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 ◙ �Színlelt�munkaszerződések�és�szankcióik

A tArtAlomból:

Színlelt munkaSzerződéSek éS Szankcióik

A munkaviszony munkaszerződés megkötésével 
jön létre,�amelyre�szigorú�tartalmi�és�formai�köve-
telmények�vonatkoznak.�A�munkaszerződés�meg-
kötésével� hatályosulnak� az� alapvető� munkajogi�
kötelezettségek,� ideértve�a�munkáltató� foglalkoz-
tatási�és�munkabér-fizetési,�továbbá�a�munkaválla-
ló�munkáltató�irányítása�alatti�munkavégzési�köte-
lezettsége.�Főszabály�szerint�a�munkaszerződést�
írásba� kell� foglalni� (ez� biztosítja� a� felek� jogainak�
bíróság�előtti� érvényesíthetőségét� is),� írásba� fog-
lalás�nélkül�nehéz,�sokszor�szinte�lehetetlen�bizo-
nyítani�azt,�hogy�miben�is�állapodtak�meg�a�felek.�
Ugyanakkor� szóbeli� megállapodás� alapján� is� lét-
rejöhet�munkaviszony,�ha�a�felek�ráutaló�magatar-
tása�erre�enged�következtetni.�Ez�utóbbi�esetben�
a� munkaviszony� érvénytelenségére� csak� a� mun-
kavállaló� hivatkozhat,� mégpedig� a� munkába� lé-
pést�követő�30�napon�belül.�A�szigorú tartalmi és 
formai követelmények� mellett� érvényesülnie� kell�
a�szerződési�szabadság�elvének,�mely�azt� jelenti,�
hogy�a�felek�bármi�olyat�szerződésbe�foglalhatnak,�
amelyek�a�munkaviszonnyal�kapcsolatban�fontos-
nak�tartanak.�Ez�az�elv�nem�azt�jelenti,�hogy�a�szer-
ződés� nevét� a� felek� saját� igényük� szerint� alakít-
hatják.�Ez�a�gyakorlatban�akkor jelent problémát, 
ha nem egyértelmű, hogy munkaviszonyról van-e 
szó, vagy olyan megbízási vagy vállalkozási szer-
ződésről, amely valójában munkaviszonyt takar.

Színlelt munkaszerződésnek� nevezzük� azo-
kat�a� jogviszonyokat,�amelyekben�a�munkáltatók�
munkaszerződés�helyett�a�potenciális�munkavál-
lalóval� formálisan� megbízási� vagy� vállalkozási�
szerződést� kötnek.� Az� ilyen� jellegű� polgári� jogi�
szerződések�fő�célja,�hogy�a�munkáltató�a�közter-

heket�a�dolgozóra�hárítsa.�A�törvény�szerint�a�szín-
lelt�megállapodás�–�tehát�amikor�a�felek�másnak�
akarják�feltüntetni�a�jogviszonyt,�mint�ami�valójá-
ban�–�semmis.�Abban�az�esetben,�ha�egyértelmű,�
milyen� jogviszonyt� kíván� leplezni� az� elnevezés,�
úgy�ezt�a�leplezett�megállapodást�kell�alapul�venni�
az�eljárás�során.

Fontos�tisztában�lenni�azzal,�hogy�a szerződé-
seket�–�így�a�munkaszerződést�is�–�mindig a tar-
talma és nem az elnevezése alapján kell megítélni.�
A�színlelt�munkaszerződések�kiszűrését�a�munka-
szerződés�bizonyos�minősítő�jegyei�(pl.�munkakör,�
személyes� munkavégzési� kötelezettség,� hierar-
chikus�kapcsolat,� rendelkezésre�állási�kötelezett-
ség)� segíthetik.� Ezen�minősítő� jegyek� vizsgálata�
lehetővé� teszi� a� munkaügyi,� illetve� az� adóellen-
őröknek�pl.�egy�megbízási�szerződés�munkaszer-
ződésre�utaló�tartalma�alapján�annak�munkaszer-
ződéssé�való�átminősítését,�valamint�munkaügyi�
bírság,�mulasztási�bírság�vagy�adóbírság�kiszabá-
sát�is.�Emiatt�is�nagyon�körültekintően�kell�eljárni�
annak�érdekében,�hogy�a�felek�által�kötött�szerző-
dés�tartalmában�és�elnevezésében�azonos�akara-
tot�tükrözzön.

