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Születésnapi köszöntő
Lőrincz Györgynek

A fél évszázados baráti kapcsolat talán jogot ad arra, hogy köszöntő sora-
imban Gyurinak nevezzem Ünnepeltünket, ahogy személyes találkozása-
ink alkalmával szólítani szoktam. Bizony, bármennyire hihetetlen: ötven 
évvel ezelőtt hívtam meg Őt demonstrátornak az ELTE Polgári Jogi Tanszé-
kére. A meghívást a tárgy iránti elkötelezett érdeklődésével és feltűnő szak-
mai odaadásával érdemelte ki. A diploma megszerzése után az oktatói pá-
lyának is szerettem volna megnyerni, de Gyurit akkor a bírói hivatás von-
zotta. A tágabb értelemben vett magánjoghoz nem lett hűtlen: a munkajog 
került szakmai tevékenységének középpontjába, és ehhez a választáshoz 
mindmáig ragaszkodik. Rövid közigazgatási kitérővel, másfél évtizeden át 
bíráskodott, és harmincévesen már a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság elnö-
kének nevezték ki. 1991-ben pályát módosított: bíróként szerzett tapasztala-
tait azóta ügyvédként kamatoztatja. Méltán tekintik az egyik legjobb mun-
kajogi szakembernek.

Lőrincz György egyetemi oktatóként is tevékenykedik, évtizedes tapasz-
talatainak átadásával segíti a jövő jogásznemzedékének képzését. Ünnepel-
tünk gyakorló jogászként folyamatosan publikál is: munkajogi és polgári 
jogi tanulmányok hosszú sora mellett nagykommentárok társszerzője, és 
több önálló monográfiája is megjelent. Tagja a Munkajog című rangos folyó-
irat szerkesztőbizottságának. Emellett a tárgy kodifikációs munkálataiban 
is meghatározó szerepet vállalt: az 1989-es sztrájktörvény kidolgozója volt, 
és a 2012-es Munka Törvénykönyvét előkészítő kodifikációs bizottságban is 
mértékadó tagként vett részt. Közreműködése jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a fontos kódexünk merített a párhuzamosan készült Polgári Tör-
vénykönyv megoldásaiból. 

Kedves Gyuri! Születésnapodon baráti szeretettel kívánok minden elkép-
zelhető szépet és jót: egészséget, további szakmai sikereket és sok örömet 
egyre bővülő Családod körében:

Vékás Lajos
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Lőrincz György életpályája

A hetvenedik születésnapját szeptember 20. napján ünneplő Lőrincz 
György miskolci születésű, s ugyanitt végezte általános és középiskoláit is. 
Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, és szer-
zett állam- és jogtudományi oklevelet 1973-ban. 

Bírói-ügyészi szakvizsgáját 1975-ben teljesítette, majd a munkaügyi ügy-
szakban kezdte bírói pályáját Tatabányán, s folytatta a Fővárosi Munkaügyi 
Bíróságon, ahol 1978-ig működött. Fiatalon, alig harmincévesen, 1979-ben 
nevezték ki a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság elnökévé, ahol a Bíróság ve-
zetőjeként 1982-ig tevékenykedett. 

Bírói pályáját hároméves időszakra közigazgatási tevékenység szakította 
meg. 1982-től 1985-ig az Igazságügyi Minisztérium osztályvezető-helyette-
seként működött. A következő három esztendőt ismét a bírói pulpituson töl-
tötte: a Pest Megyei Bíróság tanácselnöke volt 1988-ig. 

A nyolcvanas évek végén ismét a közigazgatás vonzásába került. Ekkor 
már a munkajogi jogalkotás és munkaügyi igazgatás egyik felelős vezetője-
ként az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkajogi Főosztályának veze-
tője volt. Tulajdonképpen ez az az időszak, amelytől kezdődően Lőrincz 
György tevékenysége – lényegében egészen napjainkig – maradandó hatást 
gyakorolt a mindenkori munkajogi jogalkotásra. Ebben az időszakban szüle-
tett meg a mindmáig alapvető – nem csupán munkajogi – jelentőségű sztrájk-
törvény (a jelenleg is – kisebb-nagyobb módosításokkal – hatályos 1989. évi 
VII. törvény), amelynek születésében meghatározó szerepet vállalt. A Pécsi 
Munkajogi Közlemények című folyóiratban „Sztrájktörvény születik” című, 
2008-ban megjelent dolgozatában emlékezett vissza a törvény megszületésé-
nek körülményeire, a jogalkotással kapcsolatos akkori dilemmákra. A visz-
szaemlékezés utal arra is, hogy a később a jogalkalmazásban és a jogalkotás-
ban komoly vitákat kiváltott elégséges szolgáltatás problémája már a törvény 
születésekor komoly figyelmet kapott, és már akkor számos alternatíva me-
rült fel a jogintézmény szabályozása tekintetében. A sztrájkjog egyes kérdé-
seivel későbbi dolgozataiban is foglalkozott. 

A jogalkotási, illetve jogszabály-előkészítési tevékenységben való rend-
szeres részvétele körében külön is említésre méltó az, hogy szerepet vállalt 
már az 1992. évi Munka Törvénykönyve kidolgozásában, és tagja volt a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt előkészítő kodifikációs 
szakmai bizottságnak, és azóta is közreműködik a törvény módosításainak 
előkészítésére irányuló munkálatokban. 
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Lőrincz Györgyöt a politikai-gazdasági rendszerváltás időszaka az akkor 
létrejött Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkári székében ta-
lálta, amelyet 1990-től 1991-ig foglalt el. 

Ezt követően, röviddel a rendszerváltás után kezdte meg ügyvédi karrier-
jét, amely immár közel három évtizede szép sikereket mutat, és széles körű 
szakmai megbecsülést élvez. Ügyvédként elsősorban munkajogi tanács-
adással és munkaügyi perek vitelével foglalkozik, s ilyenként a hazai ügy-
védi kar mértékadónak tekintett tagja, akinek szakmai megítélését jól mu-
tatja, hogy a Kúria több munkajogi jogalkalmazás-elemző csoportjának is 
tagja volt. Saját nyilatkozata szerint a 2019 júniusában öltötte magára utolsó 
alkalommal az ügyvédi talárt, azaz látott el peres képviseletet. 

Az elmúlt mintegy harminc esztendőben különböző (elsősorban) munka-
jogi konferenciák, szimpóziumok rendszeres előadója volt, szakmai meg-
nyilvánulásait jelentős érdeklődés kísérte és kíséri ma is. A kezdetektől 
résztvevője a Visegrádon évente megrendezett Magyar Munkajogi Konfe-
renciának, ahol az utóbbi években a munkajogi jogalkalmazást – gyakorta 
kritikusan – elemző előadásaival jelentkezett és keltett figyelmet, jelezve 
azt, hogy elkötelezett és kitartó érdeklődést mutat az ítélkezési gyakorlat ta-
nulmányozása és elemzése iránt. A kilencvenes évek második felétől kezdő-
dően rendszeresen tartott előadásokat a Magyar Jogászegylet éves vándor-
gyűlésein.  

Lőrincz György publikációs tevékenysége a nyolcvanas években bontako-
zott ki, és azt napjainkig rendkívül aktívan folytatja. (Publikációinak jegyzékét 
a kötetben közöljük.) Immár csaknem négy évtized elteltével is kifejezetten iz-
galmasak a nyolcvanas években megjelent dolgozatok, amelyek közül külön 
is említésre méltó az 1984-ben közzétett „A vállalkozás és munkaviszony” 
című, amely az „Egy elképzelés az új Munka Törvénykönyvéről” alcímet vi-
selte és nagyon szépen tükrözi a korszak uralkodó gazdaságpolitikai meg-
fontolásait, különösen a munkavállalói gazdasági érdekeltség fokozására 
irányuló korabeli törekvéseket. A publikációs tevékenység első évtizedéből 
említendő még „A munkajogi szabályozás változásai” címmel 1989-ben 
megjelent dolgozat, amely a rendszerváltást közvetlenül megelőző munka-
jogi jogpolitikai-jogalkotási irányokat tekinti át, amelyek – utólag már látha-
tóan – az 1992. évi Mt. megalkotásánál is visszaköszöntek. 

A kilencvenes években és az ezredfordulót követően is számos munkajo-
gi tárgyú közlemény jelent meg Lőrincz György tollából, s az is megállapít-
ható, hogy publikációs aktivitása az ezredfordulót követő időszakban, külö-
nösen a legutóbbi évtizedben jelentősen növekedett. A kilencvenes években 
több dolgozattal jelentkezett a társasági jog és a munkajog határterületeit, 
valamint a vezető állású munkavállalók és a vezetői tisztségviselők jogállá-
sát érintően.
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A legutóbbi évtized több mint harminc munkajogi tárgyú közleménye 
rendkívül széles körű szakmai érdeklődését jelzi, amely kiterjed a munkajog 
csaknem valamennyi területére. E közlemények részben a munkajogi jogal-
kalmazás aktuális kérdéseihez kapcsolódnak, különösen a vezetők jogviszo-
nyai, a munkaviszony megszüntetése körében, de foglalkozott társadalom-
biztosítási járulékfizetési problémákkal is. Különösen izgalmasak a legutób-
bi években megjelent dolgozatok közül azok, amelyek a munkajog jövőjét 
érintik, illetve a szerző vízióját vázolják a munkajogi jogfejlődés irányairól 
(„Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2032. évi I. törvényhez”). Az 
utóbbi időszakban szembetűnő Lőrincz György érdeklődése a modern tech-
nológiáknak a munkajogra és foglalkoztatásra gyakorolt hatásai iránt.

Különösen termékenynek és sikeresnek bizonyult kommentárszerzőként. 
Azt mondhatjuk, hogy ennek az egyébként rendkívül nehéz műfajnak egyik 
legjelesebb hazai képviselője. Legutóbbi, több kiadásban megjelent ilyen 
műfajú (részben társszerzőkkel publikált) munkái már az új Mt.-hez, illetve 
az Mth.-hoz kapcsolódnak. Külön is említést érdemel „A munkaviszony 
megszűnése és megszüntetése” című 2017-ben napvilágot látott kötet, amely 
– noha elsősorban az ítélkezési gyakorlat feldolgozására irányul – jogintéz-
mény számos rendszertani, elméleti kérdését is érinti.

A Pro Iure Laboris Díj kuratóriuma a Díjat a 2014-ben (a XI. Magyar Mun-
kajogi Konferencián) Lőrincz Györgynek ítélte oda.

A 2017-ben útjára indított „Munkajog” című folyóirat szerkesztőbizottsá-
gi tagja. 

A munkajogász szakmai és tudományos közösség megbecsülését mutat-
ja, hogy Lőrincz Györgyöt 2018-ban a Magyar Munkajogi Társaság elnökévé 
választották, amely tisztséget ma is betölti.
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BANKÓ ZOLTÁN*

A távmunka szabályozásának dilemmái

Mindig is imponáló azt látni és hallani, ahogy az Ünnepelt a modern 
technológiák nyújtotta lehetőségekkel bánik, nála fiatalabbaknak mutatja 
helyes használatukat, az ezekben rejlő lehetőségeket, foglal állást és alkot 
jogot az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatosan. Ezekből a tapasz-
talatokból származik az ünnepi kötetbe szánt tanulmány témaválasztása: a 
számítástechnikai eszközökkel történő munkavégzés hazai és európai sza-
bályozásának áttekintése.

A távmunkára létrejött munkajogviszonyra vonatkozó szabályok immá-
ron másfél évtizede szerepelnek munkajogi kódexeinkben1, ez idő alatt szá-
mos tanulmány született a tárgykörben2, ezek a munkák részletesen ele-
mezték a szabályrendszert, a távmunka hazai jogi és gazdasági környeze-
tét.3 E tanulmány áttekinti a távmunkával kapcsolatos néhány megközelí-
tést, a távmunka európai uniós jogi környezetét, a magyar szabályrend-
szert4 és az azzal kapcsolatos tapasztalatokat, illetve a szabályok továbbfej-
lesztésével összefüggő felvetéseket.

* Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék.
1  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Mt.) 

192/C–193/A. §-a, majd 2012. július 1-jétől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továb-
biakban: Mt.) 196–197. §-a rendelkezik a távmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló munkajog-
viszonyáról.

2  Bankó Zoltán: Távmunka. Az információs társadalom munkajogi kérdései. Jogtudományi Közlöny, 
2000. 6. sz., Bankó Zoltán: Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon (helyzetkép, támogatás, 
jogalkotás). In: InotaI András (szerk.): EU-tanulmányok I. kötet. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 
2004. 609-631. o.; Bankó Zoltán: A távmunka szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. 
Munkaügyi Szemle, 2005/2. 25–28. o.; BreInerné Varga Ildikó: A távmunka humánpolitikája. Emberi Erő-
forrás- menedzsment Módszertani Füzetek, 2004. 6. sz., göndör Éva: Új fejezet a Munka Törvénykönyvében 
– a távmunka jogi szabályozása. Munkaügyi Szemle, 2004. 9. sz., kenderes György: A távmunkavégzés, 
mint a foglalkoztatás egyik lehetséges alternatívája. Advocat, 2008. 3–4. sz. 6–9. o., ZaccarIa Márton Leó: 
A nemek közti esélyegyenlőség alapvető sajátosságai a japán munkajogban, különös tekintettel az ati-
pikus foglalkoztatási formákra. In: P. sZaBó Béla – sZemesI Sándor (szerk.): Előadások a 8. debreceni állam- 
és jogtudományi doktorandusz konferencián 2011. június 3. Lícium-Art, Debrecen, 2011. 335–343. o., ZaccarIa 
Márton Leó – sIpka Péter: A távmunkavégzés új szabályozása a magyar jogban. In: Bíró Károly Ágos-
ton – seBestyén-pál György (szerk.): SzámOkt 2012: XXII. Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferen-
cia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2012, 345–350. o., makó Csaba – kesZI Roland – 
mester Dániel: Munkáltatói vélemények a távmunka bevezetésének előfeltételeiről és gyakorlatáról. 
Kutatási jelentés. Társadalomkutatás, 2004. 2–3. sz. 203–243. o.

3  L. pl. prugBerger Tamás – kenderes György: Az atipikus munkaviszonyok a munkaerő-kölcsönzés 
és a távmunkavégzés tükrében. Miskolci Jogi Szemle, 2009. 2. sz. 55. o.

4  A távmunkával kapcsolatos elemzések gyakran az atipikus munkajogviszonyokat elemző monog-
ráfiákban találhatóak meg részletesen, l. pl. kIss György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga. Osiris, Bu-
dapest, 2002. 409–407. o., laky Teréz: Az atipikus foglalkozások. Struktúra Munkaügyi Kiadó Budapest, 
2001., Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2010., Bankó Zoltán 
– FerencZ Jácint: Atipikus munkajogviszonyok. Wolters Kluwer, Budapest, 2015., FerencZ Jácint: Atipikus 
foglalkoztatási formák. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2015.
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1. A távmunka5 fogalmának megközelítései6,  
a távmunka különböző megjelenési formái

A távmunkát elemző tanulmányokban változatos kép tárul elénk a táv-
munka fogalmának7 definiálásakor, a számtalan és különböző megközelíté-
sű definíció sokszor nem kifejezetten alkalmas munkajogi elemzésre8, azon-
ban számos esetben rávilágít a távmunkavégzés változatos megnyilvánulá-
si formáira (ami viszont már sok esetben a gyakorlat és a jogalkotás számá-
ra is tanulságokat hordozhat).

A legáltalánosabb definíció szerint távmunkás az, aki munkaidejének 
legalább felét a munkáltató telephelyétől távol tölti és munkájához számító-
gépet és telekommunikációs kapcsolatot használ.9 Ehhez hasonlóan, a 
munkaszervezési oldalt kiemelve a távmunka a munka rugalmas megszer-
vezésének egyik módja anélkül, hogy a munkavállaló fizikai jelenlétére 
szükség lenne munkaideje alatt, és magában foglalja az információtechno-
lógiai eszközök használatát.10

A távmunka egy másik megközelítésben olyan munkavégzés, melynek 
helye független a munkáltató vagy a megbízó földrajzi elhelyezkedésétől, és 
megváltoztatható a távmunkát végző akarata és/vagy a munkát adó akara-
ta szerint. A munkavégzés elsősorban vagy nagymértékben elektronikus 
berendezések használatát feltételezi, a munka eredménye távolról kerül to-
vábbításra a munkáltató és a munkavállaló közt. A távolsági kommunikáci-
ós kapcsolatnak közvetlen telekommunikációs kapcsolatnak kell lennie, 
amely magában foglalja a levelezési és továbbítási szolgáltatásokat is.11 

A német irodalomban uralkodónak mondható definíció szerint a táv-
munkának három fogalmi eleme különíthető el: egyrészt számítástechnikai 
eszközökre támaszkodó tevékenység végzését jelenti, a munkavégzés helye 

5  A telework, telearbeit (telecommuting, distance working, esetleg remote working vagy Bildschirmarbeit, 
Computerheimarbeit, Elektronische Fernarbeit, Telefernarbeit) kifejezések magyar megfelelőjeként a hazai 
irodalomban találkozhatunk a telemunka és a távmunka kifejezésekkel egyaránt. Mára már a távmun-
ka fogalom vált általánosan elfogadottá.

6  L. részletesen a különböző megközelítéseket Bankó Zoltán: A távmunkával kapcsolatos jogalkotá-
si, jogalkalmazási és foglalkoztatáspolitikai tapasztalatok Magyarországon. Magyar Munkajog (HLLJ), 
2016. 2. sz. 49–61. o.

7  A teleworking, telecommuting terminológia megalkotását Jack M. Nillesnek tulajdonítják, aki 1973-
ban a Dél-kaliforniai Egyetem interdiszciplináris kutatásainak keretében először használta ezeket a 
kifejezéseket. Az angol nyelvterületen elterjedt kétféle terminológia a teleworking és a telecommuting – az 
előbbi Európában használatos, az utóbbi pedig az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el – szinoni-
maként használhatóak.

8  A magyar tételesjogi távmunka fogalomról l. a 3. alcímet.
9  Catherine Barnard: EC Employment Law. John Wiley & Sons, London, 1996. 543. o.
10  Mike gray – Noel Hodson – Gil gordon: Teleworking Explained. John Wiley & Sons, London, 1994. Ha-

sonló megközelítésből a távmunkát rugalmas munkamódszerként definiálja tanulmányában Bódi Antal 
(BódI Antal: Otthonom a munkahelyem – munkahelyem az otthonom. Személyügyi Hírlevél, 1997. 7. sz.).

11  Ursula Huwes: The New Homeworkers: New Technology and Changing Location of White Collar Work, 
Pamphlet Nr. 28. (Low Pay Unit), London, 1984.
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a munkáltatótól vagy a megbízótól térben elválik továbbá a munkahely a 
központtal elektronikus összeköttetésben áll.12

A távmunkában történő munkavégzésnek mára már igen sok formája 
alakult ki, amelyek sokszor gyökeresen eltérő karakterisztikájú munkavég-
zési formákat jelentenek. Ezért a távmunka számos megjelenési formáját ál-
talában csoportosítva szokás az irodalomban bemutatni:

a) Az egyik ilyen csoportképző szempont a munkavégzés helye szerinti 
felosztás, számba véve, hogy melyek azok a munkáltatótól távol eső helyek, 
amelyek szóba jöhetnek munkavégzési helyként.

b) Gyakori csoportosítás az elvégzendő munka jellege szerinti tipizálás.
c) Végül vannak elemzések, amelyek megkülönböztetik a távmunka ke-

retében történő munkavégzést aszerint, hogy milyen jogviszony keretében 
végzik azt.

ad a) A távmunka definíciókban említett „munkáltató telephelyétől föld-
rajzilag elkülönült hely” a munkát végző otthona. Később kerültek kialakí-
tásra az ún. telecottage-ok (esetleg más elnevezéssel local centre, neighbourhood 
centre), melyeknek a célja az önállóan, otthon dolgozó távmunkások szociá-
lis izolációjának csökkentése volt elsősorban, továbbá a munkavégzéshez 
szükséges képzési feladatok ellátása. Lényegük, hogy a modern számítás-
technikai és telekommunikációs eszközöket közel kívánták vinni az ilyen 
módon foglalkoztatni kívántak otthonához. Általában az agglomerációban 
kialakított számítógépes munkahelyek, jellemzőjük, hogy nem azonos 
munkáltatóhoz tartoznak az itt dolgozó távmunkások és általában az álla-
mi, önkormányzati foglalkoztatáspolitika által támogatott, a távmunka el-
terjedését is segíteni kívánó intézmények. Az ún. satellite office egy, a mun-
káltató telephelyétől távol eső irodát jelent, lényege, hogy az adott munkál-
tató hozza létre a saját távmunkásai számára. Hasonlítható a hagyományos 
irodához olyan szempontból, hogy a szatellitiroda megteremti annak lehe-
tőségét, hogy a munka feletti ellenőrzés hasonlóképpen legyen megoldott, 
mint a hagyományos irodákban.13 Huws felvetette annak a problémáját, 
hogy igen nehéz elhatárolni az ilyen munkáltatóhoz tartozó szatellitirodát 
az olyan ún. branch-office-tól (kirendeltség), mely csak számítógépes kapcso-
latban van a központtal. A mobile telework esetében pedig állandó, fix mun-
kahelyről nem is beszélhetünk, a hordozható számítástechnikai és távköz-
lési eszközök által megteremtett munkavégzési lehetőséget jelent. Bonyolul-
tabb problémákat vet fel az úgynevezett transborder teleworking (határokon 
átnyúló távmunka), illetve az úgynevezett digitális nomádok kérdése (lásd az 
5. alcímben).14

12  Günter scHauB: Arbeitsrechts-Handbuch. Beck’s Verlagsbuchhandlung, München, 1992. 1331. o.
13  John stanwortH – Celia stanwortH: Telework: The Human Resource Implications. Institute of Personnel 

Management, London, 1991.
14  A digitális nomádok munkajogi értelemben olyan munkavállalók, akik nem egy meghatározott 

munkavégzési helyen, hanem akár több munkáltatóval létesített jogviszony alapján, változó helyen vég-
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ad b) Az elvégezhető munkatevékenységek szerinti tipizálás magában 
foglalja azoknak a munkatevékenységeknek a körét, melyek végezhetőek a 
modern számítástechnikai és telekommunikációs eszközökkel. Számtalan 
ilyen csoportosítással találkozhatunk, de általános érvényű az a megállapí-
tás, mely szerint minden csoportosítás körébe kerülő munkatevékenység-
nek magában kell foglalnia az információk kezelését, bevitelét vagy vissza-
keresését.15 Ezek a csoportosítások inkább munkaszervezési szempontból 
relevánsak, amikor csoportokat képeznek különböző szakmák, foglalkozá-
sok, tevékenységi formák körében.

ad c) A munkajogi tárgyú elemzések sokszor hangsúlyozzák, hogy önma-
gában a távmunka kifejezés használata még nem ad választ arra a kérdésre, 
hogy az ily módon történő munkavégzés milyen jogviszony keretében tör-
ténik. Eszerint adódik a különbségtétel a munkajogviszony keretében táv-
munkát végző munkavállaló, illetve az önálló munkavégző, a polgári jogi 
jogviszony keretében munkát végző távmunkások között (a kérdésről lásd a 
4. alcímben).

2. Az Európai Távmunka keret-megállapodás

Az Európai Unió joganyagát vizsgálva, a távmunkavégzés vonatkozásá-
ban az ETUC16, az UNICE/UEAPME17 és a CEEP18 által 2002. július 16-án 
megkötött Európai Távmunka keretmegállapodás tartalma szolgál irány-
mutatásul, mely az ilyen módon történő munkavégzés speciális jellemvoná-
sairól tartalmaz rendelkezéseket. A megállapodással kapcsolatosan hang-
súlyozandó, hogy az az európai szociális partnerek megállapodása, a rész-
munkaidejű foglalkoztatással és a határozott idejű foglalkoztatással kapcso-
latos keretmegállapodásokat követő harmadik ilyen. Az eltérés az első két 
megállapodáshoz képest, hogy míg azokat később irányelvbe foglalták, eb-
ben az esetben a hatályosulás nemzeti szinten a szociális parterek eszköze-
ivel történik.

A keretmegállapodás definíciója szerint a távmunka olyan munkaszerve-
zési és/vagy munkavégzési forma, mely során a munkát végző személy szá-
mítástechnikai eszközöket használ, és a munkát, mely a munkaadó telephe-
lyén is végezhető lenne, rendszeresen attól távol végzik.19

zik a munkájukat. L. FerencZ Jácint: A digitalizáció hatása a munkajogra, különös tekintettel a munkaidő 
számítására és nyilvántartására. In: Berke Gyula – Bankó Zoltán (szerk.): QUID JURIS? Ünnepi kötet a 
Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára. Budapest, 2018, Kúria, 73–83. o.

15  stanwortH–stanwortH i. m., 16. o.
16  European Trade Union Confederation.
17  Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe /European Association of Craft, 

Small and Medium-sized Employers.
18  European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest.
19  L. keretmegállapodás 2. pont.
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A keretmegállapodás elsőként a távmunka önkéntes jellegét említi.20 A 
távmunkát a munkavállaló munkaszerződésében is elő lehet írni, de önkén-
tes alapon később is választható ez a konstrukció. Eszerint, ha a távmunka 
nem része az eredeti munkaköri leírásnak, és a munkaadó ajánlatot tesz a 
távmunkavégzésre, azt a munkavállaló elfogadhatja vagy visszautasíthatja. 
Ha a munkavállaló fejezi ki abbéli szándékát, hogy távmunka keretei közt 
dolgozzon, a munkaadó elfogadhatja vagy visszautasíthatja ezt az ajánlatot. 
A távmunkára való átállás önmagában, mivel csak a munkavégzés módját 
módosítja, a munkavállaló jogi státusát nem változtatja meg. A távmunká-
nak a munkavállaló általi visszautasítása önmagában nem lehet oka annak, 
hogy a munkaadó az adott munkavállaló munkaviszonyát megszüntesse, 
vagy annak feltételeit megváltoztassa.21

Ha a távmunka nem része az eredeti munkaszerződésnek, a távmunkára 
való átállásról szóló megállapodás visszaváltoztatható. A visszaváltoztatás 
jelentheti azt, hogy a munkavállaló a munkaadó telephelyén folytatja a 
munkavégzést akár a munkaadó, akár a saját kérésére. A visszaváltoztatás 
módozatait egyéni vagy kollektív szerződés fekteti le.22

A távmunkát végzők foglalkoztatási feltételeivel kapcsolatosan a keret-
meg állapodás elsődlegesen a diszkrimináció tilalmának elvét23 rögzíti.

A távmunkavégzés során az adatvédelemi rendelkezések betartását és a 
tájékoztatási kötelezettséget24 a keretmegállapodás alapvetően a munkálta-
tó kötelezettségeként rögzíti: a munkaadó felelős a megfelelő, szoftverrel 
kapcsolatos intézkedések megtételéért a távmunkát végző által szakmai cél-
lal használt és feldolgozott adatok védelmének biztosítására. A munkaadó 
tájékoztatja a távmunkavállalót az adatvédelemmel kapcsolatos vállalati 
szabályzatról, a hatályos jogszabályokról és a távmunkát végző köteles eze-
ket betartani.

A munkáltató tájékoztatási körében előírásra kerülhetnek a keretmeg-
állapodás alapján bármely, a számítástechnikai eszközök használatával kap-
csolatos megszorítások (így például az internet használatával kapcsolato-
san), valamint az e megszorítások be nem tartásáért kiszabható szankciók.

A távmunkát végző privát szférájának védelme az otthon végzett táv-
munka esetében meglehetősen hangsúlyosan merül fel. Ezzel kapcsolato-
san rögzítendő, hogy ha bármely megfigyelő rendszert állít be a munkálta-
tó, annak a Tanács 1990. május 29-i, képernyő előtt végzett munka biztonsá-
gi és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 90/270/EGK irány-

20  L. keretmegállapodás 3. pont.
21  L. keretmegállapodás 3. pont.
22  L. keretmegállapodás 3. pont.
23  L. keretmegállapodás 4. pont.
24  L. keretmegállapodás 5. pont.
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elv céljával összhangban kell állnia, és azt annak figyelembevételével kell 
üzembe helyezni.25

A munkaeszközök biztosítása, a rezsiköltségek viselésének kérdése a 
távmunkavégzés során alapvető fontosságú a munkavállalók szempontjá-
ból. Általános szabályként kimondható a keretmegállapodás alapján26, hogy 
a munkaadót terheli a rendszeres távmunka végzéséhez szükséges eszkö-
zök biztosítása, üzembe helyezése és karbantartása, hacsak a távmunkavál-
laló nem saját eszközeit használja. A keretmegállapodás a munkavállalói 
érdekek védelmében a kérdéssel részletesen foglalkozik: ha a távmunkát 
rendszeresen végzik, a munkaadó ellentételezi vagy fedezi a munkavégzés, 
így különösen az adattovábbítás/kommunikáció okán közvetlenül felmerü-
lő költségeket. A munkaadó megfelelő színvonalú technikai háttérszolgálta-
tást biztosít a munkavállalónak. A távmunkát végző megfelelően karban-
tartja a számára biztosított eszközöket, és segítségükkel az internetről nem 
gyűjt, és azon nem terjeszt jogellenes adatokat.

