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A németországi munkajogi szabályozás  
hatása a vállalatalapításra  

A vállalkozási hajlandóságot, illetve a tényleges vállalatalapításokat 
erősen befolyásolják a munkajogi szabályozások, különösen a ki-
sebb vállalatok körében. A németországi foglalkoztatás nagy nehéz-
ségekkel küzd, és egyik megoldásként a kis- és középvállatok mun-
kahelyteremtő képessége kínálkozik, különösen a kezdő, a tudás- 
ra alapozott vállalkozások körében. Nemzetközi összehasonlítás- 
ban azonban a tényleges növekedési hatások viszonylag gyen- 
gék, a remélt eredményektől messze elmaradtak. Az okokat kutatók 
többek között a túlszabályozott munkaerőpiacot, valamint más mun-
kajogi előírások merevségét említik a vállalatalapítások akadálya-
ként. 
 
Tárgyszavak: foglalkoztatás; munkajog; munkahelyteremtés;  

felmondás; érdekképviselet; munkavédelem;  
munkaidő; vállalkozás. 

A munkaügyi jogszabályok, törvényi  
kötelezettségek 

A gazdasági fejlődést elősegíti a rugalmas alkalmazkodás, abban az 
értelemben, hogy költségtöbblet és időveszteség nélkül sikerül megfelel-
ni a megváltozott gazdasági feltételeknek, pl. a piaci igények ingadozá-
sának, összetételének változásához. Sok tényező segíti a rugalmas al-
kalmazkodást, ezek egyike a munkaerő felhasználása, pl. felvétel, illetve 
elbocsátás révén változtatva mennyiséget, minőséget.  

Az újonnan alapított, többnyire kis létszámmal kezdő vállalatok 
személyi döntéseit sok tekintetben befolyásolják a hatályos munkaügyi 
jogszabályok. Nagyon összetett, bonyolult a német munkajog. A néhány 
fős vállalatok kevésbé felkészültek a jogszabályok megfelelő alkalmazá-
sára, mint a több éve és nagy létszámmal működő társaságok, vállalat-
csoportok, rendszerint szakosodott „humánerőforrás” részlegekkel.  



A kisvállalatok alapítóira elriasztó rendelkezések vonatkoznak pél-
dául a felmondás elleni védelmet szabályozó törvényben (Kündigungs-
schutzgesetz – KschG). Ez a jogszabály meghatározza a felmondás idő-
tartamát, módozatait, alapját, valamint a jogi hatásokat, jogorvoslati mó-
dokat.  

Egy másik munkajogi törvényben a vállalati alkotmány szabályai 
szerepelnek (Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG), ennek megfelelően 
kell kialakítani a munkaadó és a munkavállalók együttműködését. Ez a 
törvény meghatározza a munkavállalók választott képviselőinek tanács-
kozási, információhoz jutási, együttműködési, egyetértési stb. jogait.  

Hatályban van a törvényes munkaidőt szabályozó jogszabály 
(Arebeitszeitgesetz – ArbZG). Ez a 1994. július 1-jén kihirdetett törvény 
írja elő a maximális munkaidőkereteket, a minimális pihenőidőt és mun-
kaközi szüneteket, amelyekre a vonatkozó megállapodásokat írásban 
kell megkötni a munkaadónak és a munkavállalóknak. Különféle munka-
biztonsági előírásokat kötelező betartani, pl. jogszabály szerint kell ke-
zelni a veszélyes anyagokat, megfelelő balesetvédelmi, munkaegészségi 
intézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére, ezen belül különö-
sen a fiatalkorúak és a nők körében.  

A hatályos munkavédelmi előírások a munkahely kényelmét, kialakí-
tását is befolyásolják, az ablaktalan vagy nem szellőztethető helyiség (pl. 
pinceműhely) jogszabályba ütközhet. Gondolni kell a fogyatékkal élőkre 
is, pl. az akadálymentes megközelíthetőséggel. A németországi munka-
védelmi törvény (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) 1996. júniusi, módo- 
sított előírásai megfelelnek az Európai Unió keretirányelvében foglal- 
taknak. 

Sokféle jogszabály vonatkozik a bérezésre, a munkaszervezet ki-
alakítására és más (a bértarifákban tükröződő) munkaügyi kérdésre 
(Tarifvertragsgesetz – TVG). A munkáltatók (mint üzemi kifizetőhelyek) 
hatósági jellegű feladatokat is kénytelenek teljesíteni, különösen a társa-
dalombiztosítási, adóigazgatási, családi pótlék fizetési és egyéb szemé-
lyi nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatásaival. A legkisebb válla-
latoknak is vannak ilyen feladatai, amelyek pénzt, időt emésztenek. 