A�színlelt� szerződések� felismerése�a�hatóság�
szempontjából� egyre� nagyobb� jelentőséggel� bír,�
hiszen�ha�a�felek�munkaviszony-jellegű�tevékeny-
ségüket� pl.� vállalkozási� jogviszony� keretein� belül�
végzik,�akkor�ezzel�az�állam�is�jelentős�bevételek-
től� esik� el.� Tény,� hogy� a� munkaadók� igyekeznek�
elkerülni� a� munkaviszonnyal� járó� magas� költsé-
geket,�és�a�munkavállalóknak�sem�érdekük,�hogy�
a�munkaadó�számára�minél�kisebb�terhet� jelentő�
minimálbér�mellett� vállaljanak�munkát.�Mindezek�
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�elkerülésére� bevett� gyakorlat,� hogy� megbízási�
vagy� vállalkozási� szerződést� kötnek� egymással.�
Ez�utóbbinak�speciális�esete�az�úgynevezett�kény-
szervállalkozás,� mely� során� a� munkaadó� kihasz-
nálva� fölérendeltségét,� vállalkozási� jogviszony�
létesítését�követeli�meg�a�munkavállalótól�annak�
érdekében,�hogy�a�továbbiakban�is�foglalkoztassa.�
Hasonlóképp� hátrányos� a� színlelt� szerződés�
a�munkavállalóra�abból�a�szempontból�is,�hogy�így�
szükség�esetén�nem�élhet�a�hagyományos�munka-
jogi�védelem�nyújtotta�lehetőségekkel.

A�munka�világában,�alapesetben�azt�nevezzük�
munkaviszonynak,� amikor� a� felek� között�munka-
szerződés�jön�létre,�és�ez�alapján�végzi�tevékeny-
ségét�a�munkavállaló.�A�felek�nem�egyenrangúak,�
ugyanis� a� polgári� jogi� jogviszonyokkal� �ellenben�
a� munkajog� esetében� a� munkáltatót� irányítási,�
utasítási� és� ellenőrzési� jog� illeti� meg,� továbbá�
a� szabadság� kiadásával,� a�munkarend�meghatá-
rozásával�és�a�munkaidő�beosztásával�kapcsolat-
ban�is�fölérendeltsége�nyilvánul�meg�a�munkavál-
lalóval�szemben.�A�munkaszerződésben�foglaltak�
alapján�köteles�munkáját�végezni�a�munkavállaló,�
ami�így�szabadságát�jelentősen�befolyásolja.

Az� új� Mt.� hatályba� lépésével� a� munkaszer-
ződésnek� a� felek� természetes� azonosító� ada-
tain�kívül�2015-től�mindössze�két�kötelező�eleme�
maradt:�a�munkakör�és�az�alapbér.�Ez�azt�jelenti,�
hogy� ezen� elemekben� való�megállapodás� nélkül�
nem�jöhet�létre�érvényesen�a�munkaviszony.

A�munkakör�nem�más,�mint�az�elvégzendő�fel-
adatokra� utaló� összefoglaló� megnevezés,� amely-
nek� abból� a� szempontból� is� nagy� a� jelentősége,�
hogy� eldönthessük,� a�munkavállalónknak� alapbér-
ként� a� minimálbért� vagy� a� garantált� bérminimu-
mot� (köznyelvben� szakmunkás�minimálbér)� kell-e�
legalább�adnunk.�Ebben�a�tekintetben�ugyanis�azt�
kell�mérlegelni,�hogy�az�adott�munkakör� igényel-e 
legalább középfokú végzettséget vagy sem.�Ennek�
eldöntése�alapvetően�a�munkáltató�feladata,�azon-
ban�döntése�során�figyelemmel�kell� lennie� többek�
között�az�egyes�szakképzettségek�megszerzéséhez�
kapcsolódó�előírásokra.�Pl.�egy�könyvelő�alapbére�
legalább�a�garantált�bérminimum,�mivel�már�a�szak-
képzettség�megszerzéséhez�is�legalább�középfokú�
végzettség� szükséges.�Ugyanakkor� általános� sza-
bály,�hogy�teljes�munkaidőben�minden�munkaválla-
lónak� legalább�a�hatályos�minimálbér�mértékének�
megfelelő�alapbért�kell�megállapítani.

