avagy a szociáális partnerek szerepelis partnerek szerepe

MitMit éértrtüünk szocink szociáális plis páárbeszrbeszééd alattd alatt??

Mi az OMi az OÉÉT rendeltetT rendeltetéése: feltse: feltáárráás, egyeztets, egyeztetéés,s, megmegáállapodllapodáások kialaksok kialakííttáása,sa,
konfliktusok megelkonfliktusok megelőőzzéése, rendezse, rendezéése, informse, informáácicióócsere, javaslatok, alternatcsere, javaslatok, alternatíívváákk
vizsgvizsgáálata. Enneklata. Ennek éérdekrdekéében megvitatja a tervezeteket. Konzultben megvitatja a tervezeteket. Konzultáál, vl, véélemleméénytnyt
formformáál.l.

Mire terjed ki tevMire terjed ki tevéékenyskenyséégege?? LegitimitLegitimitáássáának problematiknak problematikááii

JavaslatJavaslat 7.7. §§ konzultkonzultáál, tl, táárgyalrgyaláást folytatst folytat ééss megmegáállapodllapodáást kst köött, t, töörvrvéénybennyben
meghatmeghatáározott esetbenrozott esetben egyetegyetéértrtéési jogot gyakorolsi jogot gyakorol, ell, elláátja egytja egyééb, tb, töörvrvéénybennyben
meghatmeghatáározott feladatait.rozott feladatait.

JavaslatJavaslat 19.19. §§ (3) bekezd(3) bekezdéés: ha a megs: ha a megáállapodllapodáás jogszabs jogszabáályalkotlyalkotáást vagy azst vagy az
áállami irllami iráánynyííttáás egys egyééb jogi eszkb jogi eszköözeinek kiadzeinek kiadáássáát teszi szt teszi szüükskséégessgesséé, ennek, ennek
éérdekrdekéében a tben a táársadalmi prsadalmi páárbeszrbeszééddéért felelrt felelőős miniszter ints miniszter intéézkedik.zkedik.

Mi a megMi a megáállapodllapodáás: az Os: az OÉÉT tagjaiT tagjai ááltal elfogadottltal elfogadott –– kküüllöönnöösensen –– áálllláásfoglalsfoglaláás,s,
ajajáánlnláás, vagy cselekvs, vagy cselekvéési program, amely lsi program, amely léétrejtrejööhet thet táárgyalrgyaláás vagy konzults vagy konzultáácicióó
eredmeredméényeknyekééppen is.ppen is.



ElElőőkkéérdrdéések (folyt.)sek (folyt.)

A Ptk.A Ptk. éés az Mt. viszonyas az Mt. viszonya

•• „„az adaz adáásvsvéételi szerzteli szerzőőddéés, annak ks, annak küüllöönnöös nemeis nemei éés alts altíípusai (szpusai (száállllííttáásisi
szerzszerzőőddéés, mezs, mezőőgazdasgazdasáági termgi terméékkéértrtéékeskesííttéési szerzsi szerzőőddééss éés ks köözzüüzemizemi
szerzszerzőőddéés), valamint a csereszerzs), valamint a csereszerzőőddéés, tovs, továábbbbáá a va váállalkozllalkozáási szerzsi szerzőőddééss
ututáán helyezhetn helyezhetőő be az egyedi munkaszerzbe az egyedi munkaszerzőőddéésre vonatkozsre vonatkozóó fejezet azfejezet az úújj
Ptk.Ptk.--baba”” [Szerkeszt[Szerkesztőőbizottsbizottsáág 2001]g 2001]

•• a nevesa nevesíített szerztett szerzőőddééststíípusok kpusok köörere „„valvalóószszíínnűűleg csak az egyedileg csak az egyedi
munkaszerzmunkaszerzőőddééssel bssel bőővvííthetthetőő. Amennyiben jogpolitikai d. Amennyiben jogpolitikai dööntntéés szs szüületikletik
ezeknek a szabezeknek a szabáályoknak azlyoknak az úúj Ptk.j Ptk.--baba ééppííttéésséére, a munkaviszonyrare, a munkaviszonyra
vonatkozvonatkozóó szabszabáályokatlyokat –– jelentjelentőőssééggüüknek megfelelknek megfelelőőenen –– ccéélszerlszerűű volna avolna a
kkéét legfontosabb hagyomt legfontosabb hagyomáányos magnyos magáánjogi szerznjogi szerzőőddééststíípus: az adpus: az adáásvsvéételtel ééss
a va váállalkozllalkozáás fejezetei uts fejezetei utáán elhelyezni.n elhelyezni.”” [Szerkeszt[Szerkesztőőbizottsbizottsáág 2001]g 2001]