A munkahelyi egészség és biztonság tekintetében értelemszerűen a tech-
nikai munkavédelmi rendelkezések alkalmazását meg kell követelni. Eh-
hez szorosan kapcsolódó munkajogi dogmatikai kérdés a munkáltató kárfe-
lelőssége a távmunkavállaló munkaviszonyával összefüggésben (a munkál-
tatótól távol) bekövetkezett káráért (baleset, egészségkárosodás). Védelmet 
nyújt a távmunkavállaló részére, ha jogszabályi szinten rögzítik, hogy a 
munkáltató vétkességre való tekintet nélkül felel a távmunkavégzés során 
is. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik az a szabály, hogy a munkáltatónak, a 
munkavállalói képviselőnek és/vagy az illetékes hatóságoknak szabad be-
jutást kell lehetővé tenni a távmunkavégzés helyére olyan mértékben, 
amennyire azt a nemzeti törvények és a kollektív szerződések lehetővé te-
szik. Ha a távmunkavállaló otthon végzi a munkát, a bejutási szándékról a 
munkavállalót előzetesen értesíteni kell és ahhoz hozzájárulását meg kell 
szerezni.27

A keretmegállapodás következő rendelkezése amellett foglal állást, hogy 
a távmunkavállaló lehetőség szerint maga dönthesse el, hogyan szervezi 
munkaidejét.28 Fontos jellemvonása a távmunka leggyakoribb formáinak az 
önálló munkaidő-beosztás, de nem minden körülmények közt kell ennek az 
elvnek érvényesülnie.29 Óvatosan fogalmaz e kérdéssel kapcsolatosan maga 
a keretmegállapodás is, amikor „a hatályos jogszabályok, a kollektív szerző-
dések és a vállalat szabályzatának keretei közötti” önálló munkaidő-meg-
határozási lehetőségről beszél.

25  L. keretmegállapodás 6. pont.
26  L. keretmegállapodás 7. pont.
27  L. keretmegállapodás 8. pont.
28  L. keretmegállapodás 9. pont.
29  Különös tekintettel a munkaidőre vonatkozó szabályok munkavállaló-védelmi jellegére. Termé-

szetesen a munkaidő szabályainak betartása (és annak ellenőrzése) további megválaszolandó kérdése-
ket vet fel.
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Sokszor a távmunkával kapcsolatos hátrányként említik a munkahelytől 
távol dolgozók izolációját. Ennek megfelelően munkáltatói kötelezettségként 
előírható az, hogy megfelelő intézkedések megtételére kerüljön sor annak ér-
dekében, hogy a távmunkavállaló ne szigetelődjön el a vállalat munkavállalói 
kollektívájának többi részétől, például olyan módon, hogy lehetőséget biztosít 
neki kollégáival való rendszeres találkozásra és a vállalattal kapcsolatos in-
formációhoz való hozzájutásra.30 Ezzel a problémával összefüggésben felme-
rül a kollektív munkajog intézményeinek az alkalmazása (szakszervezet, kol-
lektív szerződés, üzemi tanács, üzemi megállapodás, lásd alább).

A távmunkavállalóknak a munkaadó telephelyén a hozzájuk hasonló 
munkavállalókkal azonos képzési és szakmai előmeneteli lehetőségeket kell 
biztosítani, és munkájukra e munkavállalókkal azonos értékelési rendszer 
kell, hogy vonatkozzon.31

Sok esetben nagy szerepük lehet a távmunkával kapcsolatos kollektív 
munkajogi kérdéseknek is a jogviszony teljesítése során. Ebben a körben tu-
lajdonképpen a diszkrimináció tilalmát deklarálja a keretmegállapodás az-
által, hogy kimondásra kerül, a távmunkát végzőknek a munkáltató telephe-
lyén dolgozó munkavállalókkal azonos jogosultságai vannak. E követelmény 
szerint azonos feltételek kell, hogy vonatkozzanak rájuk a munkavállalói 
részvétel, illetve a munkavállalói érdekképviseleti tevékenység igénybevéte-
le kapcsán. A távmunkát végzők is beleszámolandók a munkavállalói érdek-
képviselettel rendelkező testületek céljaira történő küszöbérték meghatáro-
zásába az európai nemzeti törvények, kollektív szerződések, illetve vonatko-
zó gyakorlat alapján. Az a szervezet, melynek keretei között a távmunkát 
végző kollektív jogait gyakorolhatja, a munkajogviszony létrejöttekor hatá-
rozandó meg. A munkavállalói képviselőket a távmunka rendszerének beve-
zetésekor tájékoztatni kell, és velük konzultálni kell az európai és nemzeti 
törvények, kollektív szerződések, illetve a vonatkozó gyakorlat alapján.32

3. A távmunkára létesített munkajogviszony de lege lata 
– a hazai szabályozás tartalma

Magyarországon 2004-től kezdődően az 1992. évi Mt.33 speciális szabályo-
kat tartalmazott a távmunkát végző munkavállalókra.34 A szabályozással 

30  L. keretmegállapodás 9. pont.
31  L. keretmegállapodás 10. pont.
32  L. keretmegállapodás 11. pont.
33  2004-től 2012-ig az 1992. évi Mt. 192/C–193/A. §-a, 2012. július 1-jétől az Mt. 196–197. §-a.
34  Ez a megoldás, hogy a keretmegállapodás által érintett kérdések munkajogi kódexben kerülnek 

meghatározásra, Magyarországon evidenciának számít már napjainkban, azonban a tagállamok ösz-
szehasonlításában ez a megoldás inkább kivételesnek mondható l. pl. Manfred weIss: Germany. In: 
Roger BlanpaIn (eds.): European Framework Agreements and Telework. Law and Practice, A European 
and Comparative Study. Alphen ann denn Rijn, 2007, Kluwer. Az egyes tagállami megoldásokról l. még 
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kapcsolatosan az az általános értékelés a hazai irodalomban, hogy a ma-
gyar távmunkára vonatkozó szabályok adekvátak, megfelelnek az uniós kö-
vetelményeknek, de a távmunka alacsony volumene miatt nagyon kevés 
esetben érvényesülnek.35

A keretmegállapodás tartalmának ilyen részletességű törvényben való 
rögzítésére kevés példát találhatunk Európában, ez azokban a nemzeti jo-
gokban történt meg, ahol a szociális partnerek nem a saját nemzeti szintű 
megállapodásaikon keresztül kívánták azokat érvényre juttatni, hanem eb-
ben a jogalkotó segítségnyújtását látták célravezetőnek.36

A hatályos Mt. definíciója szerint a távmunkavégzés a munkáltató telep-
helyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, ame-
lyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel (együtt: szá-
mítástechnikai eszköz) végeznek és eredményét elektronikusan továbbít-
ják.37 Az Mt. rögzíti a távmunkavégzésre irányuló munkaszerződés speciá-
lis tartalmát: a munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló 
távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.38

A munkáltató – az Mt. 46. §-ában foglaltakon túlmenően – tájékoztatja a 
munkavállalót

a) a munkáltató általi ellenőrzés,
b) a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásá-

nak szabályairól, továbbá
c) arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kap-

csolódik.39

A távmunkát végzőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmódra vonatkozó sza-
bály az, mely szerint a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak 
minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak 
biztosít.40 A munkáltató köteles biztosítani továbbá, hogy a munkavállaló a 
területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.41

Főszabály szerint a jogalkotó eltérési lehetőséget ad a feleknek, így akkor 
is, amikor azt rögzíti, hogy a munkáltató utasítási joga – eltérő megállapo-
dás hiányában – kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok megha-
tározására terjed ki.42 Ugyanilyen diszpozitív rendelkezés, amely szerint el-

Jelle VIsser – Nuria Ramos martIn: Expert Report on the Implementation of the Social Partner’s Framework 
Agreement on Telework. University of Amsterdam, Amsterdam, 2008.

35  gyulaVárI i. m., 108. o.
36  A távmunka törvényi szintű szabályozására Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia 

Portugália említhető. Roger BlanpaIn (ed.): European Framework Agreements and Telework. Law and 
Practice, A European and Comparative Study. Alphen ann denn Rijn, 2007, Kluwer, 53. o. Sokkal inkább 
jellemző a kollektív megállapodásokon keresztül történő szabályozás. 

37  Mt. 196. § (1) bekezdés.
38  Mt. 196. § (2) bekezdés.
39  Mt. 196. § (3) bekezdés.
40  Mt. 196. § (4) bekezdés, l. még az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szó-

ló 2003. évi CXXV. törvényt.
41  Mt. 196. § (5) bekezdés.
42  Mt. 197. § (1) bekezdés.
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térő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.43 Hoz-
zá kell azonban tenni, hogy még kötetlen munkarend esetében is csak a 
munkavállaló szabad, munkaidő-beosztási lehetőségét jelenti e szabály, 
nem pedig a munkaidőre vonatkozó kógens szabályok átlépésének lehető-
ségét.44

A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy 
elektronikus eszközt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez 
használhatja.45A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekint-
het be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai 
eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba.46

Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés 
módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellen-
őrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. 
Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helye-
ként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.47

Nagyban befolyásolja a hazai távmunka keretében történő foglalkoztatási 
hajlandóságot (az ilyen tartalmú munkaszerződések megkötését) a távmun-
kára alkalmazandó közjogi, nevezetesen munkavédelmi szabályrendszer. 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 
szerint a távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján 
– a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen 
munkaeszköz használatát a munkáltató munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálatot követően engedélyezi.48

Távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból 
előzetesen megfelelőnek minősített munkahelyen folytatható. A munkahe-
lyen a munkavállaló csak a munkáltató hozzájárulása alapján változtathatja 
meg a munkavédelmi szempontból lényeges munkakörülményeket.49  
A munkáltató vagy megbízottja a szükséges munkavédelmi feladatok el-
végzése, a munkavédelmi eljárások lefolytatása – így különösen az üzembe 
helyezés, kockázatértékelés, felülvizsgálat, balesetvizsgálat – céljából léphet 
be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.50

Az Mvt. szerint a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi 
munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakor-
latról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elér-
hetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére 

43  Mt. 197. § (5) bekezdés.
44  Berke Gyula – kIss György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Complex, Budapest, 2012. 497. o.
45  Mt. 197. § (2) bekezdés.
46  Mt. 197. § (3) bekezdés.
47  Mt. 197. § (4) bekezdés.
48  Mvt. 86/A. § (2) bekezdés.
49  Mvt. 86/A. § (3) bekezdés.
50  Mvt. 86/A. § (5) bekezdés.
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a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és 
tartózkodhat.51

Hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra kö-
zött végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót 
az ellenőrzés megkezdése előtt legalább három munkanappal erről tájékoz-
tatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingat-
lan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállaló-
tól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.52

4. Elhatárolási kérdések – távmunka különböző 
munkavégzésre irányuló jogviszonyokban, valamint  

az úgynevezett „home office” megállapodások  
és a távmunkára létesített munkajogviszony

A távmunkavégzés során folytatott munkatevékenységek végezhetőek 
munkajogviszony keretében, de a távmunka keretében végzett tevékeny-
ségre is köthető megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződés is. A német 
munkajogi irodalom alapján hazánkban elsőként a távmunka és a bedolgo-
zói jogviszony elhatárolási kérdéseit Prugberger Tamás elemezte már 1998-
ban, jóval a távmunka hazai kodifikálása előtt.53 Az az alapvető tétel, mely 
szerint, ha a felek a szerződés típusának megválasztásával költséget csök-
kenthetnek, akkor a munkaerőpiaci szereplők normális és racionális visel-
kedése, hogy a legolcsóbb szerződéstípus felé orientálódnak54, talán a táv-
munka esetében a legnyilvánvalóbb és érvényesül napjainkban is. 55

Jelen tanulmányban nincs lehetőség a különböző munkavégzésre irányu-
ló jogviszonyok egymástól való elhatárolásának kérdéskörét érinteni56, vi-
szont annyi rögzíthető, hogy a távmunkavégzés során a munkavégzés he-
lye, a tevékenység jellege, a felek közötti kapcsolatrendszer stb. az esetek 
döntő többségében nagyon sok olyan sajátosságot mutat, amelyeket azt el-
határoláskor általában nem a munkajogviszonyra jellemző ismérvként szo-
kás említeni.57

Napjaink hazai munkajogi irodalmában több szerző által elemzett kér-
désként hangsúlyosan vetődik fel – mutatva a foglalkoztatási gyakorlat ez 

51  Mvt. 86/A. § (6) bekezdés.
52  Mvt. 86/A. § (7) bekezdés.
53  prugBerger Tamás: A házi bedolgozás és a távmunka. Munkaügyi Szemle, 1998. 12. sz.
54  gyulaVárI Tamás: A szürke állomány. A gazdaságilag függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglal-

koztatás határán. Pázmány Press, Budapest, 2014. 110. o.
55  L. pl. BreInerné Varga: i. m., makó–kesZI–mester: i. m., 203–243. o.
56  A szerződésekkel kapcsolatos elhatárolási kérdésekről l. pl. gellért György (szerk.): A polgári tör-

vénykönyv magyarázata. Wolters Kluwer, Budapest, 2012. 1624. o.
57  Ezzel kapcsolatosan lásd még az 5. alcímben írtakat.
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irányú növekvő igényeit – a távmunkára létrejött munkajogviszony és az 
úgynevezett „home office” munkavégzés egymástól való elhatárolásának 
kérdése.58 Egyöntetűnek mondhatóak a vélekedések abban a tekintetben, 
hogy a „home office”-t, vagyis az otthonról végzett munkát dogmatikailag el 
kell különítenünk egyes atipikus munkavégzési formáktól, különösen a táv-
munkától.59 A tárgyban született írások definíciója szerint a „home office” je-
lenség alatt értjük azt a kivételesnek tekinthető helyzetet, amikor a hagyo-
mányos (teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel) munka-
viszonyban foglalkoztatott munkavállaló számára ideiglenes, kivételes jel-
leggel a munkáltató engedélyezi az állandó munkavégzési helytől eltérő he-
lyen való munkavégzést, amely jellemzően a munkavállaló lakóhelye. Az 
ilyen típusú munkavégzés tehát abban különbözik a távmunkától, hogy a 
távmunkaviszonyban foglalkoztatott eleve úgy köti a munkaszerződését, 
hogy számára nem választási lehetőség, hanem elvárás a munkáltató telep-
helyétől eltérő helyen való munkavégzés.60 A távmunkavégzést megalapozó 
munkaszerződés fogalmi eleme, hogy a munkavállaló a munkát a munkál-
tató telephelyétől elkülönült munkahelyen végzi. Ebben az esetben tehát a 
szerződéses munkahelyet a felek éppúgy megjelölik a szerződésben, mint a 
tipikus munkajogviszony esetén, ám ez sosem a munkáltató telephelye, ha-
nem jellemzően a munkavállaló lakóhelye. Az ún. „home office” esetén is a 
teljesítés helye vélhetően a munkavállaló lakóhelye, de ebben az esetben ezt 
a munkavállaló maga választja, míg távmunkaszerződés esetében ezt a fe-
lek a szerződésben jelölik ki.61 Kiemelik a tanulmányok, hogy a távmunka 
esetén a munkáltatót terhelik az Mvt. sajátos szabályai62, amely alapján gon-
doskodnia kell a munkahely és a munkavégzés megfelelő munkabiztonsági 
feltételeiről, sőt – amint azt fentebb láthattuk – a feltételeket ellenőrizni is 
köteles. Ilyen kötelessége azonban a teljesítési hely meghatározásának áten-
gedése kapcsán (home office) nincs. Az ellenőrzési kötelességből fakadóan 
nyilvánvalóan másképp lehet/kell megítélni a munkáltató kártérítési fele-
lősségét is.63 Lényeges különbség a „home office”-hoz képest az is, hogy a 
munkáltató utasítási joga – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a 
munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. A mun-
kaidő kapcsán sem jelentéktelen az eltérés, távmunka esetében a munkavál-
laló munkarendje főszabály szerint kötetlen.64

58  pál Lajos: A szerződéses munkahely meghatározása – a „home office” és a távmunka. Munkajog, 
2018. 2. sz., 59. o., FerencZ: i. m., 2018. 73–83. o.

59  pál: i. m., 59. o.
60  FerencZ: i. m., 2018. 75. o.
61  pál: i. m., 59. o.
62  Mvt. 86/A. §.
63  pál: i. m., 59. o. L. még Ferencz Jácint álláspontját a munkáltatói kárfelelősség alóli mentesülés le-

hetősége tekintetében FerencZ: i. m., 2018. 73. o.
64  pál: i. m., 59. o.
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Az elhatárolásban a gyakorlat számára segítséget jelentene, ha birtoká-
ban lennénk olyan kúriai döntésnek, ahol állást kellett foglalni abban, hogy 
a felek megállapodása megfelelt-e a távmunka törvényi definíciójának. Nap-
jainkig ilyen tartalmú kúriai döntés még nem született. Tovább nehezíti a 
kérdés megítélését, hogy az alsóbb fokú bírói jogalkalmazásunkban a táv-
munka fogalma nem jelenik meg egységesen.65 Így például a Veszprémi 
Munkaügyi Bíróság 2008 novemberében hozott ítéletének indoklása szerint 
a távmunka legáltalánosabb definíciója szerint távmunkás az, aki munka-
jogviszonyban áll oly módon, hogy munkaidejének legalább 50 százalékát a 
munkáltató fő telephelyétől távol tölti, és munkájához számítógépet és tele-
kommunikációs kapcsolatot használ.66 A Veszprémi Törvényszék másik íté-
letének indokolása szerint távmunkaszerződés esetén a távmunka lényege, 
hogy a munkáltató és a munkavállaló térben elkülönül egymástól, a mun-
káltatónak tehát nincs is olyan, adott helyen lévő szervezeti egysége, ahol a 
munkát a munkavállaló végezheti.67 Véleményem szerint, ha vitássá válik, 
hogy a felek között távmunkára irányuló munkajogviszony jött-e létre, ak-
kor a tételes jogi definíció fogalmi elemeinek vizsgálata során (a munkavég-
zés helye és a munkavégzés eszköze mellett), a „rendszeresség”68 fogalmá-
nak értelmezése kell, hogy a jogalkalmazásban körültekintően értékelésre 
kerüljön.

5. A távmunka de lege ferenda – a szabályozás 
átgondolásának szempontjai

Abban egységesnek mondhatók a távmunkavégzés jövőjét prognosztizá-
ló vélekedések, hogy az ily módon történő munkavégzés jelentőségének nö-
vekedésével kell számolnia mind a jogalkotásnak, mind a jogalkalmazás-
nak. Alátámasztja ezt a trendet az is, ha a hazai gyakorlat fejlődésére tekin-
tünk69, látjuk a kezdeti futurisztikusnak tűnő elképzeléseket és a minden-
napjainkban jelentkező egyre növekvő igényeket. Elfogadván azt a megálla-
pítást, hogy a magyar távmunkavégzésre irányuló munkajogviszony szabá-
lyozása tartalmazza e speciális munkajogviszonnyal kapcsolatos szabályo-

65  FerencZ: i. m., 2015. 82. o.
66  M.187/2008/14. , hivatkozza FerencZ: i. m., 2015. 82–83. o.
67  Mf.20071/2009/5., hivatkozza FerencZ: i. m., 2015. 82–83. o. Ferencz Jácint értékelésével egyetértve 

a két döntést egymásnak ellentmond, a valós jogszabályi tartalmat egyik sem tükrözi (FerencZ: i. m., 
2015. 83. o.).

68  Az Mt. nem tartalmaz sem konkrét munkaidőre utalást, sem arányszámot arra vonatkozóan, hogy 
mennyi időt tölt a távmunkát végző a munkáltató telephelyétől távol, csupán csak annyit, hogy rend-
szeresen ily módon végzi a munkáját. A rendszeresség fogalmának értelmezéséhez l. részletesen román 
László: A munkajog alapintézményei. II. kötet. PTE ÁJK, Pécs, 1996. 132. o.

69  L. részletesen Bankó Zoltán: Adalékok az atipikus munkajogviszonyok jogtörténetéhez. In: Ut juris 
ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2016. 41–48. o.
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zási kívánalmakat, adekvátak a rendelkezések70, hozzá kell tenni azonban 
azt is, hogy amikor a magyar jogalkotás nagy hangsúly helyezett a 
távmunkavégzésre irányuló munkajogviszony szabályozására, akkor egy-
ben olyan korlátokat is állított71, amelyek a feleket óhatatlanul a munkajog-
viszonyból való menekülés irányába tereli72, ha a távmunkában való foglal-
koztatás lehetősége egyáltalán felmerül.

Ferencz Jácint meglátása szerint a távmunkavégzés körében is speciális-
nak mondott digitális nomádok73 alkalmazása az a jelenség, amely vég-
képp szétfeszíti a munkaviszonyok hagyományos kereteit.74 Ezzel egyetért-
ve egyúttal azt is rögzíteni kell, hogy míg a digitális nomádok által generált 
kérdések „végképp” szétfeszítik a hagyományos kereteket, addig a táv-
munka minden megnyilvánulási formája óhatatlanul felveti a munkajogvi-
szony keretein túli gondolkodás szükségességét a munkajogi jogalkotás 
számára is.75

70  gyulaVárI: i. m., 108. o.
71  L. különösen a 4. alcímben a munkavédelmi szabályrendszerről írtakat.
72  Vagy l. a 4. alcímben körülírt „home office” problémakört.
73  A digitális nomád definícióját lásd az 1. alcímben.
74  FerencZ: i. m., 2018. 73. o.
75  A problémakör általános megközelítését l. például gyulaVárI: i. m., kártyás Gábor: A munkajog új 

kihívásai a XXI. század elején, különös tekintettel a munkaerő-piac kettészakadására és az atipikus fog-
lalkoztatásra. In: kIss György – Berke Gyula – Bankó Zoltán – kajtár Edit (szerk.): Emlékkönyv Román 
László születésének 80. évfordulójára. PTE ÁJK, Pécs, 2008., kIss György: The Problem of Person having a 
Similar Legal Status as Employees (Workers) and the Absence of Regulating this Legal Status in the 
Hungarian Labour Code, In: kIss György (ed.): Recent Developments in Labour Law – Studies of Constitutive 
Meeting MTA–PTE Research Group of Labour Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. 259–279. o.
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BERKE GYULA*

Perneczky Béla, a munkajogász
 

Perneczky Béla neve a (munka)jogász közönség számára minden bizony-
nyal leginkább az 1938-ban közreadott „A kollektív munkaszerződés” című 
monográfiája1 révén ismert. Noha a korabeli jogéletnek (és közéletnek) aktív 
résztvevője volt, jogirodalmi munkássága lényegében feldolgozatlan, de ösz-
szességében ugyanezt mondhatjuk életpályájáról is, s ez elsősorban a 
Perneczky életében a negyvenes évek második felében bekövetkezett tragi-
kus és végzetes fordulatnak tudható be. 

E fordulat az ún. FM-per, amelynek hátterét és folyamatát a hazai politi-
ka- és gazdaságtörténeti irodalomban elsősorban Cseszka Éva kutatásai2 
tárták fel (amelyekre alább magunk is támaszkodunk). Az FM-per az ún. 
gazdasági típusú koncepciós (politikai) perek3 sorába tartozott azzal a sajá-
tossággal, hogy a per koncepciója szerint a gazdasági szabotázst nem egy 
vállalat (vezetője) követte el, hanem egy minisztérium (a Földművelésügyi 
Minisztérium) vezetői, s a per nem ipari, hanem mezőgazdasági jellegű volt, 
és összefüggött a kommunista párt 1945 utáni agrárpolitikájával. A Buda-
pesti Népügyészség 1948 augusztusában emelt vádat a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, hűtlenség, népellenes bűn-
tett és hivatali kötelességszegés bűntette miatt a kisgazda vezetésű Földmű-
velésügyi Minisztérium tisztviselői (és mások, összesen 84 fő) ellen. A bíró-
sági eljárás 1948. szeptember 14. napján kezdődött, és október 30. napján 
hirdettek ítéletet. A per politikai koncepciójának egyik sarkalatos eleme 
volt, hogy Perneczky Béla 1945. február 1. napján megjelent az FM-ben, s 

* Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék.
1  A kollektív munkaszerződés. Budapest, 1938, Grill Károly Kiadóvállalata. (A továbbiakban: A kol-

lektív munkaszerződés.) 
2  csesZka Éva számos – rendkívül széles körű forrásanyagot feldolgozó – dolgozatot publikált a 

tárgykörben. A legrészletesebb feldolgozás: Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945–
1953). Budapest, 2012, Gondolat Kiadó, MTA–ELTE, Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutató-
csoport. (Cseszka, 2012) Ld. még különösen: Gazdasági kirakatperek politikai indíttatásból? 1948–1953. 
In: Heller Farkas Füzetek. Gazdaságtörténeti Műhelytanulmányok, I. évfolyam , 2003/1. szám. Budapest, 2003, 
Tarsoly Kiadó, 76. o.; Adalékok a Földművelésügyi Minisztérium megtisztításához. Valóság, 2006/2. 
szám, 88. o.; A Földművelésügyi Minisztérium elleni 1948-as per. Adalékok a Gazdasági Rendészeti 
Ügyosztály munkájához. Valóság, 2008/10. szám, 90. o.; Gazdasági típusú perek a Rákosi rendszerben. 
Collega, 2003/2. szám, 66. o.; Gazdasági perek a Rákosi-rendszerben. Magyar Szemle, Új Folyam XXVII. 
5–6. szám, http://www.magyarszemle.hu/cikk/20090102_gazdasagi_perek_a_rakosi-rendszerben_1948. 
Cseszka Éva részletesen bemutatja az FM „megtisztítására” kibontakozott kommunista törekvéseket. 
Ld. Cseszka, 2012, 126. és köv. o.  