A jogszabályok vonatkozási köre,  
létszámkorlátokkal  

A hatályos munkaügyi szabályok minden vállalatra egységesen vo-
natkoznak, azonban csak meghatározott létszámkorlát fölött kötelező az 
alkalmazásuk. Az 1998 után hatályos németországi jogszabályok egy-

 



mástól eltérően szabják meg a vonatkozási kört, a foglalkoztatottak szá-
mától függően (1. táblázat). 

1. táblázat 
A személyeket érintő kiemelt németországi jogszabályok  

küszöbértékei 
 

Jogszabály tárgya A foglalkoztatottak számának felső küszöbértéke 
 1998 előtt 1998-ban 1998 után 
Felmondási jog >10 (1996) >5 >5, ill. >10 (2004) 
Munkaidő 1 (1994 óta) 1 1 
Munkavédelem 1 (1996 óta) 1 1 
Munkahelyi alkotmány >5 >5 >5 
Személyi ügyek egyetértési joga >20 >20 >20 
Fogyatékosok és más védettek  >16 >16 >20 (2005) 
Bérmegállapodások, általános tarifa betartása  1 1 1 
Hatósági feladatok  1 1 1 

 
 
Az üzemorvosi szolgálat a 30 főnél többet foglalkoztató vállalatokra 

kötelező. A legalább 9 főt foglalkoztató németországi vállalatok írásban 
kötelesek dokumentálni a munkavédelmi intézkedéseket, az előforduló 
veszélyforrásaikat.  

Az előbbiekben sokféle munkaügyi kötöttség szerepel, azonban 
ezek eltérően hatnak a potenciális vállalkozásokra, nem azonosan hiúsít-
ják meg az új vállalat alapítását. Sokszor és élesen bírálják a felmondás 
elleni védelmet, amely jelenleg (2004. januártól) a legalább 11 főt foglal-
koztató vállalatokra vonatkozik. A vállalatalapítás évében az átlagos lét-
szám 1,2 fő, és a működés ezt követő évében átlagosan 5 munkavállalót 
foglalkoztatnak. Felmérések szerint a működés 5. évében a több mint 5 
főt foglalkoztató vállalatok aránya kereken 35%. Ebből következően csak 
viszonylag kevés újonnan alapított kisvállalatra kell alkalmazni a felmon-
dás elleni védelem jogi előírásait. 

A rugalmasság belső és külső intézkedései 

A piaci kereslet változásaihoz sokféle belső és külső intézkedéssel 
képes alkalmazkodni a kisvállalat (2. táblázat). Ezek gyakoriságát mérték 
fel egy 5 fokozatú skálát alkalmazva az 1– 4, az 5 –10 főt foglalkoztató 



és az ennél nagyobb vállalatok körében („1” = soha, „5” = nagyon gyak-
ran teszik meg az említett intézkedéseket) 

2. táblázat 
A rugalmasság belső és külső intézkedéseinek gyakorisága 

 
A rugalmasság intézkedései A vállalat foglalkoztatottjainak száma 
(„1” = soha, „5” = nagyon gyakran) 1–4 5–10 ≥10 
BELSŐ INTÉZKEDÉSEK (átlagosan) 2,4 2,9 3,0 
Rugalmas munkaidő, munkaidőszámla 2,9 3,0 3,4 
Túlmunka (túlóra, pihenőnapi műszak) 2,9 3,5 3,2 
Belső átcsoportosítás, feladatok változtatása 2,6 3,3 3,2 
Készletek alakítása 1,6 1,7 1,9 
    
KÜLSŐ INTÉZKEDÉSEK (átlagosan) 1,4 1,9 2,0 
Felvétel/elbocsátás 1,7 2,3 2,4 
Határozott idejű szerződés 1,5 1,8 2,1 
Kölcsönzött vagy ideiglenes munkaerő 1,4 1,5 1,5 
Idegen cégnél megrendelés 1,9 2,0 1,8 
    
Válaszolók száma (N) 236 115 72 

 
 

A rugalmassági intézkedések gyakoriságának tapasztalati adatai ar-
ra utalnak, hogy ebben a korai időpontban a felmondással járó gondok 
csak nagyon ritkán akadályozzák az indulást, tekintettel az újonnan ala-
pított vállalatok kis méreteire. A legkisebbek legtöbbször belső intézke-
désekkel képesek alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez, pl. hosz-
szabb (vagy ha indokolt: rövidített) munkaidővel, átcsoportosítással. A 
valóban értékes tudástőkétől nem érdemes megválniuk nehezebb idő-
ben sem, mert a nagyobb vállalatokkal kell versenyezni az újbóli meg-
szerzésért.  

