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Munkadokumentum

Az 1986. december 11-i irányelvnek1 hosszú a története, és kevésbé dicsőséges a múltja.
A Bizottság eredeti, 1984. évi javaslata2 sokkal nagyra törőbb volt, mint amelyet a Tanács 
végül 1986-ban elfogadott.
A 90-es években elfogadott állásfoglalásokban és jelentésekben az Európai Parlament 
ismétlődően követelte ezen irányelv javítását.
Az 1997. évi jelentésében3, amelyet az önálló vállalkozók segítő házastársai helyzetének 
szentelt, a Parlament sajnálatát fejezte ki a 86/613/EGK irányelv bátortalan szövegezése 
miatt, mivel az egyáltalán nem tette lehetővé, hogy az önálló vállalkozók segítő 
házastársainak helyzetét javítsák a munkájuk elismerése és a megfelelő szociális védelmük 
terén.
A Parlament a tagállamok számára kötelezőbb erejű módosított irányelvet kért, amelynek a 
következőket kell előírnia:
- a segítő házastársak kötelező nyilvántartásba vétele annak érdekében, hogy ne legyenek 
többé láthatatlan munkavállalók,
- a tagállamok számára olyan intézkedések elfogadására vonatkozó kötelezettség, amelyek 
lehetővé teszik a segítő házastársaknak, hogy különösen egészségügyi ellátásokat és 
nyugellátásokat fedező biztosítást kössenek.
Annak ellenére, hogy a Parlament számtalanszor emlékeztetett azon nagyon konkrét 
javaslataira, hogy biztosítsák az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők, 
valamint házastársaik közötti egyenlő bánásmódot, a Bizottság 2008. októberig várt a 
86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatával és azzal, hogy 
benyújtson az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy irányelvre irányuló javaslatot4, 
amelynek különös jogi alapja az EK-Szerződés 141. cikke. Csak azokra a szempontokra 
vonatkozik, amelyekkel nem foglalkoznak időközben elfogadott más, a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvét végrehajtó irányelvek5. Emlékeztetünk arra, hogy az 1986. évi 
irányelv a Római Szerződés 100., valamint 235. cikkén alapult, és nem a 119. cikkén, amelyet 
nem kellett alkalmazni az önálló vállalkozókra, míg a 141. cikk (3) bekezdését továbbra is 
alkalmazni kell a foglalkoztatás és a munka terén, és ezért az önálló vállalkozókra is 
vonatkozik.
A Bizottság azon választása, hogy hatályon kívül helyezzék az 1986. évi irányelvet, és egy új 
jogi eszközt javasoljanak az önálló vállalkozói tevékenységet folytató vagy az e tevékenység 
végzéséhez hozzájáruló férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazása 
érdekében, az 1986. évi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentéseken, továbbá szakértők 

                                               
1 A valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és 
nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági 
védelméről szóló, 1986. december 11-i 86/613/EGK tanácsi irányelv (HL L 359., 1986.12.19., 56. o.).
2 A valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és 
nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági 
védelméről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat, COM/84/57VÉGLEGES, HL C 113., 1984.4.27., 4. o.
3 Jelentés az önálló vállalkozói tevékenységet végzők segítő házastársainak helyzetéről, 1997. január 8., HL C 
055., 1997.02.24., 0003. o.
4 COM(2008)636 végleges
5 79/7/EGK, 2004/113/EK, 2006/54/EK
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jelentésein és hatásvizsgálatokon alapul1. Mindezek a jelentések és tanulmányok azt 
igazolták, hogy az 1986. évi irányelv nem hatékony, gyakorlati eredményei elégtelenek az 
irányelv célkitűzéséhez képest, az önálló vállalkozókat, de különösen a segítő házastársaikat 
illetően, és annak ellenére, hogy e két személycsoport jogi helyzete nyilvánvalóan eltérő.
Igaz, hogy 1986 óta a tagállamok többségében egyidejűleg javult az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársaik vagy a nemzeti jog által elismert élettársaik helyzete a mezőgazdaságban, 
a kisiparban és a szellemi szabadfoglalkozások terén. Ez mind a szociális biztonsági 
rendszerhez való csatlakozásra, mind az anyaság védelmére vonatkozik.

Az irányelvre irányuló új javaslatot kísérő hatásvizsgálatról szóló jelentés2 lehetővé teszi a 
hatóköre értékelését, mind az önálló vállalkozókat, mind a segítő házastársaikat, illetve 
elismert élettársaikat illetően.