3  Pl. a Nitrokémia-per, MAORT-per, a Standard-per, a Magyar Ruggyantagyár vezetőinek pere. A 
perekről a Heti Világgazdaság című hetilap 1989. évi áprilisi–májusi számaiban közölt hét részből álló 
cikksorozatot. A sorozat második része „A nagytakarítás” címmel foglalkozik az FM-perrel. HVG, 1989. 
április 8., 58. o. A cikk szerzője Pető András.  
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magához vette a minisztérium szervezésének vezetését. Az FM-ügy értéke-
léséről szóló jelentés szerint „A nem mindennapi képességek, valamint jo-
gász, bölcsészeti, társadalomelméleti és adminisztrációs képzettséggel ren-
delkező, de klerikális reakciós polgári beállítottságú dr. Perneczky saját po-
litikai szemléletének megfelelően vezette a minisztérium újjászervezési 
munkálatait egészen a kormány (1945. április 1. napi) Budapestre költözésé-
ig. Ettől kezdve 1945. augusztusig az elnöki főosztály főnöke lett, így kezé-
ben összpontosult a minisztérium személyi kérdéseinek szervezése is. E 
döntő fontosságú beosztásban dr. Perneczky képességeit, személyi és helyi 
ismereteit arra használta, hogy az Igazoló Bizottságok tevékenységét akadá-
lyozza, illetve saját elképzelései szerint befolyásolja.”4 A pert megelőző (a 
Perneczky igazolásával kapcsolatos körülmények „feltárására” irányuló) 
nyomozás során azt is megállapították, hogy Perneczky 1943-ban „Koresz-
méink” címmel5 könyvet jelentetett meg, amelyet az indexbizottság fasisz-
tának minősített és ezért népellenes bűntett miatt népbírósági eljárás indult 
ellene. A könyv miatt az egyetemen (1945 szeptemberében) feddéssel igazol-
ták, s ezért hivatali beosztásából felmentését kérte. Egy esztendő múlva új-
ból az elnöki főosztály vezetője lett, és csak 1947. december 31. napján váltot-
ták le és helyezték a vízügyi főosztály élére. A többszintű koncepciót meg-
fogalmazó perben a Perneczky ellen felhozott vádak egyike volt az ún. pár-
tonkívüli minisztériumi tisztségviselők szervezkedésének (az egyébként 
nem létezett Pártonkívüli Blokknak6) irányítása.7 Perneczky az 1948. július 
6. napi rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyvben – valószínűleg nem önként 
– a következő vallomást tette. „Arra a kérdésre, hogy kik azok a reakciós ele-
mek, akiket a B. listázás elmulasztott a minisztériumból eltávolítani, azt a 
választ adom, hogy ilyen elemek vagyunk majdnem mindannyian, azok is, 

4  Idézi Cseszka, 2012, 61. o. 
5  Koreszméink. Budapest, 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. A viszonylag széles körben ismert, 

meglehetősen ellentmondásos megítélésű, illetve utólagos értékelésű dolgozat bemutatását e tanul-
mányban mellőzzük, miként Perneczky más politikai, történeti munkáinak elemzését is. A „Koresz-
méink”, amely a szerző szerint „hozzászólás az állami és társadalmi élet kérdéseihez” a korszak három 
„történelmi vezérmotívumát” tárgyalja: a tekintélyiség, a közösség és a népiség eszméjét. A munka 
különösen a népiséghez kapcsolódóan tárgyalt fajvédelmi gondolattal, a faji kultúrával összefüggő 
fejtegetései, valamint aktuális politikai, illetve államtani megállapításai okán részesült később eluta-
sításban. (Az ideiglenes nemzeti kormány 530/1945. ME. számú rendelettel semmisíttette meg.) A mun-
ka záró fejezete (XVII. Program és valóság) foglalta össze a Perneczky szerint lényeges politikai prog-
ramelemeket, pl. a hivatásrendi országgyűlési képviseletet, a végrehajtó hatalom súlyának növelését, 
a gazdasági életben a hivatásrendi önkormányzatok szervezését, népi politika folytatását stb. Szintén 
mellőzzük itt a már a világháború befejezését követően megszületett „A korszerű demokrácia” című 
tanulmány tárgyalását. (Különlenyomat a Kereszténység és demokrácia című műből. Közzéteszi az 
Actio Catholica Országos Elnöksége. Budapest, 1946, Szent István-Társulat.) Feltehető, hogy Perneczky 
a negyvenes években több társadalompolitikai tárgyú írást is közölt, amelyek ez idő szerint ugyancsak 
feldolgozatlanok. Említhető pl. a Vigilia című folyóirat 1947. évi 1. számában (1. o.) megjelent „Haladás 
és katolikum” című írása.        

6  Perneczkyt idézi ezzel kapcsolatosan a Heti Világgazdaság 3. számú lábjegyzetben említett írása: 
„Mindig is az volt a véleményem, hogy a tisztviselők legyenek pártonkívüliek, így szolgálják a kor-
mányt és az országot.”

7  csesZka éVa: Gazdasági kirakatperek politikai indíttatásból? 1948–1953. In: Heller Farkas Füzetek. Gaz-
daságtörténeti Műhelytanulmányok, I. évfolyam, 2003/1. szám. Dudapest, 2003, Tarsoly Kiadó, 79. o.  
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akik jelenleg a rendőrség őrizetében vagyunk, tekintettel arra, hogy az utób-
bi időben bekövetkezett fejlődéssel, amely az állam életében bekövetkezett, 
nem tudunk lépést tartani.”8 A vádak között szerepelt a gazdasági szabo-
tázs is, de volt a koncepciónak nemzetközi eleme is.9 Perneczky eszmei és 
politikai orientációjával kapcsolatosan említendő, hogy az Actio Ca-
tholicában aktívan tevékenykedett10, s nyilvánvaló volt szembenállása a per 
időszakának politikai, társadalmi és gazdasági folyamataival.11 Ezt jól tük-
rözi a perben is felhasznált ún. programtöredéke12, amelyben kifejtette, 
hogy sem a liberális, ún. szabadgondolkodás, sem a szocialista-kommunista 
irányítású tervgazdálkodás nem helyes, hanem a kettő között kell valahol a 
helyes harmadik utat megtalálni. A nyomozó szervek – egyebek mellett – 
ennek az álláspontnak az alapján állították, hogy Perneczky elutasította a 
szocializmus felé haladó népi demokratikus államrendet és annak helyére 
egy szociálpolitikai rendszabályokkal korlátozott, restaurált, burzsoá-pol-
gári államrendet kívánt állítani. Az FM-perben Perneczky Béla az I. rendű 
vádlott volt, akit (másik két vádlottal együtt) életfogytig tartó szabadság-
vesztésre ítéltek. Cseszka Éva kutatásai kiterjedtek a vádlottak további sor-
sára, illetve rehabilitációjára is.13 Perneczky 1957-ben kegyelemmel szaba-
dult.14 Az egész per törvényességi vizsgálatára 1970-ben került sor azzal az 
összegzéssel, hogy az FM-per nem sorolható a személyi kultusz idején (a 
munkásmozgalmi emberekkel szemben) lefolytatott koncepciós perek közé, 
s – mivel a vádlottak a terhükre rótt cselekményeket elkövették – minden 
további bírói intézkedés indokolatlan és céltalan lenne.15

Perneczky Béla életpályájának imént említett időszaka, illetve tragikus 
fordulata tehát a hazai politikatörténeti irodalomban ismert és feldolgozott, 
ám az életpálya egyéb állomásairól ez idő szerint alig-alig rendelkezünk 
megbízható információkkal (eltekintve a közleményeihez kapcsolódóan kö-
zölt utalásoktól, melyeket alább említünk). Perneczky 1903-ban született, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen jogot végzett, utóbb – a harmincas 
évek végétől – ugyanitt egyetemi magántanárként működött. Jogászi mun-
kája tartósan a földművelésügyi igazgatáshoz kapcsolódott: elítéléséig a 

8  Idézi csesZka, 2012, 63. o. 
9  Ennek részleteit ld. csesZka, 2012, 70. és köv. o., valamint 106. és köv. o.  
10  A per illeszkedett az egyházzal szemben 1948-ban kibontakozott politikai támadáshoz, amelynek 

keretében került sor az Actio Catholica vezetői elleni népbírósági perre is. E per idejére időzítették az 
FM-per bejelentését, amely mintegy megelőlegezte a Mindszenthy-pert is.  

11  csesZka, 2012, 89. o. 
12  Idézi csesZka, 88–89. o. A programtöredék a „Keszténység és közgazdaság” című ankétra készült, 

s azt utóbb a nyomozás „komplett haditervnek” minősítette. Ld. csesZka, 2012, 102. o. 
13  csesZka, 2012, 139. o. 
14  A Heti Világgazdaság 3. számú lábjegyzetben említett cikke a Perneczkyvel történt beszélgetés 

alapján azt rögzíti, hogy az 1956-os forradalom előtt szabadult. Ugyanitt idézi továbbá a cikk, hogy 
Perneczky hálás szívvel gondolt Dobi Istvánra, aki 1958-ban az Elnöki Tanács elnökeként kérelmére 
lehetővé tette, hogy állást kapjon, és hogy munkaviszonyát 1929 óta folyamatosnak ismerjék el. Utal a 
cikk arra is, hogy Perneczky családját 1948-ban kitelepítették és minden vagyonukat elkobozták.  

15  Idézi csesZka, 2012, 146. o. 
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Földművelésügyi Minisztérium tisztségviselője volt (miniszteri fogalmazó-
ként, titkárként, ügyosztályvezetőként). A Darányi Ignác Agrártudományi 
Társaság tagja volt. A harmincas évek végétől igazgatóként működött az Or-
szágos Falusi Kislakásépítő Szövetkezetben. A negyvenes években tagja volt 
a Vigilia című folyóirat szerkesztőbizottságának is.16 

A mezőgazdaság szociális és foglalkoztatási viszonyai

Mielőtt Perneczky Béla szűkebben munkajogi tárgyú dolgozatainak átte-
kintésére térnénk, feltétlenül említést érdemel, hogy mintegy két évtizedes 
jogászi munkássága és publikációs tevékenysége során – nyilván hivatali 
munkájához is kapcsolódóan – mindvégig kiemelt figyelmet szentelt a me-
zőgazdasági munkásság foglalkoztatási és szociális viszonyainak. Túl a ki-
fejezetten ilyen tárgyú dolgozatain, a kérdéskör a munkajogi irodalomban 
legismertebb monográfiájában is külön figyelmet kapott.17 

Első általunk ismert közleményei között volt „A gazdasági cselédek és gép-
munkások kötelező balesetbiztosítása” című kiadvány.18 Ebben az akkor már 
kötelező biztosításként működött balesetbiztosítás jelentőségéről, a biztosítási 
kötelezettségről, a biztosítás módjáról (járulékfizetési kérdésekről), a biztosí-
tási szolgáltatásokról (az ún. „kártalanításról”, azaz az ellátásokról) érteke-
zett. A szöveg a jogforrások megjelölésével és iratmintákkal egészült ki.

Ugyancsak korai dolgozatai közé tartozik a gazdasági cseléd fogalmával 
foglalkozó is.19 A tanulmány feldolgozza a gazdasági cseléd fogalmát érintő 
korabeli tételes jogi szabályanyagot, megállapítva, hogy a gazdasági cseléd 
fogalmának genus proximuma a munkavállalói minőség. Ennek okán elő-
ször ezt a fogalmat elemzi. Tulajdonképpen ebben a fiatal kori szövegben 
jelenik meg először több későbbi dolgozatában is kifejtett álláspontja a mun-
kajog tárgyát képező szolgálati jogviszonyról, illetve az ún. függő munka 
jellemzőiről, s a munkavállaló fogalmáról. Perneczky hajlik arra, hogy Jaco-
bi 1927. évi tankönyvében20 rögzített véleményét fogadja el abban a tekintet-
ben, hogy a függő munka alapja a munkaszerződésben (szolgálati szerző-
désben) előre meg nem határozott munkaszolgáltatás, s ennek folyománya 

16  http://lexikon.katolikus.hu/P/Perneczky.html. Amint alább a munkavállalói részvételről szóló 
írás kapcsán utalunk rá, a rendelkezésre álló adatok arra mutatnak, hogy életének utolsó időszakában 
a Világgazdaság című lap munkatársa volt, ám erre vonatkozó közelebbi adatokkal ez idő szerint nem 
rendelkezünk. A Heti Világgazdasági 3. számú lábjegyzetben említett írása az akkor 86 esztendős 
Perneczky Bélával lezajlott személyes beszélgetésre utal. 

17  Ld. különösen a monográfia alább említendő önálló jogpolitikai részét. 
18  Köztelek, Gazdasági Könyvtár, 1928.
19  A gazdasági cseléd fogalma. In: takács Imre (szerk.): Tanulmányok a társadalom- és közigazgatás-

politika köréből. Dr. Steinecker Ferenc egyetemi nyilv. r. tanár közszolgálatának harmincadik évfor-
dulója alkalmából. Homok, 1931, Beniczky Fiuotthon Könyvnyomdája, 191. o. A kötet lezárásakor (1930-
ban) Perneczky miniszteri fogalmazó volt az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál.  

20  Grundlehren des Arbeitsrechts. Leipzig, 1927.  
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a személyes lekötöttség, az idegen rendelkezés, illetve a jogviszonyban mu-
tatkozó hatalmi viszony.21 A munkavállalók körében ugyanakkor a gazda-
sági cseléd fogalma több további differencia specificával rendelkezik, ame-
lyeket Perneczky – a tételes jogi rendelkezések alapján – öt pontban foglal 
össze, illetve elemez, majd a következőképpen igyekszik meghatározni a 
gazdasági cseléd fogalmát. „Gazdasági cseléd az a munkavállaló, aki gaz-
dasági munkakörben, az igazgatás, kezelés vagy ellenőrzés rendszerinti te-
endőin kívül eső, folytonos, legalább is egy hónapon át határozott ideig tartó 
szolgálatra időbérért, de nem napibérért szerződik.” 

A „Korszerű Közszolgálat Útja” című sorozat 5. köteteként jelent meg „A 
mai magyar község” című tanulmánygyűjtemény, amely az 1937. évi Köz-
igazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásait tartalmazta.22 A tanfolyamon 
108 hallgató vett részt (a minisztériumok, egyéb közigazgatási szervek, tör-
vényhatóságok által kiküldött személyek)23, s a kötetben mintegy hatvan 
előadás szerkesztett szövegét adták közre. Az előadók között a korszak je-
lentős közigazgatási szakembereit találjuk. A tanfolyam jelentőségét hang-
súlyozza, hogy a kötet előszavát Darányi Kálmán miniszterelnök írta. A kö-
tet tanulmányai tizenkét nagyobb tematikus csoportban adattak közre. 
Perneczky Béla (akkor miniszteri titkár) „Mezőgazdasági munkásbiztosí-
tás” című dolgozata (előadásának szerkesztett változata) a „Szociális ügyek” 
csoport tanulmányai között szerepelt.24 Amint említettük, Perneczky már a 
húszas évek végétől több dolgozatában foglalkozott a mezőgazdasági tevé-
kenység körében érvényesülő (munkás)biztosítási szabályokkal. Ebben a 
dolgozatában – a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan – röviden 
áttekintette azt a folyamatot, amelynek során a jog eljutott a „vétlen felelős-
ség” elvéhez, azaz a veszélyes üzemi felelősség kialakulásához, illetve en-
nek funkcionális elégtelensége okán a (balesetbiztosítási) kényszerbiztosí-
tás bevezetéséig. Feldolgozta a mezőgazdasági munkásbiztosítás tételes jogi 
szabályainak alakulását, valamint részletesen bemutatta a mezőgazdasági 
(munkás)biztosítás egyes ágazatait (a kötelező balesetbiztosítást, az akkor 
még önkéntes nyugdíjbiztosítást, a kötelező gazdatiszti [nyugdíj]biztosí-
tást). A feldolgozás a biztosítás ún. aktív és passzív alanyaival, a biztosítási 
díjakkal, a biztosítási esetekkel (a biztosítási szolgáltatás iránti igényt meg-
alapozó tényállásokkal), valamint magukkal biztosítási szolgáltatásokkal 
foglalkozott. A dolgozat záró része a jövő feladatairól értekezett. A baleset-
biztosítással kapcsolatosan azt állapította meg, hogy „csak némi reformra 
van szükség”, hiszen ez a biztosítási ágazat általában jól működik, s hátrá-

21  Hiv. mű 193. o. 
22  mártonFFy Károly (szerk.): A mai magyar község. Az 1937. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam 

előadásai. Budapest, 1938, közzéteszi: Széll József M. Kir. T. T., belügyminiszter.
23  mártonFFy i. m. 819. o 
24  mártonFFy i. m. 231. o. Megemlítjük, hogy ugyanebben a csoportban jelent meg Esztergár Lajos 

(akkor Pécs helyettes polgármestere) tollából „A falu szociális problémái” című tanulmány is.  
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nya csupán az, hogy halál esetére nem ad járadékot, valamint az, hogy a 
biztosítás csak a mezőgazdasági munkavállalók meghatározott körére (gaz-
dasági cselédekre és gazdasági gépmunkásokra) terjed ki. A nyugdíjbiztosí-
tás tekintetében a kötelező biztosítás bevezetésének igényét fogalmazta 
meg. Az említett két ágazat esetében tehát a „továbbépítést” látta a jogalko-
tás előtt álló feladatnak, míg a betegségbiztosítás tekintetében „új kikezdés-
re” volna szükség, azaz új biztosítási ágazat kiépítésének a megkezdésére. 
Álláspontja szerint ugyanakkor a nyugdíjbiztosítás továbbépítésének fel-
adata időben megelőzi a betegségbiztosítás kialakítását, mert előbbinek az 
alapjai már készen vannak, s úgy véli, hogy az érdekeltek is ennek megva-
lósítását (lényegében a biztosított személyi kör kiterjesztését) kívánják. Ezt 
az utat egyszerűbben járhatónak is látja Perneczky, mivel könnyebb az ad-
minisztráció kialakítása (az öregségi biztosítást „csak pénzzel adminisztrál-
ják”). Hangsúlyozta a gazdasági szempontot is: közelebbről azt, hogy a biz-
tosítás ne okozzon aránytalan költségeket a teherviselőknek, hiszen a mező-
gazdasági termelés indokolatlan drágává tétele azt eredményezi, hogy a ter-
melés összezsugorodik és a munkanélküliség emelkedik. Ilyen körülmé-
nyek között döntő súllyal esik a latba az, hogy az öregségi biztosítás (rok-
kantsági és haláleseti nélkül) a legolcsóbb, körülbelül negyedannyiba kerül, 
mint a betegségi biztosítás. A dolgozat befejező gondolatai körében hangsú-
lyozza, hogy „a társadalombiztosítás orvosló ereje tekintetében túlságosan 
nagy reményeket nem szabad táplálni”, hiszen az „nem csodaszer”, ám a 
szociális haladás a korszak uralkodó eszméje, a szociálpolitika erőteljes len-
dületben van. 

Már az alább említendő „Kollektív munkaszerződés” című monográfia 
megszületését követően publikálta Perneczky „A mezőgazdasági munkavi-
szonyok rendezése hivatalos vagy érdekképviseleti úton” című tanulmá-
nyát25, amelynek egyik központi kérdése a mezőgazdasági munkafeltételek 
kollektív szerződéses szabályozásának lehetősége. Megállapításának kiindu-
lópontja az, hogy a századfordulón uralkodó szabadelvű válasz, amely sze-
rint a munkafeltételek az individuális szerződésekben rendezendők – meg-
haladott. A munkaviszonyok szabályozása – a korszak jellemző megoldásai 
szerint – kétféleképpen történhetik: vagy az állami beavatkozás révén jog-
szabállyal (illetve hatóságilag), vagy a közös alku és kollektív munkaszerző-
dések révén, érdekképviseleti megoldással.26 Perneczky megkíséreli bemu-
tatni a két metódus előnyeit, s hátrányait is, előbbinek ott tulajdonítva szere-
pet, ahol az érdekképviseleti megállapodás előfeltételei, a megfelelő munka-
adói és munkavállalói szervezetek hiányoznak. A hazai jogi helyzetet ele-
mezve megállapítja, hogy a hazai megoldás az állami munkafeltétel-megál-

25  Különnyomat a Mezőgazdasági Közlöny 1939. évi 1. számából. Budapest, 1939, Pátria Irodalmi 
Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság. 

26  Csupán utalunk arra, hogy a korszakban – sajátos történelmi környezetben – felmerült dilemma 
nyilvánvalóan napjainkban sem vesztett aktualitásából, s visszaköszön mai munkajogunkban is.  
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lapítás útját járja, nem rekesztve ki teljesen az érdekképviseletei megoldást 
(az 1923:XXV. törvénycikk alapján működő paritásos bizottságok keretében). 
A tárgykörben kialakult mezőgazdasági viszonyainkat összehasonlítja egy-
részt az ipar körében kialakult helyzettel, másrészt a külföldi (német, ír, an-
gol, skót, olasz, németalföldi, lengyel, cseh, jugoszláv) mezőgazdasági joggal. 
Hazai gyakorlatunk tekintetében utal arra is (miként ezt a munka törvény-
könyvével kapcsolatos alább említendő dolgozatában is megtette), hogy ná-
lunk a kollektív alkuvás egyes termelési és vállalkozási szerződéses viszo-
nyok körében is alkalmazást nyert. Perneczky végső álláspontja az említett 
rendszerszervezési megoldások tekintetében az, hogy azokat együtt, egy-
mást kiegészítve kell alkalmazni. Fontos feladatnak tartja a megfelelő, tár-
gyalóképes érdekképviseletei szervezetek kialakítását. Úgy véli ugyanak-
kor, hogy az érdekképviseletek rendelkezésre álló munkaharci eszközök al-
kalmazása a mezőgazdaságban megakadályozandó, s ezeket a békéltetés és 
(kötelező) döntőbíráskodás intézményével kell pótolni. 

A mezőgazdasági szociálpolitikával foglalkozott 1940-ben napvilágot lá-
tott tanulmánya27, amelynek bevezető részében áttekintette a mezőgazdasá-
gi szociálpolitikai eszme hazai fejlődését a századfordulótól kezdődően. A 
dolgozat második része a mezőgazdasági (társadalom)biztosítás helyzeté-
nek és tételes jogi szabályozásának részletes áttekintését adja. A harmadik 
részben a kötelező legkisebb munkabér megállapításának rendszerét tekinti 
át28, majd a munkásvédelmi jogszabályok ellenőrzésével és a munkaközve-
títéssel foglalkozik. A jövő tennivalói körében – egyebek mellett – a mun-
káslakás-építést, a munkaidő-szabályozást, a fizetett szabadság intézmé-
nyét emeli ki. Amint Perneczky is utal rá, elsősorban az addig elért eredmé-
nyeket, s kevésbé a hiányosságokat igyekezett bemutatni. 

1942-ben a gazdasági munkavállalók bevonulásával kapcsolatos szabály-
anyagot tekintette át.29 Tárgyalta a bevonulásnak a szolgálati jogviszonyra 
kifejtett joghatását (főszabályként a jogviszony megszűnését), a bevonult 
gazdatisztek és gazdasági cselédek (családját) megillető juttatásokat, a cse-
lédlakás sorsát, a hadisegély kérdését, illetve azt a díjazási problémát, hogy 
a járandóságok előzetes kiszolgáltatása okán azok egy része (a bevonulás 
okán) ellenszolgáltatás nélkül maradhat. Ugyancsak különös problémaként 
vizsgálta az aratógéppel pótolt, illetve mással helyettesített mezőgazdasági 
munkások díjazásának szabályait. 

27  Újabb mezőgazdasági szociálpolitikánk. Közigazgatástudomány, 1940/6. szám, 299. o. A dolgozat ugyan-
ebben az évben különnyomatban is megjelent a Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T. 
Kiadásában Pécsett. 

28  A Gazdasági Jog 1940/3. számában „Törvényjavaslat a legkisebb gazdasági munkabérek megálla-
pításáról” címmel ismertette a végül az 1940. évi XV. törvénycikként hatályba lépett törvény javaslatát. 
Ld. 174. o.  

29  A gazdasági munkavállalók bevonulásával kapcsolatos rendelkezések. Különlenyomat a „Köztelek” 1942. 
május hóban megjelent 18. számából. Budapest, 1942, Pátria Nyomda. 
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A mezőgazdasági munkapiac változásaihoz kapcsolódó társadalompoli-
tikai kérdéseket tárgyalt a „Mezőgazdasági Munkatudomány” című perio-
dikában 1943-ban megjelent közleménye.30 A mezőgazdasági társadalom-
politika és – a társadalompolitika integráns részének tekintett – munkapoli-
tika eredményeinek és főbb vonásainak tárgyalása körében érinti a legki-
sebb munkabérek megállapítását, a gazdasági munkaügyi felügyeletet, a 
hatósági gazdasági munkaközvetítést, a mezőgazdasági társadalombiztosí-
tás kiépítését (részletes kifejtéssel). A legnagyobb munkabérek megállapítá-
sával kapcsolatos korabeli (1941. évi) szabályozás háborús viszonyok termé-
ke volt, s ezzel kapcsolatosan Perneczky a szabályozási rendszer kuszasá-
gát, valamint új, egységes bérrendszerre vonatkozó igényét fogalmazza 
meg. Tárgyalta még a munkára kötelezés intézményét, a munkateljesítmény 
és a munkafegyelem biztosítását. 

Megemlítjük, hogy Perneczky Béla több, részben mezőgazdasági, részben 
gazdasági, illetve munkajogi jogszabálygyűjteményt is közreadott, szer-
kesztett vagy kommentált.31 

A kollektív szerződés jogintézménye

Amint utaltunk rá, Perneczky Béla legismertebb munkajogi tárgyú dol-
gozata „A kollektív munkaszerződés.” Ez a mű – mondhatni – előzmények 
nélküli a hazai (munka)jogtudományos irodalomban, s valójában Perneczky 
munkásságában is. A harmincas évei közepén járó szerző – amennyire ez a 
hozzáférhető források alapján megállapítható – ifjabb éveiben nem publikált 
a kollektív szerződés tárgykörében. Noha a századfordulót követően a kol-
lektív szerződés intézménye többször felbukkant a hazai jogtudományban, 
Perneczky monográfiája egyedülálló és kiemelkedő a korszak magyar ma-
gánjogi, illetve munkajogi irodalmában is.32 Azt is megállapíthatjuk, hogy 
Hágelmayer Istvánné mintegy negyven esztendővel később megjelent – 
Perneczky dolgozatára is támaszkodó – munkájáig33 a magyar munkajog-
tudományban hasonló tematikus igényű és mélységű monográfia nem szü-
letett, amely a korszakban is érdeklődést keltett.34 

30  Társadalompolitika – munkapolitika a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Munkatudomány, 1943/1. 
szám. Ugyanebben az évben különnyomatban is megjelent. 

31  A gazdatiszti nyugdíj (1936), A legújabb földmívelésügyi törvények és rendeletek gyűjteménye: 
1931–1938 (1940), Gazdasági munkaügyi jogszabályok (1941), Újabb gazdasági munkaügyi jogszabályok 
1941–1943 (1943),  Gazdasági munkaügyi jogszabályok 1867–1947 (1947). 

32  Berke gyula: A kollektív szerződés a magyar magánjogi gondolkodásban. Pécsi Munkajogi Közlemények, 
VII. évfolyam, különszám, 2014. november, (Berke 2014) 49. o. 

33  Hágelmayer IstVánné: A kollektív szerződés alapkérdései. Budapest, 1979, Akadémiai Kiadó 
34  Ld. pl. VIncentI gusZtáV: A munka magánjogi szabályai. Budapest, 1942, Grill Károly Könyv kiadóvállalata, 

16. o. Perneczky monográfiája a közelmúlt munkajogi irodalmában is egyre inkább az érdeklődés hom-
lokterébe kerül, s nem csupán a történeti, hanem a kollektív szerződéses dogmatikai kérdéseket tárgyaló 
munkákban is. Ld. pl. koVács erIka: A kollektív szerződés jogi természete. JURA, 2011/1. szám, 77. o.  
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A mintegy háromszáz oldalnyi terjedelmű monográfia a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Magánjogi Kiadványainak 11. köteteként jelent meg. A 
kötet előszavát (a sorozatszerkesztő) Szladits Károly jegyzi, és utal arra, 
hogy annak előzménye „szerény szemináriumi dolgozat” volt. Szladits is 
kiemeli a munka rendkívüli érdemeit a jog-összehasonlításban, az európai 
források feldolgozásában, s megemlíti, hogy a szerző a hazai irodalom és 
gyakorlat dokumentálásában is egyedülállót alkotott. S valóban: a kötet ele-
jén közölt irodalomjegyzék imponáló, tartalmazza a korabeli mértékadó 
külföldi (elsősorban német, osztrák, francia), valamint magyar magánjogi 
irodalom szinte teljes apparátusát. 

A könyv négy részben tárgyalja a kollektív munkaszerződés intézmé-
nyét. Az első (az „Alapvető Rész”) tulajdonképpen a munkajog kifejlődésé-
nek, illetve a „közös alkuvás” megjelenésének tárgyalásával indul. Ezt a 
kollektív munkaszerződéses tényállás beható elemzése követi, s e körben 
alapos elemzést kap a szerződés alanyi köre, a kollektív szerződések (gya-
korlatban kialakult) tartalma.35 Utóbbiak tekintetében számos korabeli ha-
zai kollektív szerződéses példát is felhív. E rész központi fejezete a kollektív 
munkaszerződés fogalmával foglalkozik, s azt a következők szerint hatá-
rozza meg (áttekintve elsősorban a német és francia fogalomalkotási kísér-
leteket): „Kollektív munkaszerződés jön létre, ha egyrészről legalább egy 
munkaadói szakegyesület, vagy legalább egy munkaadó, másrészről leg-
alább egy munkavállalói szakegyesület vagy több munkavállaló szolgálati 
szerződések tartalmára irányadó feltételek (ú. n. munkaszabályok) mellett 
egymásnak kölcsönösen munkabékét igérnek.”36 Látható, hogy a fogalom-
nak tulajdonképpen szokatlan eleme az, hogy a kollektív munkaszerződés 
alanyaiként elismeri „több munkavállaló” alanyi pozícióját is. Ezzel kapcso-
latban utal arra, hogy a kollektivitás a munkavállalói oldalon jelenik meg (s 
ez az elégséges fogalmi elem). Említésre méltó még, hogy külön is nevesíti a 
békekötelességet, s ezzel kapcsolatosan úgy foglal állást, hogy „a felek leg-
közvetlenebb és legfontosabb” célja a béke megkötése.37 Külön fejezetben 
foglalkozik a szerződések – különböző szempontú (a felek, a hatály és a tar-
talom szerinti) – osztályozásával, majd az első részt az elnevezéssel kapcso-
latos polémia bemutatása és a szerző állásfoglalása zárja. 