A gyakorlatban az újonnan alapított, kisebb vállalatok nem élnek 
gyakrabban a felmondás jogával mint azok, amelyekre a jogszabály kö-
töttségei vonatkoznak.  

A munkavállalói érdekérvényesítés keretei 

A kisvállalat döntéseinek előírás szerinti egyeztetéseihez (pl. üzemi 
tanács keretében) ugyancsak létszámküszöböt ír elő a törvény. A mun-

 



kahelyek számáról és kialakításáról az üzemi tanácsot tájékoztatni kell, 
ki kell kérni a véleményét. A munkavállalók érdekképviselete a munkaidő 
kérdéseiben viszont egyetértési jogot gyakorolhat, azonban ilyen szabá-
lyok csak a 20 főnél többet foglalkoztató vállalatokra vonatkoznak. Meg 
kell állapodni a munkavállalókkal pl. a rövidített munkaidőről, a műszak-
rendről, a rugalmas munkaidőről stb. Ez valóban időigényes folyamat és 
véleményeltérés esetén megnőhet a termelés költsége, csökkenhet a 
vállalati eredmény.  

A munkahelyi alkotmányról szóló törvény rendelkezéseit csak az 5 
főnél többet foglalkoztató vállalatok kötelesek alkalmazni, és az alapítás 
évében alig van olyan új vállalat, amely átlépné ezt a létszámküszöböt. E 
jogszabály miatt tehát a kezdeti rugalmasságuk nem csökken. Az 1999-
ben végzett vállalati felmérés adatai szerint akkor sem általános az üze-
mi tanács alapítása, ha a további években 5-nél több foglalkoztatott van 
a vállalatnál. Az 5–9 fős kategóriához soroltak 3,1%-a, a 10–19 fősök 
4,5%-a, a 20–49 fősök 24%-a működtetett ilyen érdekképviseleti testüle-
tet. Sokkal gyakoribbak (és rugalmasabbak) az informális formák, ame-
lyeket a kisebb németországi vállalatok a munkavállalóik részvételére 
alkalmaznak, pl. a szükséges egyeztetésekre, tájékoztatásokra. Beváltak 
pl. a minőségi körök és csoportos megbeszélések, mint egyeztetési fó-
rumok.  

A rugalmas személyi háttérről kialakított vélemények 

A jogszabályi rendelkezések tényleges hatásaitól elszakadhatnak 
azok a személyes vélemények, amelyek a potenciális vállalkozókat befo-
lyásolják a vállalatalapítás döntéseiben. A kölni felsőoktatás több mint 
ötezer hallgatójára kiterjedő felmérés alapján azt elemezték, hogy milyen 
ismeretek befolyásolják a vállalkozási hajlandóságot. A 3. táblázat a 
munka világának fontosabb jogszabályairól kialakult véleményeket kife-
jező osztályzatok átlagait foglalja össze. A skálán az „1” a nem érinti 
egyáltalán (téves), az „5” a teljes érintettség (helyes) véleményhez tarto-
zik. A táblázat 4. oszlopa előjelesen határozza meg a kapott vélemények 
és a tényleges helyzet eltérését. 

A közvéleményt formáló gyakori vitatémák hatnak a válaszokra, 
olyan módon, hogy sok esetben túl pesszimistán ítélik meg a munkaügyi 
jogszabályok kedvezőtlen hatásait a kezdő vállalkozásokra. Nem helytál-
ló pl. a felmondás elleni védelemre vonatkozó vélemény, hiszen az első 
munkavállalótól kezdve ilyen nem érvényesül. Üzemi tanácsot sem kell 
alakítani az induló kisvállalkozások legtöbbjénél. 



3. táblázat 
A személyzetpolitika rugalmasságát érintő jogszabályok  

tudatosodásának mértékei 
 

 Véle-
mény 

Érvényesülnek a következő jogszabályok 
az első munkavállalótól kezdődően?  
(„1”= semmiként, „5” = teljes mértékben) Átlago-

san 
(szórás) 

Tényle-
ges jogi 
előírás 

(fő) 

Téves 
(1) vagy 
helyes 

(5)? 