Más� a� helyzet� akkor,� ha� valaki� megbízott-
ként vagy vállalkozóként� végzi� tevékenységét,�
hiszen� ebben� az� esetben� a� megrendelő� föléren-
deltsége�korántsem�érvényesül�úgy,�mint�munka-
viszony�esetében,�és�a�munkavállaló�tulajdonkép-
pen� csak� a� vállalt� eredmény� létrehozására� köte-
lezhető.� Az� eltérő� jelleg� természetesen� a� mun-
kabérrel� vagy� a�munka� ellenértékével� kapcsolat-

ban�is�érvényesül.�A�munkavállalót�munkabér�illeti�
meg,�míg�a�megbízottat,�vállalkozót�csak�abban�az�
esetben,�ha�a�megrendelő�utasításai�alapján�elvé-
gezte�a�kívánt�eredmény�megvalósítását.�Ez�utób-
biaknál�a�fizetés�nem�azonnali,�míg�munkaviszony�
esetében� mindig� a� tárgyhót� követő,� előzetesen�
szerződésbe�foglalt�időpontig�kerül�sor�a�munka-
bér�megfizetésére.

Szerződések minősítési ismérvei

A� szerződések�minősítésénél� az� ellenőrzés� során�
megállapított� valamennyi� releváns� tényt,� illetve�
a�polgári�jogviszonyok�és�a�munkaviszony�minősí-
tő�jegyeit�–�azon�belül�az�ún.�elsődleges�és�másod-
lagos�minősítő�jegyeket�–�az�elsődleges�szempont-
ok�prioritása�mellett,�egyenként�és�összességében�
is�vizsgálni�és�mérlegelni�szükséges.�A�minősítő�je-
gyeket�eltérő�súllyal�az�ellenőrzés�által�érintett�eset�
körülményeitől�függően�kell�értékelni,�ez�határozza�
meg,�hogy�mely�minősítő�jegyek�lesznek�döntőek�az�
eljárás�során�(pl.�hiába�dönt�a�munkavégzés�helyé-
ről�vagy�munkaidejének�felhasználásáról�a�munkát�
végző,�ha�egyébként� tevékenységét�a�munkáltatói�
szervezetbe,�hierarchiába�integráltan,�kizárólag�uta-
sítások�alapján�végzi).�

Önmagában� egyetlen� ismérv� sem� meghatá-
rozó,� az� egyes� kritériumok� fennállását� vagy� hiá-
nyát� önmagukban� kell� megvizsgálni.� Ezt� köve-
tően�a�tényállás�teljessége�alapján�lehet�megálla-
pítani�a�munkavégzésre�irányuló�jogviszony�alap-
jául�szolgáló�szerződés�típusát.�

 
Elsődleges minősítő jegyek:

 – a� tevékenység� jellege,�munkakörként� történő�
feladat-meghatározás,�

 – személyes�munkavégzési�kötelezettség,�
 – foglalkoztatási�kötelezettség�a�munkáltató�ré-
széről,�a�munkavállaló�rendelkezésre�állása,

 – alá-fölérendeltségi�viszony.�
 

Másodlagos minősítő jegyek: 
 – irányítási,�utasításadási�és�ellenőrzési�jog,�
 – a� munkavégzés� időtartamának,� a� munkaidő�
beosztásának�meghatározása,�

 – a�munkavégzés�helye,�
 – az�elvégzett�munka�díjazása,�
 – a�biztonságos,�egészséget�nem�veszélyeztető�
munkavégzés�feltételeinek�biztosítása,�

 – írásbeliség.