A második „Történelmi Rész” részletesen áttekinti a kollektív szerződés 
külföldi és hazai előképeit. Utóbbiak körében már a XV. századi előzménye-
ket megemlíti. Külön fejezetet kapott a kollektív szerződéseket eltiltó (gátló) 

35  Ilyen tartalom: 1. a szolgálati szerződés tartalmára vonatkozó határozmányok, 2. a szolgálati szer-
ződéskötési kötelezettségek és tilalmak, 3. a munkabékére vonatkozó megállapodások, 4. a szolgálati 
viszonyokra általában vonatkozó megállapodások, 5. magára a kollektív szerződésre vonatkozó meg-
állapodások. Ld. hiv. mű 8. o. 

36  I. m. 21. o. 
37  I. m. 23. o. Perneczky nem osztja tehát azokat a nézeteket, amelyek a békekötelmet a kollektív 

munkaszerződésben szükségképpen bennerejlőnek tartják (naturalia negotii). 
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külföldi és hazai jogszabályok bemutatása a XX. század elejéig, majd a kol-
lektív szerződések gyakorlatának terjedése, különösen gazdag hazai adato-
lással. A hazai joggyakorlat alapos áttekintését követi a hazai jogpolitikai 
viták bemutatása, amelyben jelentős hangsúlyt kap az 1908. évi ipartörvény-
tervezet és az annak nyomán kialakult széles körű vita.38 Perneczky igyek-
szik megmutatni a hazai jogrendszerben a kollektív munkaszerződés jogi 
elismerésére vonatkozó (sporadikus) jogszabályokat is. Ezt a fejezetet a ha-
zainál jóval előrehaladottabb külföldi (brit, német, belga, cseh, román, jugo-
szláv, svájci, holland, dán, francia, lengyel, finn, svéd, német, osztrák, olasz) 
kollektív szerződéses tételes jogi szabályozás bemutatása követi. Az elem-
zés egyik központi szempontja a kollektív szerződések ún. átalakító ereje, 
valamint (személyi) hatálya. 

Megítélésünk szerint a mű legelmélyültebb fejtegetéseit a harmadik 
„Dogmatikai Rész”-ben találjuk, amely megint csak igen széles körű nem-
zetközi kitekintésre támaszkodik. A kollektív szerződések jogi természeté-
nek differenciált elemzését végzi el, mégpedig aszerint, hogy a szerződés 
rendelkezik-e átalakító erővel, s elhatárolva azt más jogi aktusoktól (pl. a 
szolgálati szerződéstől, társasági szerződétől).39 Rámutat arra, hogy a kollek-
tív szerződés jogi természetére vonatkozó tanok képviselőit legerősebben az 
átalakító erő jogszabályi megjelenése osztja meg, mégpedig a magánjogi 
szerződéses tant, valamint a jogforráselméletet képviselők körére.40 
Perneczky az előbbiek között tartja számon magát, s tulajdonképpen – sajá-
tosan – azon az állásponton van, hogy a kollektív munkaszerződés a felek 
önkorlátozása (meghatározott időszakra), mégpedig cselekvőképességük 
tekintetében (a szolgálati szerződés vonatkozásában).41 A dogmatikai rész 
alapos áttekintést nyújt a szerződés alanyi köréről is, részletesen (és kritikai-
lag) tárgyalva a korszak uralkodó elméleteit: a képviseleti elméletet, egye-
sületi elméletet, valamint a kumulációs elméletet. A kollektív szerződés 
egyes érvénytelenségi kérdéseinek tárgyalását az ún. munkaszabályhűség 
elemzése követi, lényegében arra a kérdésre válaszolva, hogy miféle (szolgá-
lati szerződéses) eltéréseket tűr a kollektív szerződés.42 E körben merül fel a 
– napjainkig gyakran vitatott – kérdés: miben áll, illetve miként ítélhető 
meg a kollektív szerződéstől a munkavállaló javára való (szolgálati szerző-

38  Ld. Berke 2014, 11. o. A vita eredményeit Perneczky több helyen és kérdés körében hívja fel. Ez is 
rámutat arra, hogy a tervezet a magyar jogéletben a XX. század első felében igen széles körű tudomá-
nyos diskurzust hozott magával, amely igen termékenynek bizonyult, s abban részt vett a korabeli 
munkajogtudomány valamennyi szereplője.  

39  I. m. 122. o. 
40  A Perneczky által elsősorban a dogmatikai részben tárgyalt kérdések lényegében a negyvenes 

évek végéig a hazai jogtudomány napirendjén maradtak, s azokat csak az 1951. évi Mt. megjelenése 
tette félre. Ld. A kollektív szerződés jogi természete. Jogászegyleti Szemle, 1948. évf. 1–2. (kettős) szám. 
(A Magyar Jogászegylet munkajogi szakosztályának dr. Túry Sándor Kornél egyetemi ny. r. tanár el-
nöklete alatt 1947. május 23-án és 30-án megtartott ankétján elhangzott előadások)

41  I. m. 133. o. 
42  I. m. 159. o. 
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déses) eltérés, s ehhez kapcsolódóan a tárgyilag összetartozó szabályok 
problémája.43 A békekötelem elemzése a kollektív szerződések különböző 
alanyi köre szerinti differenciált elemzést találjuk. A szerződésszegés esetei 
köréből a késedelmet, lehetetlenülést és hibás teljesítést tárgyalja a szerző 
(erősen magánjogias szemléletben)44, a kártérítéshez kapcsolódan utalva 
arra a napjainkban is felmerülő problémára, hogy a kár összegének megha-
tározása komoly nehézséget okoz. 

A mű záró (legrövidebb) része a „Jogpolitikai Rész”, amely valójában 
Perneczky de lege ferenda elképzeléseit, illetve álláspontját foglalja össze. A 
korszak – politikailag is motivált – alapvető dilemmája (melyre egyébként 
Szladits az előszavában is utal), hogy a munkajog inkább a kollektív munka-
szerződést, vagy – ezzel szemben – az erőteljes állami beavatkozást, a munka-
feltételek hatósági megállapítását állítsa-e előtérbe. Perneczky álláspontja dif-
ferenciált: összességében a magánautonóm rendezés pártján áll, ugyanakkor 
elismeri, hogy létezhetnek olyan területek, amelyeken feltétlenül indokolt az 
állam szabályozó szerepe a munkafeltételek tekintetében (s ilyenként jön szó-
ba különösen a mezőgazdaság). Rögzíti a kollektív munkaszerződésre vonat-
kozó kívánatos szabályozás elvi alapjait, s részletes javaslatait is (pl. a szerző-
dés megszűnése, a szerződésszegés következményei körében). A művet a kol-
lektív munkaszerződés közjogi kérdéseinek tárgyalása zárja (lényegében a 
mezőgazdaságban uralkodó sajátos viszonyokra figyelemmel), s e tárgykör 
sarkalatos problémájaként a kiterjesztés intézménye jelenik meg. 

Perneczkyt a monográfia megjelenését követően – természetesen – to-
vábbra is foglalkoztatta a kollektív szerződés jogintézményének – hazai – 
magánjogi dogmatikai feldolgozása. A monográfia megjelenésének évében 
(ekkor Perneczky miniszteri titkárként működött a Földművelésügyi Mi-
nisztériumban) látott napvilágot „A közbenjárás” című dolgozata.45 A té-
maválasztás tulajdonképpen nem meglepetésszerű, legalábbis abból a 
szempontból, hogy a „közbenjárási elméletet” a(z 1937. év második felében 
elkészült) kollektív szerződéses monográfia is felvetette, noha részletes 
dogmatikai elemzését mellőzte.46 A probléma a monográfia XV. fejezetében 
jelenik meg („Joghatások a felek között. Különösen a munkaszabályhűség 
kötelme”) abban az összefüggésben, hogy (magának) a munkaadói szak-
egyesületnek a tekintetében milyen kötelezettséget keletkeztet a kollektív 
munkaszerződés, illetve más megközelítésben: milyen tartalommal bír a 
munkaszabályhűség, illetve a kollektív munkaszerződésből milyen kötele-
zettség folyik (magára) a szakegyesületre. Perneczky álláspontja szerint a 
munkaadói szakegyesület a tagjainak munkaszabályhűségét ígéri, azaz tu-

43  Ez az a kérdés, amely az Mt. 43. § (2) bekezdésében, valamint 277. § (5) bekezdésében jelenik meg. 
44  I. m. 199. o. 
45  A közbenjárás. In: Emlékkönyv Szladits Károly tanári működésének harmincadik évfordulójára. Budapest, 

1938., Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 545. o. 
46  A kollektív munkaszerződés, 165. o. 
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lajdonképpen harmadik személy cselekvésére (nem cselekvésére) kötelezi 
el magát.47 Megítélése szerint ez a magánjogi szabályok szerint kétfélekép-
pen történhet: vagy úgy, hogy a munkaadói szakegyesület (a kötelmi adós) 
jótáll a tagok magatartásáért, vagy úgy, hogy a kötelezettségvállalás (csu-
pán) arra irányul, hogy a szakegyesület „mindent meg fog tenni, amit a 
maga részéről megtehet” annak érdekében, hogy a tagok a célba vett maga-
tartást tanúsítsák. Ezt az utóbbit nevezi Perneczky – Szladits nyomán – 
„közbenjárásnak”. Álláspontja az, hogy amennyiben a kollektív munka-
szerződésből sem az egyik, sem a másik kötelezettség nem állapítható meg, 
azaz kétség esetén az „in dubio pro reo” elve alapján a közbenjárás mellett 
kell állást foglalni. 

A dolgozat 4. pontjának bevezető mondata szerint „A közbenjárásnak 
leggyakoribb esete a kollektív munkaszerződésekben fordul elő”. A kollek-
tív munkaszerződések tekintetében a képviseleti elmélet alkalmazása cél-
szerűen nem jön szóba, s ez veti fel a közbenjárás problémáját, elsősorban a 
jótállástól való elhatárolásban. A dolgozat részletesen tárgyalja a közbenjá-
rás mibenlétét (tartalmát), azt, hogy az adósnak fel kell hívnia a harmadik 
személyt a megfelelő adásra, tevésre, nem tevésre, illetve gyakorta kilátásba 
kell helyeznie valamilyen hátrányt a harmadik terhére. Ezek a kötelességek 
jellegzetesek a szakegyletek által megkötött kollektív munkaszerződések te-
kintetében. A dolgozat záró fejtegetései a közbenjáró adós viszontkövetelé-
seivel, valamint a harmadik személy terhére kötött szerződésnek a hagyo-
mányos magánjogi gondolkodás szerinti elfogadhatatlanságával, illetve 
korlátozott elismerhetőségével (pl. a kollektív munkaszerződések esetében, 
érdekképviselők és érdekképviseltek viszonyában) foglakoznak, hangsú-
lyozva a magánjog belső harmóniájának megtartását. 

Perneczky Bélának az ismeretink szerinti utolsó, kifejezetten a kollektív 
szerződést tárgyazó (rövid) dolgozata48 a 490/1946. M. E. számú rendeletet 
elemzi.49 A rendelet, amely az államhatalom gyakorlásának ideiglenes ren-
dezéséről szóló 1945. évi XI. törvénycikk 15. §-ában foglalt (rendkívüli mi-
nisztériumi) felhatalmazáson nyugodott, a kollektív szerződés tárgyában 
született. A rendelet – sajátos történelmi, politikai, illetve gazdaságpolitikai 
körülmények között – viszonylag részletes szabályozást tartalmazott 
(16. §-ban) a kollektív szerződés intézményéről. Rendezte a kollektív szerző-
dés alanyainak, az Országos Munkabérmegállapító Bizottság hatáskörének, 
eljárásának, a kollektív szerződés hatályának, tartalmának kérdéseit, vala-

47  Tárgyalja azt a tényállást is, amelyben több munkaadó (több munkaadói) szakegyesület köt kol-
lektív szerződést. Ebben az esetben a közbenjárás megítélése is eltérő (kifejezett megállapodás hiányá-
ban kizárt).  

48  A munka törvénykönyvéről szóló alább említendő dolgozatban (1943) külön említést kap a kollek-
tív szerződésre vonatkozó tételes jogi szabályozás jogrendszerbeli elhelyezkedése.

49  A kollektív munkaszerződést szabályozó 490/1946 M. E. sz. rendeletről. Jogtudományi Közlöny, 
1946/5–6. szám (március), 84. o. 
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mint a rendeletbe ütköző magatartások büntetőjogi jogkövetkezményeit.50 
Rendelkezései közül külön is említést kíván a kollektív szerződés ún. erga 
omnes hatálya, az, hogy a kollektív szerződést az adott foglalkozási ág vala-
mennyi munkáltatójára és munkavállalójára alkalmazni kellett (a 3. § sze-
rint, érdekképviseleti szervezeti tagságukra tekintet nélkül). Ugyancsak 
említendők a rendelet 4. § (5)–(6) bekezdései, amelyek lényegében kógens 
természetet kölcsönöztek a kollektív szerződések munkabérre és természet-
beli juttatásokra vonatkozó rendelkezéseinek, érvénytelennek nyilvánítva a 
tilalomba ütköző jogügyleteket.51 

Perneczky a rendeletet komoly haladásként értékelte a kollektív munka-
szerződés szabályozásában, különösen azért, mert az a kollektív szerződést 
szerződésként fogta fel. A részletes elemzés körében kitér a kollektív szerző-
dés átalakító erejére (ún. távolba ható és kiegészítő) hatályára, s e körben a 
rendelet említett 4. §-át hívja fel, s érinti a szolgálati szerződés részleges ér-
vénytelenségének kérdését is, megállapítva, hogy a rendelet ezt nem rendezi 
megnyugtatóan, mert nem mondja ki, hogy a kollektív szerződés munkabér-
re (és egyéb juttatásokra) vonatkozó rendelkezésébe ütköző (semmis) szolgá-
lati szerződéses kikötés helyébe a kollektív szerződéses munkaszabály lép. 
Ugyancsak problematikusnak látja azt is, hogy az átalakító (és kiegészítő) erő 
csak a bérek és juttatások tekintetében érvényesül, s úgy látja, hogy a gyakor-
lat abba az irányba megy majd, hogy a szolgálati szerződéses felek a munka-
szabályokat ráutaló magatartással avatják jogviszonyuk feltételévé (általános 
átalakító erőt kimondó jogszabály hiányában). A kollektív szerződéseknek az 
a sajátossága, hogy csupán a bérek és juttatások tekintetében van átalakító 
ereje, ismét felszínre hozza Perneczkynél az ilyen jogi természettel nem ren-
delkező szabályok hatályosulásának kérdését, s ebben az esetben is a koráb-
ban kifejtett közbenjárási tan alkalmazása mellett foglal állást, amellyel tehát 
pótolni lehet a kollektív szerződés (munkaszabályainak) távolba ható erejét. A 
dolgozatban külön említést kap még a rendelet 2. §-ában szabályozott ún. 
kényszer kollektív szerződés, illetve a döntőbíró (Országos Munkabérmeg-
állapító Bizottság) által létrehozott kollektív szerződés. Ebben a dolgozatban 
is megemlékezik a mezőgazdasági ágazat sajátos helyzetéről azzal, hogy ál-
láspontja szerint a rendelet e körben nem alkalmazandó. Üdvözli az Országos 
Munkabérmegállapító Bizottság rendkívül szélesen megállapított hatáskörét, 
mert az elősegíti a kollektív szerződések széles hálózatának kiépítését. 

50  Ezek a munkavállalóknak nyújtott pénzbeli és természetbeli juttatásokkal voltak kapcsolatosak, 
nyilvánvalóan tekintettel a korabeli gazdasági körülményekre. 

51  emBer Alex: A kollektív szerződés hazai fejlődéstörténetének főbb csomópontjai a kezdetektől nap-
jainkig. In: auer Ádám – Berke Gyula – györgy István – HaZaFI Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet a 65 éves Kiss 
György tiszteletére. Budapest, 2018, Dialóg Campus Kiadó, 213. o. 



43

A munkavállalót védő kényszerítő jogszabályok

A munkajogi jogszabályok jogi természetének – tulajdonképpen jogforrás-
tani – problematikájával foglalkozott Perneczky fenti alcímben jelzett dolgo-
zata.52 Kiinduló gondolata az, hogy a magánjogi ügyleti autonómián alapuló 
jogi hatalom korlátlan érvényesülése károsnak bizonyult mind a munkavál-
lalók jogos magánérdekeire, mind pedig a közérdekre nézve, hiszen az alaki, 
jogi egyenlőség alkalmas arra, hogy a tartalmi, gazdasági egyenlőtlenséget 
kiélezze. „Ezzel a valósággal szemben a jog nem vonulhatott vissza elvi ma-
gaslatainak fellegvárába…”, s tulajdonképpen az ennek nyomán létrejött 
munkavállaló-védelmi joganyag alkotja a munkajog gerincét. E joganyag 
szabályai vagy közjogiak vagy magánjogiak. Perneczky elsőként abban a 
kérdésben foglal állást, hogy a magánjog kógens (kényszerítő) szabályai me-
lyik területre tartoznak (s tulajdonképpen ez a dolgozat fő tárgya is). Állás-
pontja szerint ezek a rendelkezések magánjogiak, mert funkciójuk (csak) az, 
hogy a magánakarat érvényesülését korlátozzák (ahogy ő fogalmaz: az ügy-
leti autonómiát mint cselekvőképességet korlátozzák). E jogszabályok jogi 
természetének megítélésében különös nehézséget okoz, hogy ugyanahhoz a 
(törvényi) tényálláshoz gyakorta közjogi és magánjogi hatás is fűződik. Ezek-
ben az esetekben azonban nem egy, hanem két tényállásról kell beszélnünk, 
még akkor is, ha a fogalmazásbeli egyszerűsítés azokat egybefoglalja.53  
A munkavállalót védő kényszerítő szabályoknak két fajtáját különbözteti 
meg. Az egyik csoportba azok tartoznak, amelyek a szolgálati szerződéses 
szabadságot korlátozzák, a másikba pedig azok, amelyek a munkavállaló 
szolgálati szerződésből fakadó jogaival kapcsolatosan korlátozzák a munka-
vállaló rendelkezési jogát. Az előbbi csoportba tartozó szabályok jelentős ter-
jedését konstatálja Perneczky, azonban úgy látja, hogy – bármennyire is kor-
látozzák azok a szerződés szabadságát – „jogrendszerbeli változást” nem 
okoznak. Ezek között találunk tilalmakat és parancsokat, amelyek az ér-
vénytelenségi következmények tekintetében különböznek.

A kényszerítő jogszabályok funkciója alapján három „fokozatot” külön-
böztet meg, s ennek alapján a jogszabályoknak három típusa ismerhető fel. 
Az ún. semmítő jogszabályok körébe azok a tilalmak tartoznak, amelyek az 
egész szerződés megdőltét eredményezik, valamint azok, amelyek részleges 
semmisségre vezetnek, ám a semmisség folytán keletkezett űr betöltésre 
nem szorul. (Ma fogalmaik szerint: az érvénytelen megállapodásrész he-
lyett nem alkalmazandó a jogszabályi rendelkezés.) Az ún. semmítő és 

52  A szöveget először a Kolosváry Bálint jogtanári működésének negyvenedik évfordulójára megje-
lent emlékkönyvben közölte (Budapest, 1939, 363–371. o.). Utóbb az megjelent különnyomatban is. Győr, 
1940, Győri Hírlap Nyomdája. A szöveg nem ismeretlen a hazai munkajogi irodalom számára. Perneczky 
egyéb művei mellett idézi pl. kun attIla: A magyar munkajog kezdetei és helyzete 1945 és 1949 között. 
In: http://acta.bibl.u-szeged.hu/7548/1/juridpol_doct_004_349-390.pdf, 357. o. 

53  Ez a megállapítás – amint Perneczky is utal rá – Kaskel álláspontjának elfogadását jelenti. Ld. a 
tanulmány 9. lábjegyzetét. 
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diszpozitív kiegészítő jogszabály „nemcsak elvesz, de hozzá is ad” a felek 
megállapodásához, azaz az érvénytelen klauzula helyére a jogszabály ren-
delkezése lép – feltéve persze, hogy a felek szándéka alapján nem dől meg 
az egész szerződés. A harmadik csoportba tartozik a jogszabályi parancs. 
Figyelemre méltó álláspontja szerint a munkavállaló számára valódi védel-
met az a kényszerítő szabály nyújt, amelyik nem teszi lehetővé a szolgálati 
szerződés megdőltét, hiszen a munkavállalónak elemi érdeke, hogy ez egy-
szer már elért szolgálati szerződés fennmaradjon, illetve megfelelő tarta-
lommal maradjon fenn. Ezt a célt az olyan kényszerítő szabály érvényesíti, 
amely részleges semmisséget okoz, s emellett a semmis megállapodás he-
lyét mindjárt pótolja is (az aktus egészének érintetlensége mellett). Példa-
ként a természetbeli munkabérre vonatkozó megállapodás tilalmát, vagy a 
végkielégítés kizárásának tilalmát említi. 

Azok a jogszabályok, amelyek a munkavállaló rendelkezési jogát korlátoz-
zák, mind tilalmak, közelebbről semmisítő jogszabályok. Közéjük tartoznak 
a jogról való lemondást, az engedményezést, vagy a datio in solutumot tiltók. 
A lemondást tiltó szabályok ismét aszerint különböznek, hogy azok a köte-
lem mely létszakában tiltják a lemondást. Vannak olyanok, amelyek az ese-
dékességet megelőzően tiltják a jogról való lemondást, ám ezeket Perneczky 
nem találja kielégítőnek (éppen a munkavállaló kiszolgáltatott helyzete mi-
att), s álláspontja szerint a lemondást kizáró kényszerítő szabály megfelelő 
védelmet csak úgy biztosít, ha az a lemondást egyszer s mindenkorra tiltja, 
vagy csak oly időben engedi, amikor a munkavállaló kiszolgáltatott helyzete 
már megszűnt. Részletes elemzést szán a tanulmány (a lemondással kapcso-
latosan) a kötelező legkisebb munkabérre és a túlmunkáért járó magasabb 
munkabérre, illetve az ún. trucktilalomra vonatkozó törvényes előírásoknak, 
melyek az általánosnál rövidebb elévülési időt állapítanak meg.54 

A dolgozat záró gondolata ugyanakkor az, hogy a munkavállalói véde-
lem nem terjedhet odáig, hogy megakadályozza a munkavállaló passzív 
magatartását, azaz azt, hogy tartózkodjék olyan jogainak érvényesítésétől, 
amelyekről egyébként nem mondhat le. Ez ugyanis már a magánjog határa 
volna, hiszen a magánjog elemi jellegzetessége az, hogy a jogérvényesítést 
magára az érdekelt félre hagyja. 

A meglehetősen rövid értekezés – a magyar jogbölcselet és magánjog klasz-
szikusaira55, valamint a korszakban mértékadó külföldi munkajogtudomány56 
megállapításaira támaszkodva – rendkívül differenciált elemzést és képet ad a 
magánmunkajogi jogszabályok természetéről, s tulajdonképpen napjainkban 
is újra erőteljesen napirenden lévő munkajog-tudományos kérdést tűz napi-
rendre, tegyük hozzá: ma is korszerűnek mondható megközelítésekkel. 

54  Utalunk arra, hogy hatályos munkajogunkban ilyen szemléletű rendelkezés található az Mt. 
290. §-ában (kizárólag kollektív szerződéses jogcímű igények esetében). 

55  Moór, Somló, Kolosváry, Almási, Szladits, Gallia.
56  Kaskel, Scelle, Lotmar.
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A munkajog fogalma57 és a munka törvénykönyve

Perneczky saját kiadásában jelent meg „A munkajog fogalma” című ta-
nulmány, amely – mint címe ígéri – arra tesz kísérletet, hogy a korabeli vi-
szonyok között meghatározza a munkajog fogalmát.58 A tanulmány rövid 
bevezető része a munkajogi jogterület kifejlődésének legfontosabb esemé-
nyeit foglalja össze: a munkaadó és a munkavállaló közötti szerződés sza-
badságának elvében keletkezett törést, a kényszerítő (közjogias) szabályok-
kal operáló állami munkásvédelmi szabályozás megjelenését, a szakegyleti 
szervezkedést, a kollektív szerződés kialakulását, a békéltetés és különbí-
ráskodás intézményét, s nem utolsósorban a nemzetközi (jogi) munkásvé-
delem megjelenését. 

A munkajog fogalmának megalkotására irányulóan Perneczky három fő 
irányzatot különböztet. Egyrészt a szociálpolitikai elméletet, amelynek lé-
nyege, hogy az állam a gyengébb osztályok védelme érdekében jogszabályo-
kat alkot, s ezek összessége adja a munkajogot, vagy gyakori elnevezéssel: 
„szociális jogot”. Perneczky ezzel kapcsolatos kritikájának lényege az, hogy 
a jogalkotás célja, motívuma (ratio socialis) nem fogalomalkotási szempont, 
s az ennek mentén összegyűjtött joganyag sem tárgyi, sem tartalmi értelem-
ben nem homogén. Más oldalról: a fogalom szűkítő, hiszen kirekeszti a 
munkajogból azokat a normákat, amelyek a szolgálati szerződést szabályoz-
zák ugyan, ám nem szociálpolitikai indíttatásúak (ilyen volna a szolgálati 
szerződés jogának jelentős része). Másodikként a privilégiumelméletet em-
líti a szerző. Ennek lényege az volna, hogy a munkajogot olyan jogszabá-
lyokból állónak tekinti, amelyek a munkavállalók kiváltságos jogát alkotják, 
azaz a munkajog ebben az értelemben a munkavállalók (munkások) joga. A 
fogalomalkotást érintő kritika lényege a munkavállaló fogalom bizonyta-
lansága (amit példákkal is illusztrál). Túl ezen: azt is szóvá teszi Perneczky, 
hogy ez a fogalom kirekeszti a munkajog köréből azokat a viszonyokat (pl. 
a társadalombiztosítás egyes jogviszonyait), amelyek nem munkaadó és 
munkavállaló, hanem pl. munkaadó és az állam között állanak fenn. Har-
madik fogalomalkotási irányként az ún. tényálladék-elméleteket említi, 

57  Perneczky több – most részletesen nem tárgyalandó – dolgozatban is foglalkozott a gazdasági jog 
problematikájával, s érdeklődését a munkajog területéről való kirándulásnak nevezte. Ld. A gazdasági 
jogról. Gazdasági jog, 1941/6. szám, 321. o. A szöveg különnyomatként is megjelent (Budapest, 1941, Ré-
vai Nyomda). Jóval korábbi időszakban „Gazdasági jog” címmel jelent meg könyve (Budapest, 1929, Pát-
ria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt.), amely tulajdonképpen a „gazdaközönség és a gazdasági szakok-
tatás számára” készült tankönyv volt, s amelyet a M. Kir. Földmívelésügyi Ministerium ajándékaként 
is terjesztettek. Ilyen tárgyú dolgozataiban többször keres és talál párhuzamot a munkajoggal, elsősor-
ban a szabályozott tárgy egységének okán, s azt is rögzítette, hogy utóbbi tulajdonképpen a fogalom-
képzés és módszertan pionírja volt.   