Jog és 
véle-
mény 

eltérése 

 1 2 3 4 = 3–1 
Felmondási jog 4,0 (1,5) >5 1 –3,0 

Munkaidő 3,9 (1,3) 1 5 +1,1 

Munkavédelem 2,1 (1,5) 1 5 +2,9 

Munkahelyi alkotmány 1,9 (1,3) >5 1 –0,9 

Személyi ügyek egyetértési joga 2,8 (1,8) >20 1 –1,8 

Fogyatékosok és más védettek  2,4 (1,7) >16 1 –1,4 

Bérmegállapodás, általános tarifa betartása  3,0 (2,0) 1 5 +2,0 

Hatósági feladatok  3,3 (1,8) 1 5 +1,7 
 
 
Az utolsó két sorban levő (pozitív) eltérés viszont arra utal, hogy a 

ritkábban tárgyalt valóságos nehézségekkel kevesen vannak tisztában: 
be kell tartani az általános bértarifát (+2,0) és teljesíteni kell meghatáro-
zott hatósági, nyilvántartási feladatokat (+1,7). Láthatóan itt túl optimisták 
a megkérdezett, potenciális vállalkozók válaszai, és a kisvállalkozásokra 
is kötelező munkavédelmi előírásokkal még kevésbé vannak tisztában 
(+2,9). 

A felmérésben részt vevők 24%-a semmilyen ismerettel sem rendel-
kezett a munkavédelmi szabályokról vagy a kisvállalat hatósági feladatai-
ról és 27%-uk tájékozatlan volt az egyetértési jogról. A felmondási jog 
rendelkezéseit csak 13%-uk nem ismerte. Kétirányú ez a tévedés: egyes 
kötöttségek túlhangsúlyozottak, és olyanok is vannak, amelyeket a naiv 
kezdő vállalkozók alábecsülnek. Az ismerethiány is oka lehet a későbbi 
kudarcnak, de legalább a megkérdezett tudatában van a hiányos tájéko-
zottságának. Akik a kereső tevékenységükről döntenek, azokat már na-
gyon korai életszakaszban befolyásolja, hogy mennyire ismerik a vállal-
kozásokkal járó tényleges kötöttségeket. 

 



Alkalmazotti és vállalkozói viselkedésformák  

Az itt említett felmérés keretében modellvizsgálatot is végeztek 
azokkal a tényezőkkel, amelyek a vállalatalapítás döntését befolyásol-
hatják. Az alapváltozatban a szokásos, a hasznosság maximumát célzó 
modellel végeztek számításokat. A második modell ezt egészítette ki a 
várható kockázatokat kifejező tényezőkkel. A harmadik modell a gazda-
sági felkészültség, hozzáértés tényezőit vette figyelembe, amelyektől az 
induló vállalkozás sikere vagy kudarca függhet (4. táblázat). 

 
4. táblázat 

A felmérésben részt vevők csoportosítása a vállalkozási hajlandóság  
mértéke szerint 

 
Az egyén 
elképzelé-
se: 

Nem önálló alkalmazott                Önálló kereset 

 –4 –3 –2 –1 0 +0 +2 +3 +4 
%-os  
megoszlás 

8 10 17 15 17 14 10 5 4 

Válaszok 
száma 
(összesen 
3806) 

306 396 634 576 656 546 392 166 134 

 
 
A felmérésben részt vevő hallgatók közül – 4 minősítésűek akik nem 

önálló foglalkozásra készülnek, a másik póluson +4 minősítéssel az 
önálló foglalkozást választók szerepelek. 

A – 4 és –2 közötti kategóriába tartozó, vagyis a nem önálló foglal-
kozásra hajlandó válaszolók aránya a minta 35%-a. A legtöbb válasz a 
két pólus közötti, bizonytalan kategóriákba tartozik, a +2 és +4 közötti 
kategóriák együttes aránya 19%. 

Pozitív a kapcsolat a hatályos jogszabályok, valamint a kollektív jo-
gok tudatosodása, valamint a vállalkozási hajlandóság között. A közvet-
len környezetnek, ismeretségi körnek is viszonylag erős hatása van a 
vállalkozási hajlandóságra (illetve teljes hiányára), de a származás, a 
szülők foglalkozása alig hatott. Azokban erősebb a vállalkozási hajlan-
dóság, akik rendszeresen tájékozódtak, pl. mértékadó gazdasági lapok-
ból, folyóiratokból (F.A.Z, Handelsblatt). A mélyebb ismeret hiánya in-
kább gátolja a vállalatalapítást.  



Akikben nincs kellő hozzáértés vagy nincsen gyakorlati tapasztala-
tuk, azok inkább nem önálló foglalkozásra hajlandók. Az említett 3 mo-
dell részletes regressziós számításainak eredményei alapozzák meg 
ezeket a következtetéseket.  
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BME–OMIKK 
MUNKAVÉDELEM – 
ERGONÓMIA 
 
• jogi szabályozás  
• munkabiztonság 
• foglalkozás-egészségügy 
• üzemi balesetek 
• foglalkozási megbetegedések 
• munkahelyek kialakítása 
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