Az önálló vállalkozók

Az önálló vállalkozói tevékenység, mivel az aktív népesség 16%-a gyakorolja, továbbra is 
kisebbségben van Európában. A 32,5 millió önálló vállalkozónak csak egy harmada nő3, 
miközben úgy tűnik, hogy a nők inkább készek arra, hogy a munkanélküliség elkerülése, 
továbbá a szakmai és a családi élet jobb összeegyeztetése érdekében önálló vállalkozói 
tevékenységbe kezdjenek.
Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők 71%-a a szolgáltatások ágazatában dolgozik.
A mezőgazdaságban hasonló a férfiak és a nők aránya, 21% és 20%. Az EPEC jelentése4

szerint az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők számának legnagyobb növekedése 
(10% 1998 és 2006 között) a Luxemburgi Nagyhercegségben történt, melyet Görögország, 
Olaszország és Ciprus (5%) követ.

Támogatni kell tehát a nők önálló vállalkozói tevékenységhez való hozzáférése előtti 
akadályok leküzdésére irányuló javaslatot, olyan intézkedések vagy külön előnyök 
előírásával, amelyek célja, hogy megkönnyítsék az önálló vállalkozói tevékenység 
alulreprezentált nem általi végzését, de pozitív intézkedésként meg is kell erősíteni a 
javaslatot (az irányelvre irányuló javaslat 10. preambulumbekezdése, 4. cikke).

A társaság létrehozására vonatkozó javaslat (5. cikk) alapvető fontosságú, mivel kötelező 
intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy a nemzeti jogban ne lehessen megtiltani 
házastársak vagy élettársak közötti vállalkozás létrehozását. Egyetlen rendelkezéssel nem lesz 
többé tilos, hogy egy önálló vállalkozó a vállalkozásában alkalmazottként foglalkoztassa 

                                               
1 A Bizottság jelentése a valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági tevékenységet is, 
folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők 
terhességi és anyasági védelméről szóló, 1986. december 11-i tanácsi irányelv végrehajtásáról [COM(94) 163], 
A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról szóló közösségi jogszabályok alkalmazásával foglalkozó jogi 
szakértői hálózat által a 86/613/EGK irányelvről készített jelentés, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593. 
2 SEC(2008)2593
3 EPEC- Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők, valamint segítő házastársaik közötti 
egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló tanulmány, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatóság, 2008. június.
4 EPEC- Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők, valamint segítő házastársaik közötti 
egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló tanulmány, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatóság, 2008. június.
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házastársát vagy élettársát, ami példamutatóan oldaná meg a segítő családtag független 
szociális biztonságának problémáját, annak a lehetőségét, hogy a vállalkozás költségei közé 
tegyék a házastársnak ténylegesen kifizetett javadalmazást, azzal a kettős feltétellel, hogy a 
megfelelően végzett szolgáltatásokért járó rendes javadalmazásról van szó, és a 
jogszabályokkal kötelezően előírt valamennyi járulékot befizetik.

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők anyaságának védelmét illetően nem kell 
lemásolni a női munkavállalók szülési szabadságára vonatkozó rendszert.
Az esetek többségében a vállalkozások vagy gazdaságok női vezetői nem engedhetik meg 
maguknak, hogy hosszú hetekre megszakítsák a tevékenységüket. Kérésükre azonban a 
szülési szabadságnak legalább négy hétnek kell lennie a szülés előtt és négy hétnek utána, az 
anya és a gyermek egészségének védelmére vonatkozó okok miatt. A munkavállalókra 
vonatkozóan is ez a kötelező minimum hatályos jelenleg.
A támogatást illetően az a helyes, ha az összege legalább a betegség esetén járó támogatáséval 
azonos, a nemzeti jogban léteznie kell ilyen támogatásnak, ami a jelek szerint jelenleg nincs 
így minden tagállamban.
Igaz azonban, hogy 19 tagállamban már az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők 
jogosultak 14 hetes fizetett szülési szabadságra. A támogatás finanszírozási módja szerint (az 
állam költségére vagy az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók befizetései alapján) a 
verseny torzulásai következhetnek be. Ha vannak nemzeti helyettesítési szolgáltatások, helyes 
előírni, hogy az önálló vállalkozók alternatívaként, térítés ellenében hozzáférhessenek e 
szolgáltatásokhoz.

A segítő házastársak és az elismert élettársak

A 27 tagú EU-ban 3,75 millió segítő házastárs (vagy családtag) van, ami az Európai Unió 
összes önálló vállalkozója 11,5%-ának felel meg1. Az önálló vállalkozók körülbelül 11%-a 
nyilatkozik úgy, hogy egy családtag segíti. Az esetek többségében nőkről van szó, akik 
férjüket vagy elismert élettársukat segítik.