58  Budapest, 1940, Held János könyvnyomda. Azonos szöveg jelent meg „A magyar jogélet időszerű 
kérdései” (A Magyar Jogmívesek Társasága tag-összejövetelein elhangzott előadások) című kötetben. 
Budapest, 1940, Magyar Jogmíves Társaság. A kötetről recenzió olvasható a Társadalomtudomány 1942. 
évi 3. számának 432. oldalán.  
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amelyeknek sajátossága, hogy azok az emberi munka tényállását teszik meg 
a fogalomalkotás alapelemévé. Az e körbe tartozó egyes elméletek közötti 
különbség abban mutatkozik, hogy az emberi munka tényállását milyen 
széleskörűen, illetve mennyire korlátozottan ragadják meg. A szélesebb ér-
telmű felfogás még a saját érdekkörben végzett munkát is az alapul fekvő 
tényállások körébe sorolja, szűkebb az a nézet, amely az ún. forgalomba ho-
zott munkát tekinti a munkajog tárgyának, s legszűkebb az, amelyik szerint 
az alaptényállás az a munka, amely a felek szerződésében csak időbelileg, 
illetve (legfeljebb) fajilag (fajlagosan) van meghatározva. Perneczky állás-
pontja szerint a munkajog fogalmának helyes megalkotása csak a tényálla-
dék-elméletek bázisán lehetséges.59 Perneczky kiindulópontja munkajog-
fogal mának kifejtése körében az, hogy a munkajog rendeltetése egy külön-
leges és fokozott védelmi rendszer létrehozása, aminek a fogalomalkotás 
tekintetében az a hozadéka, hogy az emberi munka tényállásaiból ki kell 
válogatni az(oka)t, amely(ek) a munkát végző számára indokolttá teszi(k) 
ezt a védelmi rendszert. Ez a tényállás a szerző véleménye szerint az ún. for-
galomba hozott és ellenérték fejében végzett munka, ennek is csak az 
időbelileg és legfeljebb fajilag meghatározott formája.60 Ennek a szolgálta-
tásnak a jellemzője (hozadéka) ugyanis az, hogy a teljesítés személyes lekö-
töttséggel jár, a hitelező (munkaadó) rendelkezhet a munkavállaló munka-
erejével, meghatározhatja a teljesítés részleteit. Ez az ún. szolgálat, amelyhez 
Perneczky álláspontja szerint a munkajog különleges és fokozott védelmi 
rendszere kapcsolódik, illetve amelyhez ez utóbbi szükséges (szemben az 
ún. önálló munka formáival). Ez a szolgálat az, amelyre a munkajog szabá-
lyai vonatkoznak. Az álláspont indokai körében megjelenik az is, hogy a 
teljesítés során függelmi helyzetbe kerülő munkavállaló egész személyisége 
bekerül a kötelmi viszonyba, s a jogrendnek ezt a viszonyt nem csupán mint 
visszterhes kötelmi viszonyt, hanem mint személyes viszonyt is szabályoz-
nia kell. E személyes viszonyban ráadásul (rendszerint) gazdaságilag gyen-
ge személyek jelennek meg, ami ugyancsak indokolja a különös védelmet, 
hiszen ezek a személyek a szerződési szabadság elve mellett nem képesek 
érdekeiket méltányosan érvényesíteni. Megemlíti azt is, hogy a szolgálat 
tényállása nem csupán a hagyományos (érvényes) szolgálati szerződés alap-
ján jöhet létre (hanem pl. érvénytelen szerződés alapján is), ezért a fogalom 
alapjául szolgáló tényállásnak nem eleme a szolgálati szerződés. Tulajdon-
képpen ez az indoka annak, hogy Perneczky a társadalombiztosítási jogot is 
a munkajog körében helyezi el (előbbi körbe értve a munkanélküliségi biz-

59  Jegyezzük meg röviden, hogy ez az álláspont áll a legközelebb a napjainkban uralkodó hazai fel-
fogásokhoz is, amelyek lényege az, hogy a munkajog tárgya az ún. függő (önállótlan) munka (s az azzal 
tárgyilag szorosan kapcsolódó egyéb, pl. kollektív viszonyok). Ld. kIss György: Munkajog. Budapest, 
2005, Osiris Kiadó, 16. o.  

60  E körben a szerző Lotmar koncepcióját kritizálja, amely az emberi munka fajtái körében az ered-
mény és az idő szerint meghatározott munkát különbözteti.  
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tosítást, illetve – ahogy ő nevezi – a „munkahiány biztosítást” is). Figyelem-
re méltó még az a megállapítása, hogy az ún. szakegyesületi jog is a munka-
jog része, hiszen rendeltetése a szolgálat feltételeinek befolyásolása.61 A dol-
gozat záró mondata a munkajog fogalmának meghatározása: „A munkajog 
azoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyek joghatást végelemzés-
ben a szolgálat tényállásához fűznek.” Összegezve Perneczky fogalomalko-
tási kísérletét, azt állapíthatjuk meg, hogy az a korszak modern felfogását 
tükrözi, s (legalábbis a hazai jogtudományban) napjainkban is uralkodó 
gondolati iránynak tekinthető. 

1943-ban látott napvilágot „A munka törvénykönyve” című tanulmány62, 
amely – a szerzői megjegyzés szerint – a Magyar Jogászegylet felkérésére 
készült az időszerű jogi problémák megvitatása céljából rendezendő Ma-
gyar Jogászgyűlés egyik kitűzött kérdésére vonatkozóan. 

A dolgozat a jogrendszer tagozódásának alapjait érintő okfejtéssel kezdő-
dik, rögzítve, hogy a rendszerképzési probléma azzal jelent meg, hogy az 
életviszonyok meghatározott köre tekintetében nem csupán egynemű (pl. 
csak egy típusba tartozó magánjogi63) szabályok használatosak, hanem a jog-
rendszer különböző csoportjaiba tartozó normák (különösen a gazdaság jo-
gában). A jogszabályoknak ez a „keveredése” hozta magával a tárgyi szem-
pontú rendszerképzést, azt, hogy az azonos tárgyat (életviszonyt) rendező 
különböző jellegű szabályok tartoznak egy egységbe, illetve ez volna – ahogy 
Perneczky nevezi – a „szakjog szelleme”, amely az ún. vegyes szakjogok 
megjelenését hozta magával. Ezzel a megközelítéssel szemben Perneczky az 
ún. logikai (valójában tartalmi) rendszerképzés bázisán áll, noha hajlik elfo-
gadni az általa „kettős könyvvitelnek” nevezett módszert, azaz azt, hogy a 
jog rendszerezése mindkét szempont alapján indokolt lehet. 

Álláspontja az, hogy a munkajog az ún. vegyes szakjogok körében he-
lyezkedik el, melynek önállósodása számos európai országban megfigyel-
hető, már a fasiszta, illetve bolsevista világnézetek által keltett igények meg-
jelenését megelőzően is64, s Perneczky ennek indokoltságát vitathatatlannak 
tekinti, és ennek folyományaként a munkakódex megalkotására irányuló 
tudományos igényt is magától értetődőnek tartja, amely ráadásul egybevág 
a korabeli politikai kívánalmakkal is. Alapkérdése ezek után a munkakó-

61  Érdekes az a megjegyzése (a tanulmány 14. oldalán), hogy a munkaadói szakegyesületek kizárólag 
azért esnek a munkajog szabályozási körébe, mert céljuk a szolgálat feltételeinek befolyásolása. Tegyük 
hozzá: enélkül ezek a szakegyesületek egyszerű (és tilos) összebeszélések (kartellek) volnának, amelyek 
a piaci feltételek torzítására irányulnak. Csupán röviden utalunk arra, hogy napjainkban ez a problé-
ma, azaz a vállalatok (munkáltatók) munkaerőpiaci szervezkedése újra napirendre került (az utóbbi 
időben mutatkozó túlkeresletes munkaerőpiac okán). 

62  A munka törvénykönyve. Gazdasági jog 1943/10. szám, 581. o. A szöveg ugyanebben az évben kü-
lönnyomatként is megjelent. 

63  Utalunk a szerző kényszerítő szabályokkal kapcsolatosan kifejtett, fent bemutatott álláspontjára.
64  A „Koreszméink” című munkájában kifejtettekre utal az a kapcsolódó megállapítása, hogy  

az ún. közösségi koreszme kibontakozása kedvez a munkajog, illetve a munkakódex gondolatának. 
Ld. 5. o.  
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dex szabályozási tárgyára (azaz a munkajogra) irányul. A választ a munka-
jog fogalmával kapcsolatos (fent bemutatott) fejtegetései alapján nyújtja. Át-
tekint több külföldi megoldást, a német, francia, olasz tudományos és kodi-
fikációs eredményeket, s e körben külön is említi a (végső soron napjainkig 
sikertelennek bizonyult) német kodifikációs javaslatokat.65 A hazai koncep-
ciók közül Vincenti Gusztávét emeli ki, aki tulajdonképpen az 1928. évi M. 
M. T. rendszeréhez igazodva tárgyalja a munka jogviszonyait a tanulmány 
megjelenését közvetlenül megelőzően (1943-ban) megjelent közismert mű-
vében, „A munka magánjogi szabályai”-ban. (Vincenti tematikája ennyiben 
alapvetően eltér a hivatkozott – elsősorban német – megoldásoktól, ame-
lyeknek egyöntetű jellemzője, hogy a munkakódex szabályozási tárgya az 
ún. függő munka.) Perneczky álláspontjának részletes kifejtése körében is a 
munkajog fogalmával kapcsolatosan már megfogalmazott gondolatmenet-
re támaszkodik. Amennyiben a munkajogi jogalkotás célja egy különleges 
és fokozott védelmi rendszer kialakítása, annyiban annak szabályozási tár-
gya a munkának az a típusa, amelyik szolgálatnak minősül (azaz az aláren-
delt, függő munka, az előre csak időben vagy legfeljebb fajlagosan meghatá-
rozott munka, amelynek természete az is, hogy a függelem okán a szolgála-
ti viszony erős személyi színezetet nyer). Az emberi munka más típusai (a 
saját érdekkörben végzett munka, az ingyenes teljesítés vagy az eredmény 
szerint meghatározott emberi munka, azaz az önálló munka) a védelmet 
nem kívánják. 

A munkajog fogalmának meghatározása alapján a munkajogba Perneczky 
véleménye szerint a következő jogintézmények tartoznak: a szolgálati jogvi-
szony, a munkásvédelem, a társadalombiztosítás, a szakegyesületi szervez-
kedés, a közös alku (kollektív szerződés), a munkafeltételek hivatalos meg-
állapítása66, a munkaügyi bíráskodás, egyeztetés és döntőbíráskodás, mun-
kaügyi közigazgatás, nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások. 
Ezek azok a területek, amelyeket munkakódexben kellene kodifikálni – ki-
véve a társadalombiztosítást és a nemzetközi munkajogi rendelkezéseket. 
Utóbbiak lényegében praktikus okból képeznek kivételt: terjedelmük szétfe-
szítené a munkakódex kereteit. 

A kódex tartalmának meghatározását követően a dolgozat a munkajog 
anyagának tudományos feldolgozásával kapcsolatos kitérőt tesz, elsősorban 
német szakirodalmi tapasztalatokra hivatkozva.67 E körben is azt állapítja 
meg, hogy a munkajog tudományos feldolgozása nem zárkózhat el sem a 
magánjogi, sem pedig a közjogi szabályok elemzésétől, hiszen e normák ke-
veredése oly erős, hogy elválasztásuk életidegen képet adna, s a jogi logikai 
alapú (magánjogot és közjogot különböztető) szétválasztás hiányosságait 

65  Az 1923. és 1938. évi törvényjavaslatokat. 
66  Perneczky itt lényegében az állam által jogszabályban megállapított munkafeltételekre, különösen 

a minimális bérre utal. 
67  A korabeli meghatározó alapműveket hívja fel, Hueck-Nipperdey, Richter, Jacobi tankönyveit. 
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csak ez a tárgyi alapú megközelítés pótolhatja. A munkakódex tartalmát ki-
fejtő megállapításokat követően Perneczky a (kódexbe foglalandó) munka-
jogi jogszabályok természetével foglalkozik, s e körben is azt rögzíti, hogy 
nem indokolt a közjogi és magánjogi szabályok külön tartása (noha eltérő 
természetükkel számolni kell a jogalkalmazásban). 

Rendkívül figyelemreméltók a magánjogi törvénykönyv és a munkakó-
dex kapcsolatára vonatkozó megállapítások. Ismereteink szerint Perneczky 
ezzel a kérdéssel csak ebben a tanulmányban foglalkozott (mint ahogy per-
sze a munkakódex kérdése is csak ebben a dolgozatban került előtérbe). El-
sőként azt a kérdést veti fel, hogy megfelelő-e a szolgálati szerződéses köte-
lemtípus, avagy szükséges-e egy önálló munkaszerződéses konstrukció. 
Összegző álláspontja szerint a magánjogi szolgálati szerződés68 sem több, 
sem kevesebb, mint amit a munkajog kíván.69 Felveti ugyanakkor azt, hogy 
a szolgálati szerződésre vonatkozó magánjogi szabályozást abban az érte-
lemben kellene átdolgozni, hogy annak általános része legyen. További (el-
méleti) kérdése az, hogy nem volna-e helyesebb a szolgálati szerződés he-
lyett a szolgálati viszonyt állítani a szabályozás középpontjába. Szolgálati 
viszony alatt nem a szerződésből fakadó jogviszonyt érti, hanem azt a tény-
leges állapotot, amelyben valaki másnak szolgálatot teljesít, s utóbbi a szol-
gálatot elfogadja. Megállapítja, hogy a munkaadó és munkavállaló viszo-
nyának csupán kötelmi viszonyként való felfogása nem elégíti ki a szabályo-
zás iránti szükségleteket, s e viszony személyes jellegét hangsúlyozza azzal 
azonban, hogy ez a sajátossága nem szakítja ki a szolgálati jogviszonyt a 
magánjogból, illetve a kötelmi jogból. Érdekesek a szolgálati viszonyt és a 
birtokot összehasonlító megjegyzései, amelyek mindkettőnek a hatalmi jel-
legét hangsúlyozzák. 

Amint említettük, Perneczky véleménye szerint a munkajog nem csupán 
magánjogi, hanem közjogi szabályokkal is operál. Utóbbiak nem kerülné-
nek az Mt.-be. Megkísérelhetnénk azonban a szolgálati szerződésről szóló 
fejezetet úgy megszerkeszteni, hogy abból kimaradnának a szolgálati vi-
szonyra vonatkozó magánjogi rendelkezések is, s az csak a szolgálati szer-
ződésre mint kötelmi szerződéstípusra vonatkozó szabályokat tartalmazná, 
s e szabályok csak a munkakódexben foglalnának helyet. 

Sarkalatos további kérdésnek tekinti azt, hogy mi legyen a sorsa a kollek-
tív szerződésre vonatkozó szabályanyagnak. Megközelítése szokatlan: ál-
láspontja szerint ha a kollektív szerződés nem csupán kollektív munkaszer-
ződés, hanem ún. általában használható szerződéskötési mód (mint pl. a 
harmadikok javára szóló szerződés), úgy az arra vonatkozó szabályok a kö-
telmi jog általános szabályai körébe valók. Ilyen (azaz nem munkajogviszo-
nyokat szabályozó, jogszabály által engedett) kollektív szerződésekre pél-

68  Az 1928. évi M. M. T. 1550–1579. §-aiban meghatározottak szerint. 
69  I. m., 12. o. 
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dákat is hoz (a cukoriparból és a tejiparból). A példáiban említett – tételes 
jogi hivatkozással is alátámasztott – esetek hasonlatosak a munkajogi kol-
lektív szerződés tényállásához annyiban, hogy azokban viszonylag nagy 
számú (kis)termelő és vásárló, illetve ezek érdekképviseletei vannak érint-
ve. Amennyiben azonban csak kollektív munkaszerződésről van szó, úgy 
annak részletes szabályait a munkakódexnek kell tartalmaznia. A 
Perneczky által ilyen módon szóba hozott probléma valójában napjainkig 
fennáll: milyen körben engedje meg a jog a tulajdonképpen kartellhatályú 
kollektív megállapodásokat. Elég utalni a német Tarifvertragsgesetz 
12a §-ára, amely az ún. munkavállalóhoz hasonló jogállású (szolgálati vagy 
vállalkozási szerződéses viszonyban álló) személyek tekintetében engedi a 
tarifaszerződés érvényes létrejöttét.

A Magyar Jogászgyűlésre kitűzött gazdasági jogi kérdéscsoport első kér-
désére (a dolgozat összegző megállapításaként) tehát úgy válaszol, hogy a 
munkakódex megalkotását szükségesnek látja, s reménykedik annak mi-
előbbi megszületésében. Mi összegzésként azt állapíthatjuk meg, hogy a 
Perneczky által a negyvenes évek első felében a munkaogi kodifikációval 
kapcsolatosan felvetett kérdések valójában napjainkban is napirenden van-
nak (maradtak).

A munkavállalói részvételről

Mintegy három évtizeddel aktív publikációs időszakának utolsó közle-
ményeit követően újra tanulmány jelent meg Perneczky Béla tollából a „Kül-
gazdaság” című folyóiratban.70 A téma, amelyet választott, a korabeli hazai 
(munka)jogi irodalomban egyáltalán nem volt napirenden. Ami Perneczky 
érdeklődését felkeltette, az volt, hogy 1975. május 13-án terjesztette elő az 
EGK Bizottsága a Tanács számára az Európai Részvénytársaság (Societas 
Europea, SE) alapszabályáról szóló irányelvtervezetét, amelynek már ak-
kor sarkalatos kérdése volt (s tegyük hozzá: napjainkban is az), illetve az 
elfogadást sokáig akadályozó megoldatlan problémája volt a munkaválla-
lók részvétele a vállalatok vezetésében.71 Ehhez kapcsolódóan tekintette át 
Perneczky dolgozatában a munkavállalói részvételnek elsősorban szerve-
zeti kérdéseit. A tanulmány elején maga is utalt arra, hogy a korabeli foga-

70  A munkásbeleszólás intézménye a tőkés országokban. Külgazdaság, 1976 (20. évfolyam), 699. o. 
Amint utaltunk rá, életének erre az időszakára vonatkozó információkkal alig rendelkezünk. Említés-
re méltó ezért, hogy a folyóiratszám szerzőinek körében Perneczky a Világgazdaság című lap (az ún. 
„zöld újság”) rovatvezetőjeként van megjelölve. 

71  Berke gyula: A munkavállalói részvétel az európai közösségi jogban, különös tekintettel a mun-
kavállalók tájékoztatása és a velük való konzultáció általános kereteinek megállapításáról szóló 2002/14/
EK irányelvre. In: rácZ réka – HorVátH IstVán (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről. Budapest, 2004, 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 85. o. 
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lomhasználat meglehetősen bizonytalan (munkásbeleszólás, közös döntés, 
önigazgatás, üzemi alkotmány, ipari demokrácia stb.). 

Perneczky a munkavállalói beleszólásnak – szervezeti jellegzetességét te-
kintve – három formáját különbözteti meg. Az egyik lényegében az üzemi 
tanácsok révén megvalósuló azzal, hogy a szerző is jelezte, a szervezeti ke-
retek kissé bizonytalanok, különösen annak okán, hogy ezek a választott 
szervek nem csupán az üzemi, hanem utóbb a vállalati szintű döntésekbe is 
befolyást kaptak. A kollektív munkaszerződés útján megvalósuló beleszó-
lást önálló (a második) formának tekinti. Megállapítja, hogy noha a kollek-
tív munkaszerződések elsődleges tárgya az individuális munkaviszonyok 
szabályozása, ám a korszakban egyre gyakoribb az, hogy a munkáltatói 
szintű kollektív szerződések vállalatvezetési kérdésekkel is foglalkoznak. 
Felismeri ugyanakkor azt is, hogy a kollektív munkaszerződések révén való 
vállalatvezetés korlátozott, mert hatékonytalan lehetőséget jelent csupán. 
Harmadik formaként a társaság szervezetébe épített munkásképviseletet, a 
legszűkebb értelemben vett munkásbeleszólást nevezi meg. Valójában ez a 
szervezeti megoldás kapcsolódott az európai gazdasági közösségi elképze-
lésekhez, s Perneczky is utal arra a problémára, amely az európai jogalko-
tásban is megjelent. Ez nevezetesen az volt, hogy a társaságoknak (többnyi-
re részvénytársaságoknak) a vezetése vagy ún. monista (egységes), vagy ún. 
dualista (a vezetési és felügyeleti funkciót szétválasztó) rendszerben zajlik. 

Másik tipizálási szempontja sajátos: megkülönbözteti az erősen (jogsza-
bállyal, törvénnyel) szabályozott rendszereket, valamint a „kötetlenebb” 
megoldásokat, amelyekben erősebben érvényesül a szerződések szerepe. 
Előbbi körben Nyugat-Németországot, Ausztriát, valamint Hollandiát emlí-
ti, s mindhárom ország tekintetében rövid, ám nagyon tárgyszerű elemzést 
nyújt, s mindhárom ország tekintetében rámutat a felügyelő bizottságokban 
való (vállalati) munkavállalói képviselet és az üzemi tanácsok révén megva-
lósuló részvétel kapcsolódási pontjaira is. Az ún. kötetlen modell országai: 
Anglia, Franciaország, Olaszország, amelyekben megítélése szerint fejletle-
nebb a munkásbeleszólás intézményrendszere. Bemutatja Anglia lényegé-
ben megállapodásokon alapuló vállalatvezetési rendszerét és több megálla-
pítást is tesz a korabeli kollektív szerződéses gyakorlattal kapcsolatosan, 
egyebek mellet felhívja a figyelmet a vállalati szintű kollektív szerződések 
számának növekedésére. A vállalati döntésekbe (beruházások, fúziók stb.) 
való munkásbeleszólást kivételes jelenségnek látja. A francia megoldással 
kapcsolatosan nagyobb figyelmet szentel a korabeli Sudreau-jelentésnek, 
amely a vállalatvezetési reformot érintő javaslatokat fogalmazott meg (a 
participáció kérdéseit illetően is). Az olasz részvénytársasági jogot áttekint-
ve azt rögzíti, hogy meglehetősen differenciált vállalatvezetési rendszer 
számos lehetőséget nyújtana a munkásbeleszólás intézményrendszerének 
kialakítására, ám az a gyakorlatban alig valósult meg (a korabeli alkotmá-
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nyos rendelkezés ellenére), s rámutat a szakszervezeti bázison működő üze-
mi képviseleti rendszer sajátosságára is. 

A munkavállalói részvételi rendszerek típusainak bemutatását követően 
foglalkozik a szerző az EGK Európai Részvénytársaság koncepciójával, 
amely (akkor) három területet érintett: a felügyelőbizottsági munkavállalói 
képviseletet, az európai üzemi tanácsot, valamint a vállalati kollektív szer-
ződést. Perneczky röviden összegzi korabeli tervezetben kirajzolódó mun-
kavállalói képviseleti megoldás sajátosságait. Külön mutatja be a korabeli 
svédországi útkeresés keretében jelentkezett törekvéseket, s a dolgozat záró 
fejezetében a tárgybani svájci referendum és a nyugatnémet Mitbestim-
mungsgesetz ügyében kialakult kompromisszum eredményeit érinti, s utal 
a korabeli politikai vitákra is, amelyek eredményességéről még korainak 
tartja az állásfoglalást. 

A dolgozat korlátozott terjedelmi kereti ellenére is jól látható, hogy 
Perneczky alapos és aktuális ismertekkel és összegző benyomással rendel-
kezett a munkavállalói részvétel korabeli európai intézményrendszeréről, 
áttekintése lényeglátó, s valóban az irányelvtervezet által is felvetett problé-
mákra összpontosít. Látható az is, hogy figyelemmel kísérte a korszak kol-
lektív szerződéses fejleményeit.

Összegzés 

Terjedelmi kereteink között áttekintve Perneczky Béla jogirodalmi mun-
kásságát megállapíthatjuk, hogy a XX. század harmincas–negyvenes évei-
nek kiemelkedő jogtudósáról emlékezhettünk meg. Noha munkásságában 
mindvégig markánsan jelen volt a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági 
foglalkoztatás joga, maradandónak és időtállónak tekinthetjük a munkajo-
gászi ténykedését is. Munkajogi tárgyú tudományos problémafelvetései 
napjaink munkajogi gondolkodásában is visszaköszönnek. Tudományos, il-
letve jogpolitikai és kodifikációs álláspontjai kiegyensúlyozottak voltak, al-
kotó munkásságának nehéz történelmi korszakában is tartózkodott a szél-
sőséges megnyilvánulásoktól. Kollektív szerződéses monográfiája a korszak 
kiemelkedő minőségű tudományos alkotása, amely különösen a szerző vi-
szonylag fiatal kora ellenére rendkívül érett jogi gondolkodásról, valamint 
széles körű hazai és nemzetközi tájékozottságról tanúskodik. Reményke-
dünk abban, hogy rövid feldolgozásunk érdeklődést, s újabb kutatások irán-
ti igényt kelt. Perneczky élete és munkássága feltétlenül érdemes erre.
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BERKI ERZSÉBET *

Egy mondat a sztrájkról

Bevezetés

Az 1989. évi VII. tv. a sztrájkról annak idején, amikor 1989. április 12-én 
hatályba lépett, 28 mondatból állt, és elfért a Magyar Közlöny egyetlen olda-
lán. Ez a rövid terjedelem önmagában is sejteni engedi, hogy a törvény nem 
állított különös akadályokat a sztrájk elé, módot adva a munkavállalóknak 
arra, hogy ezzel az eszközzel is fellépjenek az érdekeikért. 

Maradt azonban egy munkavállalói kör, amelyet a törvény bizonytalanság-
ban hagyott afelől, hogyan is élhetnének ezzel az eszközzel, nevezetesen az 
államigazgatásban dolgozók köre. A törvény rendelkezése szerint „Az állam-
igazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek megállapodá-
sában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga.” 

Dolgozatom tárgya ez a mondat. Megalkotásakor nyilván senki nem gon-
dolt arra, hogy ennek a mondatnak a sorsa, illetve azoknak a „dolgozók-
nak” a sorsa, akikre ez a mondat vonatkozik, rosszul is alakulhat. Hogy ez 
a mondat jogi problémává növi ki magát, ami fölött komoly jogtudósok töp-
rengenek, hogy ez a mondat szakszervezeti stratégiákat involvál és tesz ku-
darcossá, miközben a sztrájktörvény többszöri módosítása ellenére stabilan 
tartja magát – immár 30 éve. 

1. Jogi sors

Meghagyva a jogtudósoknak, ami rájuk tartozik, megállapíthatjuk, hogy 
2019-re a törvény 32 mondatra bővült, szaporodtak a sztrájk előtt álló korlá-
tok, a fenti mondat pedig időközben – alkalmazkodva a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal létrejöttéhez – a következőképpen módosult: „Az államigazga-
tási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek megállapodásá-
ban rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga, de a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hivatásos állományúak nem jogosultak a 
sztrájkjog gyakorlására.”1

* Főiskolai tanár, Metropolitan Egyetem.
1  1989. évi VII. tv. a sztrájkról 3. § (2) bekezdés. A törvénybe a 2011. évi CXLI. törvény a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról  iktatta 
be 2012. január 1-ei hatállyal.
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A mondat második felébe foglalt tilalom annak a tilalomnak a konkreti-
zálása, amelyet a törvény a rendvédelmi szervek tekintetében ugyanitt ki-
mond: „Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási szerveknél, a fegyve-
res erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél, és a polgá-
ri nemzetbiztonsági szolgálatoknál.”2 

Kétségkívül, az eltelt 30 év témánk szempontjából legfontosabb jogi esemé-
nye az állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB-4620/2009. számú in-
dítványa volt az Alkotmánybíróságnak, amelyben a biztos az ominózus mon-
dat megsemmisítését kérte, és amelyet fenntartott az Alaptörvény hatálybalé-
pése után, mint alapjogi biztos is. Levelében – többek között – ezt írta: „Állás-
pontom szerint ugyanis az állami szférában, az államigazgatási szervek vo-
natkozásában nem lehet a Kormány és az érintett szakszervezetek megállapo-
dásának tárgya a munkabeszüntetés gyakorolhatósága, mivel a sztrájkhoz 
való jog lényeges tartalmát kizárólag törvényben lehet korlátozni.”3 

A fenti kijelentést az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi 
C. törvény4 alapozza meg, amelynek Függeléke a 6. cikk 4. bekezdésében a 
következőt tartalmazza: „Magától értetődik, hogy a Szerződő Felek saját vo-
natkozásukban jogszabályi úton szabályozhatják a sztrájkjogot [...regulate 
the exercise of the right to strike by law...], feltéve, hogy e jogok minden eset-
leges korlátozása a 31. Cikk szerint igazolható.”

Mindebből következően a Sztrájktörvény első tíz évében e mondat stabi-
lan állta volna a jogi próbákat is, sőt azt a benyomást keltette, hogy olyan 
szabályok megalkotását is képesek vagyunk az érintettek megállapodására 
bízni, amelyeket általában nem szokás, ezzel is kifejezve, hogy komolyan 
vesszük a szociális párbeszédet és haladunk a demokrácia útján. 