•• Tematika [2003]Tematika [2003] éérintrintőőlegesen foglalkozik a munkajogviszonnyal, mint alegesen foglalkozik a munkajogviszonnyal, mint a
magmagáánautonnautonóómia korlmia korláátoztozáássáának egyik kivnak egyik kivéételesteles éés lehetss lehetsééges terges terüületletéével,vel,
feltfeltééve, ha bekerve, ha bekerüül a Ptkl a Ptk--baba

•• a vita elda vita eldőőlt: a normaszlt: a normaszööveg nem tartalmazza a munkaszerzveg nem tartalmazza a munkaszerzőőddééss
intintéézmzméénynyéétt



ElElőőkkéérdrdéések (folyt.)sek (folyt.)

Tervezet 1:1.Tervezet 1:1. §§

„„Ez a tEz a töörvrvéény a polgny a polgáárokrok éés a jogalanyiss a jogalanyisáággal rendelkezggal rendelkezőő szervezetek, tovszervezetek, továábbbbáá
mmáás, jogi szems, jogi szeméélyislyisééggel rendelkezggel rendelkezőő szervezetek vagyoniszervezetek vagyoni éés egyes szems egyes szeméélyilyi
viszonyait szabviszonyait szabáályozza a melllyozza a melléérendeltsrendeltséégg éés egyenjogs egyenjogúússáág elve szerintg elve szerint””..

Az 1:2.Az 1:2. §§ ((ÉÉrtelmezrtelmezéési alapelv) msi alapelv) máásodik mondata szerintsodik mondata szerint

„„A polgA polgáári jogi viszonyokat szabri jogi viszonyokat szabáályozlyozóó mmáás jogszabs jogszabáályokat a tlyokat a töörvrvéénnyelnnyel
öösszhangban kellsszhangban kell éértelmeznirtelmezni””..

A kA kéét jogtert jogterüület kapcsolatlet kapcsolatáának tisztnak tisztáázzáásasa kkööteleztelezőő!!!!!!



A munkajogi szabA munkajogi szabáályozlyozáás lehetss lehetsééges struktges struktúúrráájaja

KKóódexdex

Előnyei:

ki lehet alakítani egy egységes, koherens rendszert

az egyéni és a kollektív munkajog korrelatív egységben szabályozható

az integrált szabályozás jól differenciálható

Hátrányai:

nagyobb tehetetlenségi nyomaték,

a „csomagban” történő módosítás ideája könnyen bemerevítheti

TTööbb tbb töörvrvéényny

Előnyei:

az összetartozó részek egy helyen vannak

Hátrányai:

széttagoltság, összefüggések átláthatóságának esetleges csökkenése

LLéényegi knyegi kéérdrdéés: a ks: a köözjogi, jogpolitikai kzjogi, jogpolitikai kéérdrdééseknekseknek ne legyenne legyen helye a munkajogihelye a munkajogi
szabszabáályozlyozóórendszerben egyik megoldrendszerben egyik megoldáás esets esetéén sem.n sem.



A kollektA kollektíív munkajogv munkajog

IndokoltIndokolt--e a due a duáális szerkezet fenntartlis szerkezet fenntartáásasa

•• A 22A 22--es csapdes csapdáája,ja, [a[a 33.33. §§ éés a 65.s a 65. §§ (1) bekezd(1) bekezdééssééneknek öösszefsszefüüggggéései (lsei (láásdsd
a leguta legutóóbbi mbbi móódosdosííttáástst az EBH 2004. 1148. taz EBH 2004. 1148. tüükrkréébenben))]]

•• PPáárhuzamossrhuzamossáágokgok [Mt. 21.[Mt. 21. §§ (2); Mt. 65.(2); Mt. 65. §§ (1) a)](1) a)]

•• KKöövetkeztetvetkeztetéés: ebben a modellben a szabs: ebben a modellben a szabáályozlyozáás fenntarthatatlans fenntarthatatlan

•• Ha fennmaradHa fennmarad a kollekta kollektíív munkajog duv munkajog duáális szerkezetelis szerkezete: a k: a kéét rendszertt rendszert
strukturstrukturáálisanlisan éés funkcions funkcionáálisan is szlisan is széét kell vt kell váálasztanilasztani

•• ÜÜT befolyT befolyáásolsoláási jogsi jogáának differencinak differenciáált szablt szabáályozlyozáása, a megfelelsa, a megfelelőő
jogkjogköövetkezmvetkezméények meghatnyek meghatáározrozáássáávalval



A kollektA kollektíív munkajog (folyt.)v munkajog (folyt.)