A segítő házastársak nem képeznek egységes csoportot. Ez a fajta munka elsősorban a 
mezőgazdaságban, a kisiparban és a kereskedelemben, de a szellemi szabadfoglalkozások 
terén is jellemző. Egyes tagállamokban a segítő házastársak jogállásban részesülhetnek. 
Például Franciaországban három lehetőség közül választhatnak: munkavállaló házastársak, 
társ házastársak vagy együttműködő házastársak, nyilvántartásba véve a cégjegyzékben. A 
tagállamok többségében nincs saját jogállásuk. A munkájukat nem ismerik el. Nem 
részesülnek a házastársuktól független szociális biztonságban. A tagállamok többségében 
származtatott jogaik vannak, vagyis az önálló vállalkozók betegségpénztáránál vannak 
biztosítva (mint a gyermekek), és az az önálló vállalkozó halála után özvegyi járadékra 
jogosultak. De mi történik válás esetén, főleg akkor, ha az hosszú házasságot követően 
történik? Nagy a kockázata annak, hogy a házastárs szegény lesz saját szociális védelem 
nélkül, mivel nincs semmilyen jogállása, és nincs semmilyen igazolása a munkában töltött 
évekről ahhoz, hogy igényt tarthasson öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra.

                                               
1 EPEC- Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők, valamint segítő házastársaik közötti 
egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló tanulmány, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatóság, 2008. június.
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Az 1986. évi irányelv annak ellenére sem érte el a célkitűzését, hogy egyes tagállamokban 
felkínálják a segítő házastársnak azt a lehetőséget, hogy önkéntesen csatlakozzon egy 
szociális biztonsági rendszerhez, általában az önálló vállalkozókéhoz, ha az létezik.

Egyes tagállamokban kötelező a segítő házastársak számára, hogy csatlakozzanak szociális
biztonsági rendszerhez (Franciaországban 2007. július, Belgiumban 2006 óta).
A segítő házastársak Portugáliában is kötelezően tagjai az önálló vállalkozók rendszerének, és 
részesülnek e rendszer ellátásaiban. A Luxemburgi Nagyhercegségben 1974 óta létezik a 
mezőgazdasági ágazatban segítő házastársak és az együttműködő családtagok számára 
kötelező biztosítási rendszer. Ugyanez a rendszer létezik a kisipar, a kereskedelem és a 
szellemi szabadfoglalkozások számára, de számos eltérési és felmentési lehetőséget írnak elő.
Finnországban minden állandó lakos automatikusan, a munkája típusától függetlenül részese a 
szociális biztonsági rendszernek. Németországban a segítő házastársakat a vállalkozás vagy a 
mezőgazdasági üzem társtulajdonosának tekintik, és az önálló vállalkozók jogállásával 
rendelkeznek.

E tagállamok tapasztalatai azt igazolták, hogy egyedül a kötelező biztosítás hatékony 
mechanizmus.

A 86/613/EGK irányelv egyedül a segítő házastársak szociális biztonsági rendszerekhez való 
önkéntes csatlakozását írja elő. Ezért hatástalannak bizonyult. A Bizottság új javaslata mégis 
szintén az önkéntes rendszert írja elő. A javaslat 6. cikke a következőképpen rendelkezik: „a 
segítő házastársak, kérelmükre, legalább olyan szintű védelemben részesülhetnek, mint az 
önálló vállalkozók, az utóbbiakra alkalmazandó feltételekkel azonos feltételekkel”. A 
Bizottság javaslata tehát előírja a segítő házastársak önkéntes és hozzájáruló alapon történő 
csatlakozását. Az előadónak meggyőződése, hogy ez a megközelítés hatástalan, és egyáltalán 
nem javítja a segítő házastársak helyzetét. Az tagállamokban, ahol létezik az önkéntes 
csatlakozás, a tapasztalatok azt igazolták, hogy ha felkínálják a segítő házastársaknak azt a 
lehetőséget, hogy csatlakozzanak egy nyugdíj-biztosítási rendszerhez vagy sem, az esetek 
többségében nem csatlakoznak. Attól tartanak, hogy csatlakozásuk jelentős kiadásokat okoz 
járulékfizetés formájában. Ugyanakkor kevés segítő házastárs számol az ilyen csatlakozás 
hiányának súlyos következményeivel, amelyek váláskor vagy a biztosított házastárs halálakor 
következnek be. Mindezekre tekintettel az előadónak meggyőződése, hogy kötelezővé kellene 
tenni a segítő házastársak számára a szociális biztonsági rendszerekhez való csatlakozást. Az 
Uniónak egy kötelezőbb erejű jogszabállyal kell rendelkeznie, amely meghatározza a segítő 
házastársak számára a minimális biztosítékok keretét, amelyen belül a tagállamok 
kiválaszthatják a rendszereik kiigazításához legmegfelelőbb eszközt.