Ami a további, technikai módosítás szükségességét illeti, mint az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosa, AB-beadványában észrevételezte, idő-
közben az államigazgatás fogalma értelmezhetetlenné vált.5 

2  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 24. § (2) bekezdés a rendvédelmi szerveknél működő érdekképviseletek esetében 
külön is tiltja a sztrájkot: „Az érdek-képviseleti szervek e törvény keretei között szabadon működhet-
nek és gyakorolhatják jogosítványaikat. Sztrájkot azonban nem szervezhetnek, és tevékenységükkel 
– ideértve a rendvédelmi szerv működéséhez szükséges közbizalom fenntartásának veszélyeztetését 
is – nem akadályozhatják meg a rendvédelmi szerv jogszerű és rendeltetésszerű működését, a hivatásos 
állomány tagjának a parancs és az intézkedés végrehajtására vonatkozó kötelezettségének teljesítését.” 
Ezekkel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény a sztrájkról – helye-
sen – semmit nem mond.

3  A 2012-es alkotmánybírósági indítványok. AJB-1874/2012 AB indítvány fenntartása a Sztrájktör-
vény kapcsán. 2019. március 20. http://www.ajbh.hu/documents/10180/129110/Mell%C3%A9klet+6+-
+AB+ind%C3%ADtv%C3%A1nyok+2012/5089d764-93e1-4bdd-9ada-b7cd94b1638f;jsessionid=36D576CD
3DEF4EE435156160449868A4?version=1.0  

4  1 Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény. 2019. március 20. https://net.
jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900100.TV 

5  Ez a gyakorlatban is problémát okozott a Fővárosi Közterület-felügyeletnél 2009. november 9-én 
7.00–9.00 között tartott  figyelmeztető sztrájk és tervezett sztrájk jogszerűsége elbírálása esetén. Bőveb-
ben ld. később.
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Az Alkotmánybíróság azonban egyik kérdésben sem osztotta az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosának véleményét, így beadványát 30/2012. 
(VI. 27.) AB határozatban elutasította. 

Mindazonáltal dr. Bragyova András csatolt különvéleményében kifejtette, 
hogy egyetért az országgyűlési biztossal abban, hogy a támadott mondat 
alkotmányellenes, mivel a megállapodás nem jogszabály. Hosszan érvelt 
amellett is, hogy az államigazgatás szót a törvényben közigazgatásra kelle-
ne cserélni – ami a jogalkotó feladata lenne –, illetve amellett is, hogy a sza-
bályozásnak az időközben létrejött jogviszonyok szerinti differenciáltságot 
figyelembe kellene vennie. 

Dr. Kiss János különvéleményében a következőképpen fogalmazott: „Ál-
láspontom szerint a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiakban: 
Sztrájk tv.) 3. § (2) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenessége meg-
állapításának és megsemmisítésének lett volna helye. Emellett mulasztás-
ban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is meg kellett volna állapíta-
nia az Alkotmánybíróságnak. Úgy gondolom, a most elbírált ügynek fontos 
szerepe lehet abban, miként gyakorolható a közszférában a sztrájkjog és 
ezen keresztül az kihat a sztrájkjog magyarországi alakulásának jövőjére. 
Nézetem szerint a többségi indokolásnak számot kellett volna vetnie azzal, 
hogy az Alkotmánybíróság eddigi irányadó gyakorlata nem volt következe-
tes abban az alapvető kérdésben, hogy mi a sztrájkhoz való jog alkotmány-
jogi megítélése. Relevánsnak tartottam volna annak a kérdésnek a vizsgála-
tát is, hogy milyen szerepe van a Kormánynak a közszférában gyakorolt 
sztrájk feltételeinek a meghatározásában. Úgy vélem továbbá, a döntés meg-
hozatalakor figyelembe kellett volna venni azt is, mi következik a Magyar-
országra is kötelező nemzetközi jogi mércékből a sztrájkjog szabályozására 
és gyakorlására.”6 

És valóban: az ügynek és az elutasító határozatnak is fontos szerepe volt a 
jövő alakulásában. Mielőtt megvizsgáljuk ezt az időközben múlttá vált jövőt, 
idézzük fel a Megállapodást, amely e mondat következményeként létrejött.

2. A Megállapodás 

1994-ig kellett várni arra, hogy a Kormány és az érintett szakszervezetek 
aláírják a Megállapodást7, melynek címe Megállapodás a Kormány és az érin-
tett szakszervezetek között a köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásáról. 

6  30/2012. (VI. 27.) AB határozat 2019. március 21. http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/EE897
62D28B66C83C1257ADA00525618?OpenDocument 

7  Ld. Magyar Közlöny 1994. 8. sz. I. kötet, illetve http://www.mkksz.org.hu/html/main/2019/
koztisztviseloi_sztrajk20190314/Sztrajkmegallapodas_Kormany-Szakszervezet_19940113.pdf. A Google 
a szöveget ma már jogtárakban nem találja meg, a Nemzeti Jogszabálytárban sem lelhető fel.
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Miután korábbi munkáimban – több ízben szerzőtársaimmal együtt – 
többször is bíráltam a Megállapodás szövegét8, az alábbiakban csak a leg-
fontosabb, jogkorlátozást megvalósító passzusokat idézem fel. Elöljáróban 
meg kell jegyzenem, hogy – álláspontom szerint – jogi természetét tekintve 
a megállapodás nem több, mint amit a cím mond, azaz nem jogszabály és 
nem kollektív szerződés, nem is polgári jogi szerződés. Ennek következté-
ben megalapozatlan azt állítani, hogy harmadik személyekre nézve jogokat 
keletkeztethet, illetve vonhat el, valamint megalapozatlan az a bírósági gya-
korlat, amely a megállapodást a jogszabályokkal azonos módon kezeli.9  

„A sztrájk kezdeményezésének joga a Megállapodást aláíró, valamint a 
Megállapodáshoz csatlakozó szakszervezeteket, továbbá azok munkahelyi 
szerveit illeti meg.” A törvényhez képest ez kettős korlátozást jelent. Míg a 
törvény alapján a sztrájk joga a dolgozókat illeti meg, addig köztisztviselői 
körben csak a szakszervezeteket, közülük is csak azokat, amelyek a megál-
lapodás részesei. Vagyis a megállapodás megfosztja ettől a jogtól a nem 
szervezett köztisztviselőket és a megállapodásban nem részes szervezett 
köztisztviselőket is. 

„A kezdeményezés feltétele a szakszervezet erre felhatalmazott képvise-
lőjének nyilatkozata arról, hogy a szakszervezet a sztrájk kezdeményezésé-
re rendelkezik a köztisztviselők többségének felhatalmazásával.” Ez a korlá-
tozás a sztrájk sorsát az összes köztisztviselő kezébe teszi, ami ellentmond 
annak, hogy csak szakszervezet lehet a szervező. Ugyanakkor nem rendel-
kezik arról, hogy a többséget milyen körben kell számítani. (Például egy 
minden önkormányzati hivatalt sztrájkba hívó akcióra csak akkor kerülhet 
sor, ha az összes itt foglalkoztatott köztisztviselő több mint fele erre felha-
talmazza a szakszervezetet, vagy azokban a hivatalokban valósulhat meg, 
amelyekben külön-külön megszületik a többségi felhatalmazás.) 

A rendelkezés ellentmond az előzőnek annyiban, hogy ha a szakszerve-
zet joga a sztrájk kezdeményezése, akkor ennek a jognak a gyakorlásába a 
nem szakszervezeti tag köztisztviselők miért is szólnának bele. Ez a rendel-
kezés a törvényhez képest korlátozást valósít meg azzal is, hogy a szakszer-
vezetnek be kell szereznie a támogatás bizonyítékait, illetve hogy a törvény 

8  Ld.: BerkI Erzsébet – Fodor t. Gábor – nacsa Beáta – neumann László: Kollektív jogok és érvényesülé-
sük közszolgálatban Összehasonlító elemzés a köztisztviselői, a szolgálati és a hivatásos katonai jogviszonyra vo-
natkozóan. 160. old. Nemzeti ILO Tanács 2008. BerkI Erzsébet: Sztrájk 2.0. A munkaharc eszközeinek alkal-
mazása Magyarországon. Dura Kiadó, Budapest, 2016. 328 o.; BerkI Erzsébet: Megállapodás a Kormány és az 
érintett szakszervezetek között a köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásáról. Előadás MTA Munkatudományi 
Bizottság Munkaügyi Kapcsolatok Szakosztály, 2018. április 23.; BerkI Erzsébet – mélypatakI Gábor –
neumann László: A közszolgálat fogalma, jogi- és érdekegyeztetés szempontú vizsgálata. Készült az OKÉT 
munkavállalói oldalának megrendelésére, Budapest 2017. május 16.

9  Ennek következtében az Alkotmánybíróságnak sincs hatásköre a Megállapodás felett, a törvény 
vonatkozó mondatát pedig – mint láttuk – nem semmisítette meg. Megjegyzem, nincs és nem volt még 
egy olyan megállapodás a kormány és a szociális partnerek között, amelyet a Bíróság kötelező szabály-
ként kezelt volna, ellenkezőleg, a megállapodás és a szerződés között épp az a különbség, hogy a meg-
állapodás nem élvez jogi védelmet. 
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hatálya alatt akár két „dolgozó” is szervezhet jogszerű sztrájkot a többiek 
egyetértése nélkül, itt pedig többségi támogatásra van szükség.

„Szolidaritási sztrájk a közigazgatási szervek köztisztviselői gazdasági és 
szociális érdekei érvényesítésén kívül nem kezdeményezhető.” Ez a rendelke-
zés megfosztja a köztisztviselők szakszervezeteit attól a lehetőségtől, hogy 
bármilyen jogviszonyban lévő „dolgozó”-társaikkal közösséget vállaljanak. 

„A helyi egyeztető eljárást a kezdeményezést követő három munkanapon 
belül meg kell kezdeni. Közigazgatási szerv esetében, ha a tárgyalások a 
megkezdésüktől számított hét munkanapon belül nem vezetnek eredmény-
re, a felek illetékes miniszteri szintű (a továbbiakban: miniszteri szintű) 
egyeztetést kezdeményeznek. [...] A miniszteri szintű egyeztetést a kezde-
ményezést követő három munkanapon belül meg kell kezdeni. [...] A sztrájk 
akkor kezdhető meg, ha a vitatott kérdésben a közigazgatási szerv esetében 
a miniszteri szintű, önkormányzat esetében pedig a helyi egyeztető eljárás 
– a kezdeményezéstől számított kilenc munkanapon belül – nem vezet ered-
ményre.” Ez összesen 22 munkanap, szemben a törvényben meghatározott 
7 munkanappal. Ha ezt az időt összeszámítjuk azzal az idővel, amelyet a 
szakszervezetnek minimálisan a támogatás megszerzésére kell fordítania, 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a sztrájk időpontját a vita kritikus pontjától 
kezdődő két hónapon belül nem lehet kitűzni. 

„A sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítását a 
Megállapodást aláíró bármelyik fél kérheti a munkaügyi bíróságtól. A mun-
kaügyi bíróság döntéséig a köztisztviselők munkaköri kötelezettségüknek 
eleget tesznek.” Szemben azzal, hogy a sztrájk jogellenességének megállapí-
tása iránt a törvény szerint az fordulhat a munkaügyi bírósághoz, akinek 
ehhez jogi érdeke fűződik, itt egyfelől, ez a jog csak a megállapodást aláíró-
kat illeti meg, másfelől nyitva marad az a kérdés, hogy az aláíró szakszerve-
zetek bármelyike egy másik aláíró szakszervezet sztrájkjával kapcsolatosan 
is bírósághoz fordulhat-e vagy sem, valamint hogy önkormányzatnál szer-
vezett sztrájkot megtámadhat-e a kormány, miközben az önkormányzat 
nem, hiszen a Megállapodást nem írta alá. További korlátozás, hogy a köz-
tisztviselők a bírósági eljárás időtartama alatt dolgozni kénytelenek, vagyis 
a bírósághoz fordulás maga megszakítja a sztrájkot, a köztisztviselők akara-
tától függetlenül.

Mint látható, a fenti rendelkezések igen jelentős mértékben beolyásolják, 
kik és hogyan gyakorolhatják a sztrájkjogot abban a körben, amelyre a meg-
állapodás hatálya kiterjed. És ez utóbbi egyáltalán nem világos. A törvény 
az államigazgatás dolgát bízza megállapodásra, a Megállapodás címében 
köztisztviselők szerepelnek („...köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásá-
ról”). Tekintettel arra, hogy az utóbbi tíz évben jelentősen átalakultak a köz-
szolgálati jogviszonyok, az 1994-ben köztisztviselőket foglalkoztató intéz-
mények köre jelentősen leszűkült. Létrejött a kormánytisztviselők, az állami 
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tisztviselők (amely mostanra meg is szűnt), a honvédelmi és a rendvédelmi 
alkalmazottak köre. 

Utóbbi kettő a Sztrájktörvény szervi hatályú tiltása miatt témánkban nem 
érintett, a kormánytisztviselőkre vonatkozó felvetés azonban változatlanul 
releváns: kiterjed-e a Megállapodás hatálya a kormánytisztviselőkre? Ha a 
címből indulunk ki, akkor nem, ha abból indulunk ki, amit a Megállapodás 
1. pontja tartalmaz, akkor igen. Eszerint ugyanis „A központi és területi ál-
lamigazgatási szerv (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv), a telepü-
lési és területi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) köz-
tisztviselője, ügykezelője, fizikai alkalmazottja (a továbbiakban együtt: köz-
tisztviselő) a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvényben biztosított sztrájkjogot 
az e Megállapodásban foglalt sajátos szabályok mellett gyakorolhatja.” Jel-
zem, hogy eszerint a megállapodás hatálya egyes, a Munka törvénykönyve 
hatálya alatt foglalkoztatott csoportokra is kiterjed, miután az ügykezelők 
egy ideig és a fizikai alkalmazottak tartósan is ennek hatálya alatt dolgoz-
tak. A személyi hatály tiztázatlansága felveti azt a kédést is, hogy kormány-
tisztviselői körben lehet-e szolidaritási sztrájkot szervezni önkormányzati 
tisztviselők sztrájkjának támogatására és fordítva, vagy nem.

És itt felmerül néhány kérdés! Mi vitte rá a szakszervezeteket, hogy ezt a 
jogkorlátozó megállapodást aláírják? Miért nem mondták föl a megállapo-
dást azóta, hogy a Szociális Karta idézett szövege bekerült a magyar jog-
rendbe? Miért nem mondta fel a kormány, amely szintén tudatában lehetett 
annak, hogy nemzetközi szerződést szeg? És ha ez a Megállapodás a felek 
érdekeit kielégíti, miért nem módosították 1994 óta egyetlen alkalommal 
sem úgy, hogy megfeleljen az aktuális jogi helyzetnek?

3. A gyakorlat

3.1. Közszolgálati sztrájkok 2010 előtt

A munkabéke a közigazgatásban egészen sokáig tartott, 1989 és 2013 kö-
zött mindössze négy alkalommal került sor sztrájkra. Igaz ugyan, hogy vol-
tak olyan időszakok, amikor a fűnyíró elvű csoportos létszámleépítéssel 
lepte meg az aktuális kormány a köztisztviselőket, az e körül kialakult viták 
azonban nem vezettek sztrájkhoz, ideértve a hosszú ideig működött Egysé-
ges Közszolgálati Sztrájkbizottság fennállásának időszakát is. Az 1992. évi 
XXIII. tv. hatálybalépésétől kezdve a mindenkori kormány rendszeres bér-
megállapodásokkal és más engedményekkel lényegileg szinten tartotta 
(ami itt azt jelenti, hogy nem hagyta végletesen leszakadni az illetményeket 
a versenyszféra bérszínvonalától) a közigazgatásban dolgozók jövedelmi 
státuszát. Ennek a megállapodásokon alapuló szabályozásnak a 2010-es 
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kormányváltás vetett véget. Erre az időszakra a köztisztviselők elvesztették 
a 13. havi illetményt, illetve a cafetéria jelentős részét, amelyről korábban a 
munkáltatók saját belátásuk – és költségvetésük – alapján döntöttek. 

A rendszerváltás utáni első két közigazgatási sztrájkot a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény hatálybalépése előtt, 1989-ben szervezték. 

November 9-én részleges sztrájkot tartottak a Csongrád megyei földhiva-
talokban. Az akció oka az volt, hogy a megyei tanáccsal nem tudtak megfe-
lelő együttműködést kialakítani a földhivatalok finanszírozása kérdésében. 
A követelések középpontjában a bérek álltak. Az akció lényege az volt, hogy 
egy napig nem fogadták az ügyfeleket, egyébként normális munkavégzés 
folyt. Az akcióban mintegy 220 ember vett részt. December 6-án országos 
sztrájkra került sor. A szakszervezet országos tanácsa november 30-án ki-
adott felhívása nyomán néhány órára, számos hivatalban pedig egész napra 
bezárták az ajtókat. Az akció gyakorlatilag az ügyfelek fogadásának szüne-
teléséből állt, a bezárt hivatalokban rendes munka folyt. Mint a Földhivatali 
Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsának elnöke elmondta: a figyel-
meztető sztrájkra azért került sor, mert a helyzetüket érintő központi bér-
ígéretek ez ideig nem teljesültek. A földhivatalokban dolgozók bérének átla-
ga az iparban foglalkoztatottakétól mintegy 35-40 százalékkal elmaradt, és 
20 százalékkal volt alacsonyabb a tanácsi alkalmazottakénál. Végül a prob-
lémát átmenetileg az oldotta meg, hogy megváltozott a finanszírozási rend, 
a földhivatalok a helyi tanácsoktól minisztériumi felügyelet és finanszírozás 
alá kerültek.10 

A legközelebbi sztrájkra 17 év múlva, 2006. november 29-én került sor a 
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási Hivatalban 
(KANYVH). November 2-án sztrájkbizottság alakult itt, miután a számító-
gépteremben dolgozó 16 köztisztviselő felét el kívánták bocsátani. Miután a 
tárgyalások nagyon későn kezdődtek és a létszámleépítéstől a munkáltató 
nem állt el, november 29-én sztrájkba léptek a gépteremben dolgozó köz-
tisztviselők. A munkáltató a bírósághoz fordult a sztrájk jogellenességének 
megállapítása végett, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2006. november 23-án 
kelt, 7.Mpk.50.688/2006/5 sz. végzésében azonban elutasította a KANYVH 
kérelmét. Az indoklásban arra hivatkozott, hogy a Megállapodás szerint a 
KANYVH-nak nincs joga bírósághoz fordulni, mivel azt csak a Megállapo-
dás aláírói tehetik meg. 12 nap után, december 8-án a sztrájkot felfüggesz-
tették, miután egy AB-határozat megállapította, hogy a hivatal jogellenesen 
került a MEH fennhatósága alá: a BM a jogutód felügyelő minisztérium, az 
IRM pedig a szakmai irányító szerv, így a felfüggesztés a jogi helyzet tisztá-
zásáig szólt. 2007 januárjában 8 embert elküldtek, és 2007 nyarán a többieket 

10  Részletesebben ld.: BerkI Erzsébet: Sztrájk! Sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon a rendszer-
váltás után. OFA Kht. Budapest, 2000. 173., 176–177. o.
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is áthelyezték az ország különböző pontjaira, akik ebbe nem egyeztek bele, 
így valamennyien távoztak a szervezettől.11

A negyedik említett sztrájk 2009. november 9-én a Fővárosi Önkormányzat 
Közterület Felügyeleténél szervezett akció volt. A történet figyelmeztető 
sztrájkkal kezdődött, amelyre azért került sor, mert a munkáltatóval csak egy 
alkalommal sikerült tárgyalósztalhoz ülni, a további tárgyalástól elzárkózott. 
A szakszervezet azt tervezte, hogy a 7 nap után sztrájkot is kezdeményez. A 
munkáltató a bírósághoz fordult a figyelmeztető sztrájk jogellenességének 
megállapítását kérve, a szakszervezet pedig a tervezett sztrájk jogszerűségé-
nek megállapítását kérve. A munkáltató arra alapozta a kérelmet, hogy az al-
kalmazottak több mint fele nem sztrájkolt, ezzel megszegte a Megállapodást, 
aminek amúgy nem is részese a szakszervezet (amely jóval később alakult 
meg, mint ahogy a Megállapodás létrejött, csatlakozási kísérlete nem volt si-
keres), így a sztrájkjog nem illeti meg. A szakszervezet szerint a munkáltató-
nál nem kellett alkalmazni a Megállapodást, mert az nem államigazgatási 
szerv. A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 9.Mpk.50.344/2009/4. számú végzé-
sében megállapította a tervezett sztrájk jogellenességét, a Fővárosi Bíróság 
mint másodfokú bíróság az 59.Mpkfv.630500/2010/3. számú végzésében 
ugyanerre a következtetésre jutott. A szakszervezet ez utóbbi ellen felülvizs-
gálati kérelemmel élt. A felülvizsgálati kérelemhez alkotmányjogi panaszt is 
csatolt. Miután a kérelmet a Legfelsőbb Bíróság elutasította, a szakszervezet 
kérelemmel fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához.12 A sztrájkot szer-
vező vezető tisztségviselő hamarosan távozott a cégtől.

3.2. Közszolgálati sztrájkok 2010 után

2010-ben a munkaügyi kapcsolatokban komoly modellváltás következett 
be. Ebben az évben megszűnt az Országos Érdekegyeztető Tanács és a teljes 
foglalkoztatási érdekegyeztetés, a Sztrájktörvény módosításával a közösségi 
szolgáltatásokban ellehetetlenült a sztrájk. Az ezt következő időszakban – a 
Munka törvénykönyve 2012. évi módosítása mellett – jelentősen átalakultak 
a közszolgálati jogviszonyok, létrejött a kormánytisztviselői, később az álla-
mi tisztviselői jogviszony. 2019-ben megjelent a rendvédelmi alkalmazott és 
a honvédelmi alkalmazott különleges státusza, illetve hatályba lépett a kor-
mányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 

A változások elsősorban a központi közigazgatást érintették, a helyi ön-
kormányzatok állományát kevésbé. Utóbbi területen a legnagyobb átalaku-
lás a kormányhivatalok hálózata létrehozásának volt köszönhető, mivel az 

11  Az esetet feldolgozta: dura Márta: Sztrájk a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási Hi-
vatalban c. szakdolgozatában. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2008. 79 o.

12  Ezek az információk a szakszervezeti vezetőkkel készített interjúkból valók. A szakszervezet be-
adványát az Emberi Jogok Európai Bíróságának honapján közölt ügyek között nem leltem fel, annak 
további sorsáról információm nincs.
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állami tisztviselői állományt zömmel az önkormányzati köztisztviselők so-
raiból töltötték fel. Nem változott viszont 11 éven át a köztisztviselői illet-
ményalap – amelynek hatálya alól 2019-ben kikerült a kormányzati igazga-
tásban dolgozók köre. Őket átsorolták a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. tv. hatálya alá. A törvény szerint jogviszonyuk kormányza-
ti szolgálati jogviszony. Beszédes elnevezés – aki a kormányzati igazgatás-
ban dolgozik, immár nem köztisztviselő. 

A gyakori státusváltozások és a bérrendszer szétzilálódása – az illetmény-
alap változatlanul hagyása mellett –, valamint a beígért életpályamodell meg-
valósulása helyett eluralkodott állásbizonytalanság folyamatosan sztrájkfe-
nyegetéseket, illetve sztrájkokat váltott ki a közigazgatásban. Az alábbi táblá-
zatban felsorolt sztrájkokat a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) szervezte, amely több íz-
ben csatlakozott a közszolgálatban szervezett nagy demonstrációkhoz is. A 
2019. évi sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szolidaritási 
sztrájkkal támogatta, amely végül egy iskolában valósult meg.13

Sztrájkok az önkormányzati igazgatásban 2010 után

Dátum A sztrájk 
időtartama Főbb követelések Résztvevők

száma*
2016. 06. 22. 2 óra 30 százalékos béremelés és életpályamodell 

az önkormányzati tisztviselők számára
100 hivatal, 
4700 fő

2016. 09. 14. 1 munkanap 30 százalékos béremelés 168 hivatal, 
5900 fő

2017. 07. 17. 2 óra 25 százalékos azonnali bérkiegészítés, en-
nek alapbérbe épülése után 2018 januárjá-
tól újabb 12 százalékos emelés, a harmadik 
évben 7 százalékos béremelés, vagy a 
38 650 forintos illetményalap 60 000 forint-
ra emelése, július elseje legyen a Közigaz-
gatás Napja

100 hivatal,
5000 fő

2018. 01. 12. 
és 15.

2 munkanap Ugyanaz 98 hivatal,
7000 fő

2018. 02. 15. –  
02. 19.

3 munkanap Ugyanaz 112 hivatal,
7312 fő

2019. 03. 14. 1 munkanap A hatályba lépett jogszabályok korrekció-
ja, illetményemelés, a munkafeltételek 
rontásának megakadályozása (12 pont)

7500 fő

* Az MKKSZ közlései alapján

13  Mint ismeretes, a sztrájk reggelén az EMMI államtitkárának levelét továbbította az iskolákba a tan-
kerületi vezetés, amelynek hatására a PDSZ elállt a szolidaritási sztrájktól. A levél szerint jogellenesek 
azok a megállapodások, amelyeket a PDSZ a még elégséges szolgáltatásról a munkáltatókkal kötött.  
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Jellemző módon ezek a sztrájkok az önkormányzati hivatalokban zajlot-
tak, a központi közigazgatásban dolgozók nem csatlakoztak hozzájuk. Nem 
ismert, hogy hány alapszervezettel rendelkezik ezekben az intézmények-
ben az MKKSZ, a 2019. évi sztrájkkal kapcsolatban az elnök azt nyilatkozta, 
hogy a központi közigazgatásban a munkáltatók akadályozták a sztrájk 
szervezését.14 

A kormánytisztviselők és a köztisztviselők sztrájkkal kapcsolatos maga-
tartásában – meglátásom szerint – kifejezetten a kormányzati és az önkor-
mányzati munkáltatók magatartása és az alkalmazottak jogaival kapcsola-
tos attitűdje közötti különbség mutatkozik meg. Ennek tudható be az is, 
hogy egy hónappal később a kormánytisztviselők tömeges távozásáról ér-
keznek hírek15, vagyis ők a munkaharc helyett inkább a kilépést választják. 

Anélkül, hogy a közvetlen kapcsolat a sztrájkok és a kormányzat köz-, ál-
lami és kormánytisztviselőkkel kapcsolatos magatartása között kimutatha-
tó lenne, kétségtelen tény, hogy a kormánytisztviselők egy részének illetmé-
nyeit az új törvény alapján megemelték (a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. tv. az illetményeket munkaposztokhoz kötötte és igen szé-
les sávokat határozott meg, amelyen belül a munkáltatónak szabad tere van 
az illetmény megállapítására), illetve azok az önkormányzatok, ahol erre 
forrást tudtak biztosítani, az utóbbi években saját hatáskörben emelték az 
illetményalapot is. 

A 2019. márciusi sztrájk esetén a szakszervezet már nem közvetlenül bér-
emelési követeléseket fogalmazott meg, hanem az új jogszabály azon pont-
jait célozta meg, amelyek jelentősen lerontották a munkafeltételeket. Ugyan-
akkor a hónap végére kiderült, hogy „A 70 ezer kormánytisztviselőből 
[...] jellemzően csak a központi közigazgatásban adták meg egységesen a 
béremelést, így a minisztériumok, államtitkárságok és az államkincstár dol-
gozói, továbbá a hivatalvezetők és a kormánymegbízottak részesültek eb-
ben, miközben az ügyfélfogadást végző hivatalnokok tízezrei nem [...]. 
Borosné [a szakszervezet elnöke] szerint átlagosan 9 százalékkal csökkent a 
kereset, emiatt az elmúlt hetekben olyan általános felháborodás alakult ki, 
amelyről nem drámai túlzás azt állítani: katasztrófahelyzetet idézhet elő.”16 
Ennek alapján egy béremelésről szóló követelés napirendre kerülése nem 
lehetetlen, de bizonyára idő kérdése, amíg a szakszervezet fel tudja mérni, 
mely rétegek, mekkora tisztviselői kör lett a korábbinál is elégedetlenebb az 
új törvény hatálybalépésével.