KollektKollektíív szerzv szerzőőddéés:s:

KszKsz--kkööttéési ksi kéépesspesséég egyszerg egyszerűűbb meghatbb meghatáározrozáásasa szszüükskséégesges (j(jóó--e a kogenciae a kogencia??))

ÁÁgazati kollektgazati kollektíív szerzv szerzőőddéések megksek megkööttééssééneknek öösztsztöönznzéésese

•• ÁÁpb: kpb: köözjogizjogi jellegjellegűű, merev, merev éés bonyolult (ld. 14.s bonyolult (ld. 14. §§))

KiterjesztKiterjesztéés: biztos, hogy els: biztos, hogy eléég ez a feltg ez a feltéételtel

•• gazdasgazdasáági, foglalkoztatgi, foglalkoztatáási, versenyksi, versenyköörrüülmlméények snyek séérelmerelme

Ksz tartalmKsz tartalmáának pontosnak pontosííttáása a Zsa a Zööld Kld Köönyvben megfogalmazottak szerintnyvben megfogalmazottak szerint

•• Ehhez viszont megfelelEhhez viszont megfelelőő jogszabjogszabáályi klyi köörnyezet szrnyezet szüükskséégesges



A kollektA kollektíív munkajog (folyt.)v munkajog (folyt.)

A szakszervezetekre vonatkozA szakszervezetekre vonatkozóó jogi szabjogi szabáályozlyozááss

•• Hol helyezkedjen el a szabHol helyezkedjen el a szabáályanyag?lyanyag?

••EldEldööntendntendőő, hogy a szab, hogy a szabáályanyag kogens, vagy diszpozitlyanyag kogens, vagy diszpozitíívv

••Egyes jogok alapos felEgyes jogok alapos felüülvizsglvizsgáálata (kifoglata (kifogáás, kedvezms, kedvezméények, knyek, küüllöönnööss
tekintettel a ptekintettel a péénzbeli megvnzbeli megvááltltáásra)sra)

KollektKollektíívv éérdekkonfliktusok feloldrdekkonfliktusok feloldáásasa

SztrSztráájktjktöörvrvéény felny felüülvizsglvizsgáálatalata



Az individuAz individuáális munkajoglis munkajog

(a munkaszerz(a munkaszerzőőddéés/munkajogviszony tana)s/munkajogviszony tana)

Szerkezeti elSzerkezeti előőkkéérdrdéés:s:

•• a bevezeta bevezetőő rendelkezrendelkezéések megfelelsek megfelelőő rendelkezrendelkezééseit integrseit integráálni kell alni kell a

munkaszerzmunkaszerzőőddéés/munkajogviszony normarendszers/munkajogviszony normarendszeréébebe

•• Jogok gyakorlJogok gyakorláása, ksa, köötelesstelesséégek teljesgek teljesííttéésese

•• Jognyilatkozatok alakszerJognyilatkozatok alakszerűűsséégege

•• ElEléévvüüllééss

•• ÉÉrvrvéénytelensnytelenséégg

•• Munkaviszonyra vonatkozMunkaviszonyra vonatkozóó szabszabáályly

•• Az itt nem szabAz itt nem szabáályozott klyozott kéérdrdééseksekben alkalmazhatben alkalmazhatóó--e a Ptk. vagy sem?e a Ptk. vagy sem?



A munkaszerzA munkaszerzőőddéés alanyais alanyai

Kulcsfogalom a munkavKulcsfogalom a munkaváállalllalóó

•• A munkavA munkaváállalllalóó jogviszonybeli pozjogviszonybeli pozíícicióójjáának meghatnak meghatáározrozáásasa

•• AA munkavmunkaváállalllalóó éés a munkavs a munkaváállalllalóóhoz hasonlhoz hasonlóó jogjogáálllláássúú szemszeméélyeklyek

A munkaszerzA munkaszerzőőddééss fogalmafogalma

•• Nem egyszerNem egyszerűűen a szen a szüüksksééges tartalmi elemek felsorolges tartalmi elemek felsoroláássáárróól van szl van szóó