Színlelt szerződés jogkövetkezményei

A�munkaügyi�ellenőrzés�és�az�adóellenőrzés�folya-
mán�sor�kerülhet�arra,�hogy�fény�derüljön�a�munka-
viszonyt�leplező�szerződések�esetleges�mivoltára.�
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munkatársai� bírságot� és� késedelmi� pótlékot� is�
kiszabhatnak� a� korábban�meg� nem� fizetett� járu-
lékok�után,�a�vállalkozót�pedig�akár�nyolc�év�sza-
badságvesztésre�is�ítélhetik.�Az�illegalitásért�nem-
csak�a�munkáltató,�hanem�a�munkavállaló�is�meg-
fizet,� az� adóhatóság� ugyanis� a� színlelt� szerző-
déssel� összefüggésben� adóhátralékot� tárhat� fel.�
Ilyenkor�nemcsak�arra�kötelezheti�az�alkalmazot-
tat,�hogy�befizesse�a�tartozásait,�hanem�őt�is�köte-
lezheti�késedelmi�pótlék�megfizetésére.

Munkavédelmi előírások érvényesülése

Míg� munkaszerződés� alapján� végzett� tevékeny-
ség� esetén� a� munkáltató� kötelezettsége� gondos-
kodni�arról,�hogy�olyan�körülmények�között�dolgoz-
zon�a�munkavállaló,�mely�nem�veszélyezteti�bizton-
ságát,�és�egészségét,�addig�ez�a�megbízási�és�vál-
lalkozási� jogviszony� esetében� korántsem� így� van.�
Ez� utóbbiak� ugyanis� saját� munkavégzési� körül-
ményeiket�maguk�határozzák�meg,�és�a�biztonság�
csorbulásáért�nem�vonható�felelősségre�a�megbízó.

Mint� tehát� látható,� a� színlelt� szerződések�
a� munkajog� világában� sem� biztos,� hogy� megérik�
a� várható� jogkövetkezmények,� valamint� az� eset-
leges� joghátrányok� miatt.� Munkaadóként� a� cég�
további�eredményes�működését�és�anyagi�hátterét�
kockáztathatja�ilyen�foglalkoztatással,�munkaválla-
lóként�pedig�saját�helyzetét�nehezíti,�hiszen�szük-
ség�esetén�nem�áll�jogvédelem�a�háta�mögött.� ◙

A�munkaügyi�ellenőrzés�során�az�aktuális�pillanat-
ban,� felek� közötti� kapcsolatot,� jogviszonyt� vizs-
gálja� a�hatóság�embere,� tehát� soha�nem�a� szer-
ződésre�vonatkozóan� történik�ez�meg.� �Abban�az�
esetben,� ha� pl.� a� megbízási� szerződéssel� leple-
zett� munkaviszony� már� megszűnt,� annak� utóla-
gos� értékelésére� nem� kerülhet� sor� visszamenő-
leges�hatállyal.�Amennyiben�adóellenőrzés�során�
derül� fény� a� fizetési� kötelezettségek� elmulasztá-
sára,�úgy�az�adókülönbözet,�valamint�a�szabályta-
lanság�miatti�jogkövetkezmények�fizetésére�köte-
lezhető�a�munkaadó.�A�hatóság�vizsgálja�a�könyv-
vezetést,� a� nyilvántartásokat,� továbbá� a� jogvi-
szony�másik�alanyának�esetében�is�vizsgálni�kell�
az�adózással�kapcsolatos�fizetési�kötelezettségek�
teljesítését.�Mivel� a� színlelt� jogviszony�gyakorla-
tilag�a�munkavállaló�érdekeit� is�sérti,� így�munka-
ügyi� bírság� kiszabásának� is� helye� lehet.� Az� ösz-
szeg�megállapításakor�a�jogellenes�állapot�időtar-
tamát,�a�megsértett�előírások,�valamint�az�érintett�
munkavállalók�számát�is�figyelembe�veszi�a�ható-
ság.�A�fizetendő�bírság�30�ezer�forinttól�akár�5�mil-
lió�forintos�nagyságrendig�is�terjedhet.�Abban�az�
esetben,�ha�az�elmúlt�három�évben�már�hasonló�
ügyben�érintett�volt�a�munkaadó,�úgy�a�bírság�ösz-
szege�ezeknek�akár�kétszerese� is� lehet,�érdemes�
meggondolni� tehát,�hogy�megéri-e�a�munkaválla-
lóval�járó�költségeken�való�spórolás�színlelt�szer-
ződés�megkötésével.

Tehát�az�adóhivatal�keményen�bünteti�a�szín-
lelt� szerződésekkel� dolgozó� vállalkozásokat.�
A�munkaügyi� ellenőr� feljelentése� alapján� a� NAV�
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