14  gulyás Erika: Cél a szakszervezetek megfojtása. Népszava 2019. március 16. https://nepszava.
hu/3029104_cel-a-szakszervezetek-megfojtasa

15  Ld. ugyanott.
16  Bíró Marianna: Ezrek sokallnak be a kormányhivatalokban, sorra mondanak fel. 2019. április 10. https://

index.hu/belfold/2019/04/10/kormanyhivatalok_tomeges_felmondas_koztisztviselok/ Az itt említett 
keresetcsökkenést azzal összefüggésben kell értelmezni, hogy megnőtt a napi munkaidő és csökkent 
a fizetett szabadságnapok száma.
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Ilyen körülmények között az MKKSZ természetes módon csatlakozott a 
közben megalakult Országos Közszolgálati Sztrájkbizottsághoz (OKSZ), 
amely elsősorban azoknak a közszolgálati csoportoknak a bérrendezését 
szeretné elérni, akiknek az illetményét ma is a közel háromnegyedrészben 
„üres”17 közalkalmazotti bértábla határozza meg. 

Miután az OKSZ levélben értesítette a kormányfőt a sztrájkbizottság meg-
alakulásáról és a követelésekről, kérte a kormányzati tárgyaló kijelölését. És 
itt térhetünk vissza a Megállapodáshoz: a kormány az utolsó napon megkül-
dött válaszában arra kérte az OKSZ-t, nyilatkozzon, hogy a tisztviselők több 
mint fele támogatja a sztrájk kezdeményezését.18 Miután az OKSZ szinte az 
egész közszolgálatot lefedte, értelemszerűnek tűnik, hogy a nyilatkozatnak a 
teljes közigazgatásra vonatkozóan kellett volna megszületnie. Miután ilyen 
nyilatkozatot nem lehetett tenni, az MKKSZ ebben a pillanatban közalkalma-
zott tagjainak képviseletében vesz részt az OKSZ munkájában. 

Megjegyzem, hogy korábban nem fenyegetett a kormány azzal, hogy az 
ellene szervezett sztrájkok miatt bírósághoz fordul – ez az 1989 és 2018 kö-
zött elmúlt harminc évben egyszer forult elő, de ott közalkalmazottak szer-
veztek sztrájkot és végül formai problémák miatt nem született döntés a 
sztrájk jogszerűségéről.19 Ezzel szemben 2019-ben a kormány egy képviselő-
je megelőlegezte, hogy jogellenes a PDSZ szolidaritási sztrájkja és ennek 
megállapítása iránt bírósághoz fordul. Még nem világos, hogy ez azt jelen-
ti-e, hogy a kormány változtatott azon a stratégiáján, hogy különösebb reak-
ció nélkül tűri a közszolgálat sztrájkjait. 

Összességében tehát a Megállapodás megszületése után tartott nyolc köz-
tisztviselői sztrájkból egy esetben azért nem került sor a jogszerűség/jogel-
lenesség megállapítására, mert a munkáltató kérelmét a Bíróság a Megálla-
podásra hivatkozva nem fogadta be. Egy munkáltatónál lezajlott figyelmez-
tető sztrájkot és tervezett sztrájkot jogellenesnek mondtak ki amiatt, hogy a 
szervező szakszervezet nem volt a Megállapodás részese, mivel a megálla-
podó felek nem biztosították számára a csatlakozás lehetőségét. Hat sztrájk 
zajlott le anélkül, hogy a kormány szükségét érezte volna, hogy a bíróság-

17  Miután a minimálbér, illetve a garantált bérminimum magasabb, mint a tábla nagyobb része alapján 
meghatározható illetmény, a közalkalmazottak jelentős része azonos összeget – garantált bérminimumot 
– kap. Az OKSZ követelése, hogy a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osz-
tályok első fizetési fokozatai – a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával –
emelkedjenek A1-nél 69 000 Ft-ról a minimálbérre, B1-nél 77 000 Ft-ról a garantált bérminimumra, F1-nél 
122 000 Ft-ról a garantált bérminimum 130%-ára, ami 2019-ben 253 000 Ft, amely egyben legyen a diplomás 
bérminimum. Ld.  Mit kíván az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság? 2019. április 12. https://www.facebook.
com/sztdsz/photos/rpp.155846144485485/2638850899518318/?type=3&theater

18  Földiák András OKSZ-elnök 2019. március 26-ai tájékoztatása szerint: „A március 25-én 18 óra 22 
perckor érkezett levélben Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár a tárgyalások megkezdését 
megelőzően nyilatkozatot kér arról, hogy a sztrájkot kezdeményező szakszervezet rendelkezik a tiszt-
viselők többségének felhatalmazásával.” Ld.: FöldIák András: Orbán válasza a sztrájkbizottságunknak. 
2019. március 26.  https://szef.hu/rovatok/92-oef/3342-orban-valasza-a-sztrajkbizottsagunknak?fbcli
d=IwAR26lJGambn5olBflMdkkw9S4LVhUHLXrB71mm5epPcNUozQp5ibJZEZGNM

19  Ld. Kúria Mfv.10.237/2013/3. Munkaügyben hozott határozat.
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hoz forduljon, vagy akár csak hangoztassa azt a véleményét, hogy a sztrájk 
jogellenes, ugyanakkor, többnyie formális tárgyalások után a vitát minden 
alkalommal lezárta, anélkül, hogy a követelések jó részét teljesítette volna. 
Felmerül a kérdés, milyen szerepet játszott a Megállapodás a kormány 
sztrájkokkal kapcsolatos stratégiájában? Lehetséges-e, hogy a kormány bár-
melyik sztrájk esetén a Megállapodásra hivatkozva megkérdőjelezhette vol-
na annak jogszerűségét, de ezt nem tette meg, mintegy cserébe azért, hogy 
a szakszervezet lemondjon követelései többségének teljesítéséről? 

Összeesküvés-elmélet, mondhatja az olvasó – és valóban. Annak is van 
valószínűsége, hogy a kormány elegendőnek ítéli a kormánytisztviselők 
kordában tartására azt a mindennapi stresszt, ami ezeket a munkahelyeket 
jellemzi, az pedig, hogy az önkormányzati körben mi zajlik, különösebben 
nem érdekli, illetve az alacsony szervezettség miatt az egész közigazgatásra 
kiterjedő sztrájkra nem számít. Ha az MKKSZ elnöke jól látja a helyzetet, azt 
is gondolhatjuk, ha a kormány úgy ítéli meg, hogy az elégedetlenség szintje 
növekszik, nem lesz rest akadályozni a sztrájk szervezését.

4. A csapda

A Megállapodás kétségkívül hasznos a kormány számára, amennyiben 
az a célja, hogy megakadályozza a köz- és kormánytisztviselők sztrájkjait. A 
szakszervezet néhány százalékos – bár növekvő – szervezettségi szintje20 
eleve lehetetlenné teszi, hogy egy általuk tervezett akció mellett jelentős tö-
megeket mozgósítsanak, különösen, hogy arról kellene meggyőzni a köz- és 
kormánytisztviselőket, hogy aláírásukkal igazolják a támogatást. Igaz 
ugyan, hogy az aláírásokat csak a Bíróság kérheti bemutatni, a tisztviselők-
nek azonban – az átszervezések, jogviszonyváltások és létszámleépítések 
nyomása alatt – kellene rendelkezni némi civil kurázsival ahhoz, hogy az 
aláírásukat megadják. 

Ilyen körülmények között a megállapodás fenntartása a szakszervezetek-
nek nem lehetne érdeke. Maga a Megállapodás úgy rendelkezik, hogy  
„A Megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja. 
A Megállapodást felmondó fél a rendelkezésre álló három hónapos határ-
időn belül köteles az új Megállapodásra szövegszerű javaslatot tenni.” Az 
első idézett mondat feltehetően azt is jelenti, hogy a felmondástól számított 
három hónap elteltével a Megállapodás hatályát veszti. A második mondat-
ban említett szövegszerű javaslatot bármelyik szakszervezet képes lenne 

20  A Megállapodást a következő szakszervezetek írták alá: Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsé-
ge; Közalkalmazottak Szakszervezete; Belügyi Dolgozók Szakszervezete; Adó- és Pénzügyi Dolgozók 
Országos Szakszervezeti Tanácsa; Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete; Közegészségügyi 
Szakszervezet. Közülük néhány időközben megszűnt vagy átalakult, viszont létrejött néhány új szak-
szervezet, amelyek különböző okok folytán nem részesei a megállapodásnak.
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megalkotni. Egy új megállapodásban a köz- és kormánytisztviselők sztrájk-
jogának gyakorlását a törvényhez képest a lehető legkevésbé kellene korlá-
tozni – a szükséges korlátokat a törvénybe kellene beiktatni –, csupán szabá-
lyozni a sztrájk szervezését, kivitelezését, illetve a vita megoldására rendel-
kezésre álló eljárásokat. Egy barátibb, az érdekvédelemben valódi fegyver-
ként használható megállapodástervezet megírásának nincs akadálya, rá-
adásul ez megoldaná azt a problémát, hogy a sztrájkjogot korlátozni csak 
törvényben lehet.  

Arra azonban nincs garancia, hogy a kormány és a többi szakszervezet az 
ajánlott szöveget elfogadja. Amíg a Sztrájktörvény tartalmazza az ominó-
zus mondatot, könnyen alakulhat ki ex lex állapot – a régi Megállapodás 
már nem érvényes, új megállapodás pedig nem születik. Vajon szervezhet-
nek-e a köz- és kormánytisztviselők sztrájkot a törvény alapján ebben az 
esetben? Ha a történelmi példákból indulunk ki, akkor igen – az említett 
földhivatali sztrájkokat a törvény hatálybelépése után, a Megállapodás meg-
születése előtt szervezték. Ez azonban kevés lehet ahhoz, hogy a szervezők 
„biztosra menjenek”. 

Tiszta jogi helyzet a következő megoldásokkal keletkezne.
a) Az Alkotmánybíróság megsemmisíti a Megállapodásra vonatkozó 

mondatot. Mint láttuk, az Alkotmánybíróságtól belátható időn belül 
ilyen döntés nem várható, hiszen ahhoz a saját korábbi döntését kelle-
ne felülvizsgálnia. 

b) Az Alkotmánybíróságon kívül a törvény felett természetesen a parla-
mentnek van hatalma, amely a közelmúltban kétszer módosította azt. 
A parlament is kihúzhatná ezt a mondatot és ezzel biztosíthatná a köz- 
és kormánytisztviselők más munkavállalói csoportokkal közel azonos 
jogát a sztrájkhoz. A parlament azonban ehhez a mondathoz nem nyúlt 
és ezt a jelenlegi politikai konstellációban nem is várhatjuk. 

c) A Kormány és az érintett szakszervezetek tárgyalások útján úgy mó-
dosítják a Megállapodást, hogy a régi szöveget akkor mondják fel, 
amikor az új szöveg elfogadására készen állnak. Ezzel elkerülhető az 
ex lex helyzet, a szükséges törvénymódosítást pedig az új szöveg alap-
ján a kormány a parlament elé terjeszti. 

A harmadik – látszólag kézenfekvő – megoldáshoz azonban közös akarat 
szükséges, amelynek jelen pillanatban semmiféle jelét nem látni, ahhoz is 
kényszerek kellenek, hogy ez az akarat megszülessen. Ilyen kényszerhelyze-
tet csak maguk a köz- és kormánytisztviselők tudnak létrehozni, de lehetsé-
ges, hogy addig üldögélnek ebben a csapdában, amíg az „összebeszélés” gon-
dolata végképp feledésbe merül – és akkor a probléma magától megszűnik.
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BITSKEY BOTOND*

A közfoglalkoztatás alapjogi kérdései

1. Bevezetés

A közfoglalkoztatásra egyfelől általában úgy tekintünk, mint a kortárs ál-
lami foglalkoztatáspolitika egyik eszközére. Az eszköztárban emellett olyan 
elemek találhatóak mint a munkakereséshez nyújtott aktív segítség (tanács-
adás), a foglalkoztatástámogatási programok (munkaadók támogatása cél-
személyek vagy célcsoportok foglakoztatása esetén), a képzési támogatások. 
Ezenkívül további komplex, valamely célcsoportra fókuszáló programok 
említhetők.1 Ebben az értelemben a közfoglalkoztatás leggyakrabban han-
goztatott céljai napjainkban a munkaerőpiaci integráció/reintegráció, a mun-
kaerőpiactól távollévők munkaszocializációjának és munkaaktivitásának a 
fenntartása, illetve fejlesztése, valamint a szegénységenyhítés.2 Megjelentek 
az olyan kötelező együttműködési elemek is, melyek keretében az álláskere-
sők a támogatás vagy segélyjogosultság megszerzése és megtartása érdeké-
ben kötelesek bizonyos mennyiségű közmunka végzésére. Ez a „segélyért 
munkát” elv vagy más szóval workfare-szemlélet manapság gyakran jellem-
zője a közfoglalkoztatási rendszereknek.3

A közfoglalkoztatás végül munkajogi értelemben szemlélve egy atipikus 
munkaviszony, melyre számos elemében – mind az alanyai, mind a munka-
végzés tárgya, mind a munkabér, és különösen az állam támogatói befolyá-
sa tekintetében – eltérő szabályozás vonatkozik, mint a hagyományos mun-
kaviszonyra.4 Ebben az összefoglaló cikkben arra teszünk kísérletet, hogy a 
közfoglalkoztatási jogviszonyt és az erre vonatkozó jogi környezet alkotmá-
nyossági és alapjogi aspektusait vizsgáljuk meg az ombudsmani vizsgála-
tok és az alkotmánybírósági gyakorlat áttekintésével.

* Munkajogi szakjogász, az Alkotmánybíróság főtitkára.
1  FerencZ Jácint: Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony In: Jog, Állam, Politika VI. évf. (2014) 

2. sz. 126., kéZdI Gábor (szerk.): Közelkép. Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata. MTA Közgazda-
ságtudományi Intézet, 46.

2  koltaI Luca: Célok és értékek a közfoglalkoztatásban In: Fundamentum XIX. évf. (2015) 1. szám, 68.
3  koltaI Luca: Célok és értékek a közfoglalkoztatásban In: Fundamentum XIX. évf. (2015) 1. szám, 69. 

A workfare kifejezés etimológiáját és a workfare típusú közfoglalkoztatás meghatározását lásd: csoBa 
Judit: „Segély helyett munka” – a közfoglalkoztatás formái és sajátosságai In: Szociológiai Szemle 2010 
1. szám, 29.

4  FerencZ Jácint: Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony In: Jog, Állam, Politika VI. évf. (2014) 
2. sz. 127.
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2. Az egyes alapjogi és egyéb alkotmányossági 
szempontok

2.1.  A munka szabad megválasztásához való jog mint  
alkotmányos alapjog

A közfoglalkoztatás, különösen annak workfare típusú megvalósulása ösz-
szefüggéseket mutat a munka szabad megválasztásához való joggal, illetve 
a kényszermunka tilalmával. Az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésének 
első mondata alapján mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás sza-
bad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Az Alkotmánybíróság – 
az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése alapján, mely az Alapörvény szövegével 
megegyező módon garantálta e jogot – már működése első éveiben megál-
lapította, hogy a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog 
a szabadságjogokéhoz hasonló védelemben részesül az állami beavatkozá-
sok és korlátozások ellen.5

Mivel az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésének megfogalmazása megegye-
zik az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésének megfogalmazásával, az Al-
kotmánybíróság – általános gyakorlata szerint6 – fenntartotta a korábbi gya-
korlatát és értelmezését e jog tartalmára és értelmezésére vonatkozóan.7 Az 
Alkotmánybíróság értelmezése alapján az alkotmányos védelem megilleti a 
munkaviszonyban és a foglalkozásra irányuló más jogviszonyban állókat, 
valamint a vállalkozókat is, ezért a „munka, foglalkozás, vállalkozás alanyi 
alapjogként nem különbözik egymástól”8. 

Áttekintve azonban az Alkotmánybíróságnak a munka szabad megvá-
lasztása jogával kapcsolatos határozatait, meg kell állapítanunk, hogy ezek-
nek az ügyeknek tárgya nem az a kérdés volt, hogy alkotmányosan elfogad-
ható-e és ha igen, milyen körülmények és feltételek mellett az, ha valakinek 
olyan munkát kell valamilyen okból végeznie, amelyet önszántából nem 
tenne, hanem az, hogy milyen esetekben elfogadható, ha valaki nem gyako-
rolhatja azt a munkát, amelyet szeretne.

5  21/1994. (V. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 120. Fontos megjegyezni, hogy az Alkotmány 70/B. § 
(1) bekezdésében szerepel a „munkához való jog” fordulat is, melynek az Alkotmánybíróság kettős 
természetet tulajdonított: egyrészt alkotmányos szabadságjog (alapjog), és e tekintetben megegyezik a 
munka és vállalkozás szabad megválasztásának jogával, másrészt a munkához való jog szociális jogi 
oldalára utal, mely alapvetően egy államcélt fogalmaz meg alkotmányos szinten.

6  22/2012. (V. 11.) AB határozat, Indokolás [40], 13/2013. (VI. 17.) AB határozat, Indokolás [32].
7  Először a 32/2012. (VII. 4.) AB határozatban, Indokolás [39] és köv., legutóbb összefoglalóan: 26/2017. 

(X. 17.) AB határozat, Indokolás [15].
8  21/1994. (V. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 121.
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2.2. A kényszermunka tilalma

A munka szabad megválasztása jogának azonban mégis kell, hogy le-
gyen egy negatív (a tartózkodás szabadságára utaló) aspektusa is, melyet 
inkább a kényszermunka tilalma fogalommal összefüggésben tárgyal a 
szakirodalom, és szabályoznak a nemzetközi jogi instrumentumok. Az Al-
kotmánybíróság megfogalmazásában: a munka és a foglalkozás szabad 
megválasztásához fűződő alapjog magában foglalja annak negatív oldalát 
is: alapjogot arra, hogy senki nem kényszeríthető olyan munkáltatóval mun-
kaviszonyba, akivel munkaszerződést nem kötött és nem is kíván kötni, 
akinél munkát végezni egyáltalán nem akar.9

Erre az összekapcsolásra azért volt szükség, mert némileg meglepő mó-
don sem az 1989-es Alkotmány, sem a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény 
nem tartalmazza a kényszermunka tilalmát, sem az alapelvi rendelkezései 
között, sem az alapjogi katalógusban. Ezért amikor ilyen tárgyú ügy felme-
rült, az Alkotmánybíróság a vizsgálatot közvetlenül a foglalkozás szabad 
megválasztásához való jog alapján folytatta le, de ennek során mintegy 
bennefoglaltan a kényszermunka tilalmát értelmezte és alkalmazta.10 

Így járt el az Alkotmánybíróság például abban az esetben, amelyben nem 
találta alkotmányellenesnek (a munka szabad megválasztásának jogával el-
lentétesnek) a polgári szolgálatra vonatkozó törvényi rendelkezéseket, mert 
úgy ítélte meg, hogy a korlátozásra okot ad a honvédelmi kötelezettség al-
kotmányos előírása.11 Hasonló jellegű volt az a 2004-ben született döntés is, 
melyben az Alkotmánybíróság elutasította a fogvatartottak részére a bünte-
tés-végrehajtási intézet tisztántartásában való kötelező, díjazás nélküli rész-
vétel előírását, mivel e munkavégzési kötelezettség teljesítése az érintettek 
alapjogának szükséges és arányos korlátozását jelentik.12

A határozat indokolásban az Alkotmánybíróság kifejezetten is összekö-
tötte az Alkotmányban biztosított és az ügy eldöntéséhez alapul vett, a 
munka szabad megválasztásához való jogot a kényszermunka tilalmával, 
amikor úgy fogalmazott: „Az elítéltek és fogvatartottak munkavégzésének 
előírása […] nem minősül »kényszermunkának«”13.

A témánkhoz leginkább kapcsolódó döntést – a polgári szolgálattal fog-
lalkozó határozathoz hasonlóan szintén – 1994-ben hozta az Alkotmánybí-
róság. Az indítványozó által felvetett alkotmányossági kérdés az volt, hogy 
nem ütközik-e a munka és foglalkozás megválasztásához való jogba, így a 
kényszermunka alkotmányos tilalmába, ha a munkát közvetett (anyagi) 

9  500/B/1994. AB határozat ABH 1995, 699, 701.
10  juHásZ Gábor: 70/B. § [A munkához való jog] In: jakaB András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, 

Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 21. msz. és köv.
11  46/1994. (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 206, 265. A határozat megszületése időpontjában még 

fennállt az általános honvédelmi kötelezettség.
12  684/B/2001. AB határozat, ABH 2004, 1545, 1553.
13  ABH 2004, 1554.
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kényszer hatására kell elvállalnia az érintett személynek.14 A szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Sztv.) akkor hatályos rendelkezése szerint ugyanis a szociális hatósá-
gokkal való együttműködést nem vállaló munkanélküli részére nem álla-
pítható meg támogatás, illetve a már megállapított támogatás folyósítását 
meg kell szüntetni, a 34/A. § (2) bekezdése szerint pedig az együttműködést 
nem vállaló munkanélküli az a személy is, aki a szakképzettségének, illetve 
az iskolai végzettségének megfelelő vagy eggyel alacsonyabb szintű iskolai 
végzettséget igénylő munkahelyet, közhasznú munkát nem fogadja el, felté-
ve, hogy a felajánlott munkahely, közhasznú munka megfelel a munkanél-
küliek ellátásáról szóló akkor hatályos törvény előírásainak, és a várható 
kereset eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az Alkot-
mánybíróság határozata indokolásában megállapította, hogy az Sztv. táma-
dott rendelkezése alkotmányjogi szempontból nem áll közvetlen összefüg-
gésben – és így ellentétben sem – a munka és a foglalkozás szabad megvá-
lasztásának alapvető jogával. A támogatást igénylő személyt megilleti a sza-
bad választás joga, visszautasíthatja a felajánlott munkahelyet vagy köz-
hasznú munkát, akarata ellenére azt nem kell elvégeznie.15

Az Alkotmánybíróságnak ebben a határozatban tehát kifejezetten megje-
lenik az „együttműködés és a közmunka mint a szociális támogatás feltéte-
le” problémakör, és a testület szerint ez nem vet fel alkotmányossági aggá-
lyokat a munka szabad megválasztása szempontjából.

Ezekből a határozatokból kirajzolódó gyakorlatnál látható, hogy az Al-
kotmánybíróság az alkotmányban nem szereplő kényszermunka tilalmát 
összekötötte a munka és foglalkozás szabad megválasztása alapjogával, 
mintegy ennek részeként értelmezte és alkalmazta. Ez egy átgondolt és ha-
gyományokkal rendelkező interpretáció az Alkotmánybíróság működése 
során. Egy nemzetközi jogi terminust, sőt egy klasszikus szabadságjogot 
kellett megjeleníteni és érvényesíteni a magyar alkotmányos szisztémában, 
és ehhez megkeresni azt az alkotmányi normát, amelyhez ez leginkább 
kapcsolható. Az Alkotmánybíróság elsősorban a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányára és az Emberi Jogok Európai Egyezményé-
re tekintettel azt állapította meg, hogy „nem sérti az Alkotmány 70/B. 
§-ában szereplő munkához való jogot az elítéltek és az előzetes letartóztatás-
ban fogvatartottak kötelező, díjazás nélküli részvétele az intézet tisztán tar-
tásában és ellátásában, mert az szükséges és elvárható. Az intézet tisztán-
tartásában és ellátásában való részvétel nem jelent aránytalan mértékű alap-
jog-korlátozást, és nem tekinthető kényszermunkának sem.”16

14  juHásZ Gábor: 70/B. § [A munkához való jog] In: jakaB András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja 
II. Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 2548. [23]

15  1449/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 561, 564.
16  684/B/2001. AB határozat, ABH 2004, 1545, 1554.
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A kényszermunka tilalma az Egyezségokmány és az Egyezmény mellett 
számos nemzetközi jogi instrumentumban szerepel, és az a nemzetközi jog 
általánosan elismert szabályai közé tartozik.17 Ennek megfelelően szerepel a 
kényszermunka tilalma az Európai Unió Alapjogi Chartájában is, de érde-
kes módon az Európai Szociális Karta a magyar alkotmányhoz hasonlóan a 
foglalkozás szabad megválasztásának joga kifejezést használja inkább. 
A széles körű előfordulás ellenére a kényszermunka tilalma egyike a legke-
vesebbszer hivatkozott rendelkezésnek a különböző emberi jogi szervek 
gyakorlatában, és jogsértés megállapítására ez alapján igen ritkán kerül 
sor.18

2.3. A közfoglalkoztatási programba való bekerülés esetlegessége

A közfoglalkoztatás egy állami foglalkoztatáspolitikai eszköz. A közfog-
lalkoztatási programban tipikusan a nehéz anyagi helyzetben lévő, a társa-
dalom legkiszolgáltatottabb rétegéhez tartozó személyek vesznek részt.19 
Ráadásul a részvétel sokszor kényszerűségből ered, hiszen a közfoglalkoz-
tatásból történő kimaradás következménye lehet bizonyos szociális támoga-
tások elveszítése. Ezért fontos, hogy a programba milyen módon, milyen 
feltételek mellett lehet bekerülni, milyen szempontok alapján történik a ki-
választás és a közvetítés.

Részben erre tekintettel jött létre a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis, melyben rögzíteni kell azokat a tulajdonságokat, prioritási szem-
pontokat, amelyek figyelembevételével a közfoglalkoztatottak közvetítését a 
munkaügyi kirendeltségeknek végezniük kell. Az elektronikus nyilvántar-
tás célja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, a rehabilitációs 
ellátásban részesülő, illetve a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek 
munkaerőpiaci helyzetének javítása, a közfoglalkoztatásban való részvéte-
lük biztosítása, a közfoglalkoztatás megszervezése, a közfoglalkoztatás fel-
tételeinek biztosítása.

Az alapvető jogok biztosa a „Munka méltósága” című projektje keretében 
vizsgálta egyebek mellett ezeknek a prioritási szempontoknak is az érvé-
nyesülését.20 A projektjelentésben az ombudsman ezekkel a bekerülési 
szempontokkal kapcsolatban megállapította, hogy mivel a végső döntést 

17  Jacobs wHIte: The European Convention on Human Rights. Clarendon Press, Oxford, 1996. 70.
18  Hungler Sára: Does The New Hungarian Public Work Program Constitute Forced Labor? – 

Fragments to the Human Rights Protection in the European Union. In: VereBélyI Imre – sZécHenyI  
István (szerk.): Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája 2012. Győr, 
www.academia.edu/5441343/Public_work 5.

19  30/2017. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [67]
20  A teljes, összefoglaló dokumentum itt érhető el: ZemplényI Adrienne – Baksa Zsuzsanna (szerk.): 

A Munka méltósága projekt. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 2013. www.ajbh.hu/
documents/10180/124834/munka_meltosaga_2013.pdf. A továbbiakban a dokumentumra „A munka mél-
tóság projektjelentés” vagy projektjelentés néven fogunk hivatkozni.
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minden esetben a közfoglalkoztató hozza meg, a rászorultabb személyek 
közfoglalkoztatása végső soron nem a munkaügyi kirendeltségek kiválasz-
tási eljárásán múlik. Amíg ugyanis a munkaügyi kirendeltségek a prioritási 
szempontoknak megfelelően próbálják előmozdítani a hátrányos helyzetű-
ek kiválasztását, a közfoglalkoztatók a gazdasági érdekeik, illetve a közfog-
lalkoztatási szerződésben foglalt kötelezettségvállalásuk megtarthatósága 
érdekében a jobb mentális állapotban lévő, nagyobb munkatapasztalattal 
rendelkező, esetlegesen a már előző programban megismert és jól teljesített 
munkavállalókat választják ki. Mindezt súlyosbítja, hogy a prioritási szem-
pontok érvényesülése a munkaügyi kirendeltségek tevékenysége során is 
esetleges. A prioritási szempontok felmérésének, rögzítésének ugyanis nin-
csenek egyértelmű szabályai, így a munkaügyi kirendeltségeken dolgozó 
ügyintézők lelkiismeretességén múlik, hogy a hátrányos helyzetű, illetve 
súlyosan hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű álláskeresők-
ről megfelelő, a valós állapotot tükröző adatokat vegyenek fel. Mindez így a 
prioritási szempontú kiközvetítés kiüresedésének veszélyét rejti magában.