•• A munkaszerzA munkaszerzőőddéés legs legááldefinldefiníícicióójjáának meghatnak meghatáározrozáásasa

•• A munkA munkááltatltatóót terhelt terhelőő ttáájjéékoztatkoztatáási ksi köötelesstelesséég,g, éés elmarads elmaradáássáánaknak
kköövetkezmvetkezméényeinyei



A munkajogviszony (a munkaszerzA munkajogviszony (a munkaszerzőőddéés ts tüükrkréében)ben)

••A munkaszerzA munkaszerzőőddéés alapjs alapjáán foglalkoztatott valamennyi munkavn foglalkoztatott valamennyi munkaváállalllalóótt
megilletmegilletőő minimminimáális vlis véédelemdelem

•• A munkavA munkaváállalllalóóhoz hasonlhoz hasonlóó jogjogáálllláássúú valamennyi munkvalamennyi munkáát vt véégzgzőőt megillett megilletőő
minimminimáális vlis véédelemdelem

•• E szabE szabáályok garancilyok garanciáális jelentlis jelentőőssééggűűek, eltek, eltéérréést nem engedst nem engedőőkk

•• A munkajogviszony elemeinek dA munkajogviszony elemeinek dööntntőő ttööbbsbbséége diszpozitge diszpozitíív (kv (küüllöönnööss
tekintettel):tekintettel):

•• a munka da munka dííjazjazáásasa

•• a munkaida munkaidőő

•• a munkajogviszony ma munkajogviszony móódosdosííttáássáánaknak úúj rendszere a Zj rendszere a Zööld Kld Köönyv tnyv tüükrkréébenben

•• a va véégkielgkielééggííttéés, a felmonds, a felmondáási idsi időő

•• Meg kell hatMeg kell hatáározni az eltrozni az eltéérréés szintjs szintjéét? Ksz, ennek hit? Ksz, ennek hiáánynyáábanban
munkaszerzmunkaszerzőőddééss

•• MagMagáánjogi elemek ernjogi elemek erőőssííttéése a munkajogviszony szabse a munkajogviszony szabáályozlyozáása sorsa soráán:n:

•• a ma móódosdosííttááss éés a megszs a megszüüntetntetéés ks köözzööttitti áátvtváálthatlthatóóssáág megteremtg megteremtéésese

•• a munkajogviszony megsza munkajogviszony megszüüntetntetééssééneknek úújragondoljragondoláásasa

•• a munkava munkaváállalllalóóii éés a munks a munkááltatltatóói ki köötelesstelesséégszeggszegééseksek
jogkjogköövetkezmvetkezméényeinek szabnyeinek szabáályozlyozáásasa



A munkajogviszony (a munkaszerzA munkajogviszony (a munkaszerzőőddéés ts tüükrkréében) (folyt.)ben) (folyt.)

TeljesTeljesííttéés folyamata:s folyamata:

•• vagy mvagy máár eleve a munkaszerzr eleve a munkaszerzőőddéés vagy kollekts vagy kollektíív szerzv szerzőőddéés tartalmazzas tartalmazza

•• vagy meg kell hatvagy meg kell hatáározni a managerial prerogative elemeitrozni a managerial prerogative elemeit éés korls korláátjaittjait

KKáárfelelrfelelőősssséégg

A kA káárfelelrfelelőősssséég nem munkajogg nem munkajog--specifikus intspecifikus intéézmzméényny

A rendszer alapja a polgA rendszer alapja a polgáári jogri jog

A munkajogi sajA munkajogi sajáátosstossáágok differencigok differenciáált megoldlt megoldáást indukst indukáálhatnaklhatnak



DifferenciDifferenciáálláási lehetsi lehetőősséégekgek:

•• munkmunkááltatltatóó,,

•• munkavmunkaváállalllalóói csoportok,i csoportok,
•• atipikus munkajogviszonyokatipikus munkajogviszonyok

MunkavMunkaváállalllalóó:: kis- és középvállalkozás, mint munkáltató: a lehetséges eltéréseket
feltérképezni, követelmény: rugalmasság, ugyanakkor lehetséges (ésszerű)
biztonság)

MunkavMunkaváállalllalóói csoportok:i csoportok: nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek, stb.

Atipikus munkajogviszonyok:Atipikus munkajogviszonyok:

• Távmunka

• Munkaerő-kölcsönzés

• Egy munkáltató csoportos munkaszerződése több munkavállalóval

• Egy munkavállaló munkaszerződése több munkáltatóval

• Call-on work