Tehát ebből következően módosítani kell az irányelvre irányuló javaslat 13. 
preambulumbekezdését és 6. cikkét annak érdekében, hogy először is biztosítsák az önálló 
vállalkozók rendszeréhez való csatlakozás lehetőségét, ne tegyenek lehetővé felmentést, ne 
írják elő annak lehetőségét, hogy a járulékokat átalány alapján számolják ki.
Lényeges azt is előírni, hogy e szociális járulékok az adóból levonhatóak legyenek, például 
úgy, hogy azokat vállalkozási költségeknek tekintik.

A szülési szabadságot illetően, azt a segítő házastársak sajátos helyzetéhez kell igazítani, és 
nem kell lemásolni a munkavállalókét, ahogy ezt már megindokolták fentebb az önálló 
vállalkozókra vonatkozóan. A segítő házastársak számára azon választás , hogy megszakítják-
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e a munkát szülés előtt és után a családi vállalkozásban, e megszakítás térítésétől függ, de 
mindenképpen ajánlott legalább 4 hétre a gyermek születése előtt és után. Ennek ösztönzése 
alapvetően e szülési szabadság finanszírozásától függ. Ahogy a Luxemburgi 
Nagyhercegségben, e finanszírozást teljes mértékben az államnak kell viselnie és nem a 
munkáltatóknak és a munkavállalóknak vagy az önálló vállalkozóknak és a házastársaiknak. 
Mindez az egységes piacon a verseny torzulásainak elkerülését is szolgálja.

A segítő házastárs munkájának elismerése

A Bizottság az 1986. évi irányelv helyébe lépő irányelvre irányuló javaslatában nem 
foglalkozik a segítő házastársak által végzett munka elismerésének fontosságával. A korábbi 
irányelv 7. cikke így rendelkezik: „A tagállamok megvizsgálják, hogy milyen feltételek mellett
lehet ösztönözni a házastársak munkavégzésének elismerését, és e vizsgálat fényében 
megteszik az ilyen elismerés ösztönzését elősegítő intézkedéseket”. Az irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslatában a Bizottság teljesen törölte ezt a cikket.

E gondolatmenetet követve, figyelemmel kell lenni arra, hogy a segítő házastársak kötelező 
nyilvántartásba vétele nélkül nehéz a vállalkozás eredményében elismerni az ő részüket. A 
munka annak érdekében történő elismerése, hogy kompenzációt írjanak elő, különösen jogos 
válás, vagy az életközösség megszüntetése esetében. A téma összetettségére tekintettel a 
szabályozás érintené a családjogot, a pénzügyi jogot és a társasági jogot.

Az egyenlőséget biztosító szervezetek

Nehezen fogadhatóak el a Bizottság azon javaslatai (10. cikk), melyek összemossák a 
hatásköröket az emberi jogok és a nemen alapuló megkülönböztetések terén. A férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód az egész népességre vonatkozik és nem más alapokon – mint 
például faj, vallás stb. – megkülönböztetett kisebbségekre. Ezért az ezen irányelv helyes 
alkalmazásáról gondoskodó intézmény lehetne egyúttal az, amelyik illetékes az alkalmazott 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelveket illetően, és nem egy, az 
emberi jogok védelmével foglalkozó szervezet.

Következtetések

Az 1986. évi irányelv nem érte el a célkitűzéseit, mert túlzottan bátortalan volt. A Bizottság 
mostani javaslata ismét kevéssé nagyra törő, mert csak kevésbé kötelező erejű megoldásokat 
javasol. A kimaradási lehetőség, a szociális biztonság rendszerhez való csatlakozás 
kötelezettsége alóli felmentés az önálló vállalkozó és főleg a segítő házastárs számára nem 
biztosítja a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódot.

Tudatában annak, hogy a tagállamok álláspontja közel sem egységes arra vonatkozóan, hogy 
javítani kell az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők, továbbá a segítő 
házastársaik vagy elismert élettársaik közötti egyenlő bánásmód elvének helyes alkalmazását 
biztosító jogi keretet,
- megjegyezve egyrészt a szakmai szervezetek, másrészt az érdekelt nem kormányzati 
szervezetek egymástól nagyon távoli álláspontját, mégis ésszerű megegyezésre kell jutni 
annak érdekében, hogy még az európai választások előtt el lehessen fogadtatni első olvasatban 
ezt az irányelvet.

Adlib Express Watermark


	765906hu.doc