Az alapvető jogok biztosa ezért azt állapította meg, hogy az álláskeresők, 
így különösen a nehéz szociális helyzetben lévők, illetve a fogyatékossággal 
élők prioritási szempontjaival összefüggésben a pontos eljárási rend hiánya 
miatti kiszámíthatatlanság sérti a jogbiztonság követelményét, továbbá ne-
hezíti és akadályozza az esélyegyenlőség előmozdításával összefüggő álla-
mi kötelezettségek hatékony teljesítését.

2.4.  A védett csoportok hátrányos megkülönböztetése  
a közfoglalkoztatás során

Már az előző pontban, a közfoglalkoztatási programba való bekerüléssel 
kapcsolatban láttuk, hogy az nem tárgyalható anélkül, hogy ne találkoz-
zunk az érintettek hátrányos helyzetéből eredő valamilyen kérdéssel. Lé-
nyegében így van ez a közfoglalkoztatás valamennyi aspektusával: akár ha 
a foglalkoztatáspolitika céljai oldaláról közelítünk az intézményhez, akár 
ha a bekerülés, a kiválasztás, a bérezés, a szabadságolás szabályait, a kima-
radás következményeit nézzük, felmerül vizsgálandó kérdésként diszkri-
minációs jog (pl. előnyben részesítés, pozitív diszkrimináció, közvetlen és 
közvetett hátrányos megkülönböztetés stb.) valamilyen aspektusa, lehetősé-
ge, szándéka, indoka, célja. Mindez nyilván abból ered, hogy a közfoglal-
koztatási programokkal kapcsolatba kerülő személyek jellemzően valamely 
vagy akár több szempontból sérülékeny csoportok tagjai. Márpedig a köz-
foglalkoztatás rendszerszintű szabályozási és működési problémái, hiá-
nyosságai a közfoglalkoztatottak érdekeit, alapvető jogait – épp a sérülé-
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kenységük okán – erőteljesebben érintik, és bizonyos védett tulajdonságok 
esetén a közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottsága fokozottabbá válhat.21

Az ombudsman szerint alapvetően négy olyan védett tulajdonsággal ren-
delkező csoport körvonalazható, melyek tagjai fokozottan ki vannak téve a 
hátrányos megkülönböztetésnek a közfoglalkoztatás kapcsán: a roma nem-
zetiségű személyek, a nők, az egészségügyi problémákkal küzdő személyek 
és az 50 év felettiek.

A megkülönböztetés gyakran megjelenik a közfoglalkoztatási munkavi-
szony megszüntetése során is, továbbá gyakran érinti a foglalkoztatás kö-
rülményeit, különösen azt, hogy az ilyen személyek gyakran csak részmun-
kaidős munkakörbe tudnak bekerülni, vagy olyan munkafeltételek mellett 
kapnak jellemzően állást, vagy olyan jellegű munkát kell végezniük, ame-
lyek rosszabbak az átlagosnál. Végül meg kell említeni, hogy az ombudsma-
ni vizsgálatok során gyakran találkoztak a vizsgálatot végző szakemberek 
megalázó bánásmóddal (például a védett tulajdonságra utaló, negatív tar-
talmú megjegyzésekkel a közfoglalkoztató képviselői részéről). 

2.5. A közfoglalkoztatási bér összegének kérdései

A közfoglalkoztatási bér összegének megállapítására vonatkozó szabá-
lyozás a minimálbérre vonatkozó szabályozás logikáját követi, de a bérek 
összegét annál alacsonyabban állapítja meg.

Az alapjogi biztos vizsgálataiban és jelentéseiben felmerültek alkotmá-
nyos aggályok az eltérő összegű bérezéssel kapcsolatban. A vonatkozó köz-
foglalkoztatási szabályok rendelkezéseiből ugyanis nem olvasható ki olyan 
elem, ami alátámasztaná, hogy a határozott időtartamú jogviszonyban álló, 
napi nyolc órát dolgozó közfoglalkoztatott számára miért járna lényegesen 
kevesebb bér, mint az országos bérminimum. Az alkotmányossági vizsgá-
lat során arra a kérdésre kell tehát választ találni, hogy homogén csoportba 
tartoznak-e a közfoglalkoztatottak és velük azonos munkát végző, bérmini-
mumra jogosult személyek, és ha igen, akkor a különbségtételnek milyen 
észszerű indoka van. Ha ugyanis a szabályozás a közfoglalkoztatottakat 
pusztán e tulajdonságuk alapján különbözteti meg hátrányosan, akkor fel-
merülhet az ügyben az alkotmányellenes diszkrimináció.

2.6. A szabadság eltérő mértéke

A munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót a 20 napos alapsza-
badságon túl életkorára és gyermekei számára tekintettel pótszabadság ille-

21  rajZInger Ágnes – Varjú Gabriella – ZemplényI Adrienne: A közfoglalkoztatás – esély, jog vagy 
stigma? In: Pajzsuk a törvény: rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben. In: Hajas Barna-
bás – Szabó Máté (szerk.): Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 2013. 301.
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ti meg. Ezzel szemben a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke 
naptári évenként maximum 20 munkanap; részére pótszabadság nem jár. A 
különbségtétel a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsoló-
dó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Kftv.) hatálybalépése óta kritika tárgya. Az ügyben az alapjo-
gi biztos is vizsgálatot folytatott, és arra a megállapításra jutott, hogy a köz-
foglalkoztatottak esetében a szabadság kiadásával, illetve mértékével kap-
csolatban a többi munkavállalóhoz képest, a rájuk vonatkozó garanciális 
szabályoktól észszerű indok nélkül eltérő rendelkezések sértik az egyenlő 
bánásmód követelményét.

Az Alkotmánybíróság a 3341/2017. (XII. 20.) AB határozatban megállapí-
totta, hogy nem alaptörvény-ellenesek a Kftv.-nek a szabadság mértékére 
vonatkozó rendelkezései. Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy az 
Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdése a korábbi Alkotmány 70/B. § (4) bekez-
désének szövegétől csak annyiban tér el, hogy az előbbi az utóbbi tartalmi 
elemeit részletezi. Ezért a taláros testület nem látta akadályát, hogy az al-
kotmányossági vizsgálat során figyelembe vegye a korábbi alkotmánybíró-
sági döntésekben kifejtett megállapításokat.

Az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdése – az Alkotmány 70/B. § (4) be-
kezdéséhez igen hasonlóan – a munkavállaló alapjogaként rögzíti mind a 
munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó napi pihenőidőhöz, mind a mun-
kavállaló tartós pihenését szolgáló heti pihenőidőhöz, továbbá a munkavál-
laló éves fizetett szabadsághoz való jogát. Ezek jogosultja mindenki, aki fog-
lalkoztatási jogviszony keretében (munkaviszonyban, illetve munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyban) munkát végez, és nem maga dönt a mun-
kaideje felhasználásáról. A fizetett szabadsághoz való jog mint alapjog 
egyik fontos tartalmi eleme a szabadság rendszeressége. A munkavállaló 
meghatározott időszakonként, jellemzően évente (ennél rövidebb időtarta-
mú, határozott idejű munkavégzés esetén arányosan) jogosult a fizetett sza-
badságra, melynek időtartamára a munkavállaló mentesül a munkavégzési 
kötelezettsége alól, és bérfizetésre jogosult.

Az éves fizetett szabadság mértékéről azonban az Alaptörvény, és koráb-
ban az Alkotmány sem rendelkezett. Az Alkotmánybíróság ezért áttekin-
tette a szabadság minimális mértékére vonatkozó, érvényes nemzetközi jogi 
kötelezettségeket is. Az Alkotmánybíróság ezek alapján megállapította, 
hogy évenként húsz munkanap szabadság nem tekinthető az Alaptörvény 
XVII. cikk (4) bekezdésében biztosított jog korlátozásának. Ezen időtartamot 
a Kftv. 2. § (4a) bekezdése biztosítja, így nem sérti az Alaptörvény XVII. cikk 
(4) bekezdését.

Ami pedig a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak közötti megkülön-
böztetést illeti, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Mt. 116. §-a 
értelmében az alapszabadság mértéke szintén évenként húsz munkanap. 
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A közfoglalkoztatási jogviszonyban és a munkaviszonyban biztosított alap-
szabadság mértéke között tehát nincs különbség, így a vizsgált rendelkezés 
nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét (az Alaptörvény XV. cikkét) 
sem. Ezek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt ebben a részében el-
utasította.

2.7. Kizárás a közfoglalkoztatásból

A Kftv. tartalmaz egy sajátos korlátozó rendelkezést, ami alapján az állás-
keresőt három hónap időtartamra ki lehet zárni a közfoglalkoztatásból, 
aminek következtében nem állhat közfoglalkoztatási jogviszonyban. A ki-
zárásra okot adó körülményeket a Kftv. 1. § (4a) bekezdése tartalmazza. 
Eszerint az álláskeresőt akkor kell kizárni a közfoglalkoztatásból, ha az ál-
láskeresőt a tanköteles gyermekének mulasztása miatt szabálysértés elkö-
vetéséért három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, számára az Flt. 
alapján felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint meg-
felelő munkahelyet vagy képzési lehetőséget, továbbá az egyszerűsített fog-
lalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, vagy a megelőző 
három hónapon belül a közfoglalkoztatáson kívüli egyéb foglalkoztatási 
jogviszonya munkavállalói felmondással vagy a munkáltató azonnali hatá-
lyú felmondásával szűnt meg. Ugyancsak ki kell zárni az álláskeresőt a köz-
foglalkoztatásból, ha a közfoglalkoztatási jogviszonya a közfoglalkoztató 
azonnali hatályú felmondásával szűnt meg.

A Kftv. 2017 novemberéig tartalmazott még egy kizárási (következés-
képp azonnali hatályú felmondási) okot. Eszerint a közfoglalkoztatottat há-
rom hónap időtartamra akkor is ki kellett zárni a közfoglalkoztatásból, ha 
az önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet (kert, udvar stb.) ren-
dezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Az Al-
kotmánybíróság azonban a 30/2017. (XI. 14.) AB határozatában megsemmi-
sítette a Kftv. ezzel kapcsolatos több rendelkezését, mert azok diszkrimina-
tív jelleggel, szükségtelenül korlátozták a közfoglalkoztatottak magánszfé-
rához való jogát. A közfoglalkoztatási jogviszonynak rendszeridegen – a la-
kókörnyezet rendezettségével összefüggő – feltételekkel való megterhelése 
eszerint önkényes jogalkotói döntés volt. A határozat jelentősége a megsem-
misítésen túl abban áll, hogy az Alkotmánybíróság ebben a határozatban 
foglalkozott először a 2011-ben életbe lépett közfoglalkoztatási rendszer va-
lamely elemével. 

Az alapvető jogok biztosa 2013-ban fordult az Alkotmánybírósághoz, és 
indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg a Kftv. 1. § (4a)–
(4g) bekezdését, valamint 2. § (5) bekezdés g) pontját, mivel azok álláspontja 
szerint sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglaltakat (jogálla-
miság elve), továbbá ellentétesek az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében 
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(egyenlő bánásmód követelménye), az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdé-
sében (tisztességes eljáráshoz való jog), valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk 
(7) bekezdésében (jogorvoslathoz való jog) foglaltakkal.

Az Alkotmánybíróság áttekintette a közfoglalkoztatás szabályozási hát-
terét és megvizsgálta a közfoglalkoztatási jogviszony jellegét és alkotmány-
jogi aspektusait. A határozat szerint a közfoglalkoztatás az államilag támo-
gatott közmunkaprogramok keretében a regisztrált munkanélküliek – az 
álláskeresők foglalkoztatásának elősegítését, a munkavállalási hátrányok 
leküzdését szolgáló – határozott idejű, átmeneti foglalkoztatását jelenti. 

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a közfoglalkoztatás intézménye 
eltérően ítélhető meg az egyéb munkaerőpiaci foglalkoztatási jogviszonyok-
tól; az a szociális ellátások és a nyílt munkaerőpiac között elhelyezkedő köz-
tes területként jellemezhető. A jogalkotó ugyanis a közfoglalkoztatással egy 
olyan, a munkaerőpiac irányába terelő mechanizmust kívánt létrehozni, 
amely magasabb juttatásokat kínál, mint a szociális ellátások, viszont keve-
sebbet, mint a nyílt munkaerőpiac. 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) háttérszabályként történő alkalmazása a közfoglalkoztatási jogviszony 
magánjogi jellegét emeli ki, az Alkotmánybíróság határozata szerint ugyan-
akkor a segély helyébe lépő munkavégzés a közfoglalkoztatási jogviszony 
közjogi jellegét mutatja. A határozat indokolása kiemel néhány szempontot, 
mely ez utóbbi jelleget támasztja alá. A közfoglalkoztatásnál a munkabér a 
minimálbérnél kisebb összegű. A közfoglalkoztatás kizárólag közfeladatra 
szervezhető foglalkoztatási forma, amely a foglalkoztató és foglalkoztatott 
között, munkavégzésre, próbaidő kikötése nélkül, határozott időre létesít-
hető, az Mt. szerinti munkaszerződés megkötésével. A közfoglalkoztatottak 
kiválasztására kiközvetítéssel kerül sor, így a közfoglalkoztatottnak nincs 
választási lehetősége abban a tekintetben, hogy mely közfoglalkoztatóhoz 
kerül. A magánjogi szerződéskötéssel szemben tehát a közfoglalkoztatott 
szerződési pozíciója gyengébb, hátrányosabb.

Az Alkotmánybíróság szerint a közfoglalkoztatás ugyanakkor meg-
különböztetendő a közszférában található egyéb típusú állásoktól is. A köz-
foglalkoztatási jogviszony ugyanis úgy értelmezhető, mint egy időben meg-
hosszabbított, és feltételhez, munkateljesítményhez kötött szociális ellátás. 
Ebben az értelemben a hagyományos szociális ellátások és a közfoglalkoz-
tatás egymást kiváltják, amit az is jelez, hogy a különféle szociális juttatások 
szünetelnek a közfoglalkoztatás ideje alatt.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a közfog-
lalkoztatási jogviszony tartalmi értelemben egy olyan sajátos, atipikus mun-
kaviszony, ami a funkcióját illetően a szociális rendszerhez kapcsolódik, 
azaz a vizsgált foglalkoztatási forma a szociálpolitika és a foglalkoztatáspo-
litika metszéspontjában helyezkedik el.
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A Kftv. 1. § (4a)–(4g) bekezdés rendelkezései a lakókörnyezet (kert, udvar 
stb.) rendezettségére vonatkozó, az önkormányzati rendeletben előírt köte-
lezettség teljesítésének elmulasztása okán állapít meg kizárási szabályt és 
ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat az álláskeresőkre nézve. Az alapjogi 
biztos álláspontja szerint e rendelkezések alkotmányosan indokolható cél 
nélkül, hátrányosan különböztetik meg a közfoglalkoztatottakat más mun-
kaviszonyban álló személyekhez, továbbá a közszolgálati jellegű jogvi-
szonyban álló személyekhez képest. A megkülönböztetés a Kftv. 2. § (5) be-
kezdés g) pontja alapján vonatkozik azokra a személyekre is, akik közfoglal-
koztatott jogviszonyban vannak; ez esetben a közfoglalkoztató azonnali ha-
tályú felmondással megszünteti a jogviszonyt.

Ami az álláskeresőket illeti, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy 
ezek a személyek még nem állnak foglalkoztatási jogviszonyban, csupán be 
szeretnének kerülni a foglalkoztatásba, illetve annak valamilyen formájába. 
Ezért a testület úgy ítélte meg, hogy az álláskereső, amikor még nem tudha-
tó, hogy „piaci alapú munkát” talál, vagy közfoglalkoztatott lesz, az álláske-
resők homogén csoportjába tartozik. Az alkotmányossági kérdés tehát az 
volt, hogy az álláskeresők homogén csoportján belül diszkriminációt idéz-e 
elő az, hogy a közfoglalkoztatotti jogviszonyt létesíteni kívánó személyek 
esetében a törvényi szabályozás a munkavégzésen kívüli, egyéb feltételeket 
– a közfoglalkoztatottak esetében magánéleti vonatkozású, munkavégzéstől 
független feltételeket – is rögzít.

Az Alkotmánybíróság szerint a közfoglalkoztatásban részt vevő szemé-
lyek tipikusan nehéz anyagi helyzetben lévő, a társadalom legkiszolgáltatot-
tabb rétegéhez tartozó személyek. A közfoglalkoztatási jogviszony létesíté-
séhez kapcsolódó többletfeltétel tehát közvetve egy jól definiálható társa-
dalmi réteg tagjait sújtja, holott e csoport tagjai az álláskeresők homogén 
csoportjához tartoznak még.

Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy nincs semmiféle 
észszerű oka annak, hogy az álláskeresőknek pusztán erre a körére különle-
ges életvezetési előírásokat írjon elő a jogalkotó, ezért „vagyoni helyzet” sze-
rinti rejtett diszkrimináció esete áll fenn amiatt, hogy ténylegesen csak a hát-
rányos, kiszolgáltatott anyagi helyzetben élők esetére vonatkozik az a törvé-
nyi előírás, amely a munkavégzéstől független (lakókörnyezeti) feltételek tel-
jesítését írja elő. Emiatt az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alap-
törvény XV. cikk (2) bekezdését sértő alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn an-
nak következtében, hogy a törvényalkotó a kizárás szabályait a közfoglalkoz-
tatási jogviszonyba kerülés előfeltételeként is alkalmazni rendelte.

Az indítványozó ombudsman utalt arra is, hogy a Kftv. támadott rendel-
kezése sérti magánszférához fűződő jogot is. A közfoglalkoztatásba való be-
kerülés feltételeként, és az abból való kizárási esetként ugyanis nem írható 
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elő az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését szükségtelenül, illetve aránytala-
nul korlátozó feltétel.

Az Alkotmánybíróság szerint a magánszféra védelme nem szűkül le a 
belső vagy intim szférára, hanem kiterjed a tágabb értelemben vett magán-
szférára (kapcsolattartás), illetve arra a térbeli szférára is, amelyben a ma-
gán- és családi élet kibontakozik (otthon).22 A magánszférához való jog 
azonban az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése alapján más alapvető jog érvé-
nyesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében korlátoz-
ható. A korlátozás szükségességének vizsgálata körében figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a jogalkotó alkotmányos célt követett-e, illetve hogy az al-
kalmazott korlátozás alkalmas-e az alkotmányos cél elérésére.

Az Alkotmánybíróság szerint azonban nem fogadható el legitim célként 
az, hogy a jogalkotó a Kftv.-ben differenciálatlanul, általános jelleggel a köz-
feladatra történő utalással olyan, a magánszférához való jogot korlátozó kü-
lönleges életvezetési előírásokat írhat elő, amelyek nem hozhatók összefüg-
gésbe a ténylegesen elvégzendő munka tartalmával. A határozat indokolása 
szerint az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése tekintetében mindezt súlyos-
bítja, hogy az önkormányzatoknak biztosított, a magánszférát korlátozó 
rendeletalkotási felhatalmazás az álláskeresőknek, illetve foglalkoztatot-
taknak pusztán egyetlen, vagyoni helyzet szerint, illetve munkaerőpiaci po-
zíció szerint jól körülhatárolható csoportjára teszi lehetővé a különleges 
életvezetési előírások megfogalmazását, miközben a szabályozási céllal el-
érni kívánt lakókörnyezeti minőséget a jogrendszer más eszközei (például a 
birtokvédelmi szabályok stb.) diszkriminációmentesen biztosítják. Erre te-
kintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kftv. 1. § (4a) bekez-
dés b) pontja alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. 

2.8.  Az együttműködési kötelezettség mint  
a szociális ellátások feltétele

A közfoglalkoztatásba való bekerülés, illetve az onnan való kikerülés és a 
szociális támogatásokra való jogosultság a magyar közfoglalkoztatási rend-
szerben szorosan összekapcsolódik. Ez nem új jelenség, láttuk korábban, 
hogy a kérdéskörrel már a ’90-es évek közepén foglalkoznia kellett az Al-
kotmánybíróságnak.23 Általánosan megfogalmazva: az együttműködési kö-
telezettség alapján az aktív korú, keresőtevékenységet nem folytató, hátrá-
nyos munkaerőpiaci helyzetű rászorultak közül – amikor nem tudnak szá-
mukra közfoglalkoztatási lehetőséget felajánlani – csak az lehet jogosult 
szociális ellátásra, jelenleg a foglakoztatást helyettesítő támogatásra, aki ko-
rábban megfelelő erőfeszítéseket tett a munkavégzésre, azaz részt vett a fel-

22  32/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [82]–[84].
23  1449/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 561.
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ajánlott közfoglalkoztatási programban, és betartotta a jogszabályban előírt 
további együttműködési kötelezettségét.24

Ez a workfare jellegű együttműködési kötelezettség a jelenlegi formájában 
azt jelenti, hogy munkalehetőség hiányában a közfoglalkoztatásból való ki-
maradás az érintettek számára súlyos, a szociális biztonságot is veszélyez-
tető következményekkel járhat. Az Sztv. alapján ugyanis meg kell szüntetni 
az ellátásra való jogosultságát annak, aki a felülvizsgálat időpontját megelő-
ző egy évben nem tud igazolni legalább 30 napos keresőtevékenységet, me-
lyet egyebek mellett közmunkával is lehet teljesíteni.

A szabályozásnak ezzel az elemével szintén foglalkozott az alapjogi biz-
tos, és a vizsgálata alapján levont következtetései megjelennek a jelentései-
ben.25 Az ombudsman ezekben az állásfoglalásaiban a workfare konstrukciót 
nem kifogásolta. Úgy vélte, hogy önmagában az, hogy a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban részesülők számára a jogalkotó munkavégzési kö-
telezettséget ír el, nem tekinthető alkotmányosan aggályosnak. Alkotmá-
nyossági feltétel ugyanakkor az alapjogi biztos szerint, hogy ilyen esetben a 
munkavégzés lehetősége adott és minden érintett számára hozzáférhető le-
gyen. Ennek része az is, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak 
ezekről a munkavégzési lehetőségekről.26

3. Összegzés

Írásomban megpróbáltam összegyűjteni a magyar közfoglalkoztatási 
szabályozásnak azokat a rendelkezéseit, melyek kapcsán alapjogi és alkot-
mányossági aggályok merültek az elmúlt években. Az eredmény nem túl 
sokrétű és széles körű. Alkotmányellenesség megállapítására az Alkot-
mánybíróságon mindössze egyetlen törvényi rendelkezés esetében került 
sor, további két döntésben pedig elutasításra és visszautasításra. Az alapjogi 
sérelmeket – megfelelő jogi segítségnyújtás mellett – a jogalkalmazás során, 
például alkotmányjogi panaszokkal kell megkísérelni orvosolni. Ehhez se-
gítséget nyújthat az Alkotmánybíróság gyakorlatának és az alapjogi biztos 
vizsgálatainak ismerete, ez utóbbi különösen azért, mert egy szélesebb 
munkajogi és szociális keretbe helyezve vizsgálta a közfoglalkoztatási rend-
szert, annak egyes elemeit, és felhívta a figyelmet számos rendelkezés és a 
gyakorlat kapcsán az alapjogi aggályokra.

24  rajZInger Ágnes – Varjú Gabriella – ZemplényI Adrienne: I. m., 288.
25  Pl. AJB-4162/2012. számú ombudsmani jelentés.
26  ZemplényI Adrienne: Alapjogok és közfoglalkoztatás – a közfoglalkozatás rendszere az ombuds-

mani vizsgálatok tükrében. In: Új Magyar Közigazgatás VI. évf. (2013) 6. szám, 5.
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CSÉFFÁN JÓZSEF*

A munkaügyi ítélkezés értékrendjéről  
– másképp

Reflexiók dr. Lőrincz György:  
„Értékrend a munkaügyi ítélkezésben”  

című tanulmányára

A Munkajog szaklap 2018/3. lapszámában jelent meg Lőrincz György „Ér-
tékrend a munkaügyi ítélkezésben” című tanulmánya, amelyben a szerző 
olyan törvényi tényállások bírói megítélését értékeli, amelyeknek az alkalma-
zását – álláspontja szerint – a jogalkotó meghatározott keretek között átenge-
di a jogalkalmazónak. Nem a bírói jogalkotás szövevényes kérdéskörét, s nem 
is a szabályt felülbíráló bírói gyakorlat ítélkezéselméleti kérdéseit, illetve a 
bonyolultabb jogértelmezést igénylő úgynevezett nehéz ügyeket, hanem „csu-
pán” a jogalkalmazás néhány olyan szeletét érinti, amely a törvényszöveg 
egyedi ügyre való alkalmazásának sajátos bírói megközelítését igényli.1

Az alábbi tanulmány célja elsődlegesen nem az értékelés, vagy kritika, ha-
nem a kérdéskör továbbgondolása jogelméleti, jogszociológiai – a szerző kitű-
zött céljától eltérően ítélkezéselméleti – szempontok figyelembevételével. 

A tanulmánynak nem célja az ítélkezés helyességének a vizsgálata, illetve 
az ideális joggyakorlatnak a megjelenítése. 

 

1. Előszó

A tanulmány elolvasását követően először az jutott eszembe – egy indiai 
filozófus nyomán, szabadon –, hogy az általános vélekedéssel szemben 
nincs elkülöníthető test és lélek, csak az egyik látható, a másik meg nem. A 
munkaügyi ítélkezés értékrendjének a vizsgálata során a látható test a hatá-
rozatban rögzített történeti tényállás és a jogi indokolás, a nem látható lélek 
a jogalkalmazó értékrendje. Kis szarkazmussal vegyítve a gondolatot, ez azt 
jelentheti, hogy a látható és láthatatlan egymástól elválaszthatatlan egysé-
get képeznek a munkaügyi ítélkezés értékrendjében. 

* Regionális kollégiumvezető, Dél-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium; c. egye-
temi docens, Szegedi Tudományegyetem ÁJK.

1  Lőrincz György: Értékrend a munkaügyi ítélkezésben, Munkajog szaklap, 2018/3. lapszám, 21–27. o.
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Később egy anekdota jutott eszembe, amely szerint Pierre-Simon de Lap-
lace francia matematikus, csillagász és fizikus „Égi mechanika” című művé-
nek megjelenésekor Napóleon azt mondta a szerzőnek, hogy a műve sok 
száz oldalon szól az égről, de az Isten sehol sem szerepel benne. Erre Lap-
lace azt válaszolta, hogy „Nem volt szükségem erre a hipotézisre, sire.” Arra 
utalt válaszával, hogy a felvilágosult gondolkodóknak a tudományt teljes 
egészében el kell választani a vallásos hittől. 

Végül arra gondoltam, egyáltalán nem biztos, hogy képes leszek a mun-
kaügyi ítélkezés értékrendjének tárgyilagos tanulmányozására, hiszen a 
munkaügyi ítélkezés aktív és elkötelezett résztvevőjeként szükségképpen 
érzelmi töltése is lehet a gondolataimnak. Nem beszélve arról, hogy a bírói 
hatalom „olyan, akár a fekete lyuk, eltorzítja maga körül a teret. Minél köze-
lebb vagyunk hozzá, annál inkább ki van tekerve minden”2. 

2. Bevezetés

A munkaügyi ítélkezés értékrendjének a vizsgálatánál szükségképpen 
felmerülő, elsődleges kérdés, hogy milyen tudományos módszer alkalmas 
annak megállapítására, hogy létezik-e ilyen értékrend, illetve, ha létezik, 
milyen tartalommal és formában érvényesül, mi a múltja, a jelene, milyen 
fejlődési irányai vannak, illetve milyen hatással van az ítélkezésre, a társa-
dalomra. 

Feyerabend osztrák származású amerikai tudományfilozófus nézeteinek 
lényege szerint bármilyen módszer válhat tudományossá megfelelő körül-
mények között. A tanulmányom – a vizsgált tárgy sajátosságaira tekintettel 
– a jogelmélet (a jogdogmatika), illetve a jogszociológia kidolgozott módsze-
rein, eredményein alapul. 

A „jogelmélet jogászi szemmel vizsgálja a jogi jelenségeket, tehát a jogászi 
professzió látásmódja (egyfajta belső nézőpont) az, amelyet a jogelméleti írá-
sok képviselnek. […] A jogszociológiai megközelítés felvállalja, hogy egy 
külső, nem jogászi nézőpontból közelít a jogi problémák felé.”3

3. A jogelméleti szempontok

A szerzőnek a tanulmánya bevezetésében említett kiindulási pontja, hogy 
az általános rendelkezést megfogalmazó törvényi tényállások alkalmazása 
jogalkalmazói értékelést, mérlegelést igényel. „Olyan törvényi tényállások 

2  Yuval Noah HararI: 21 lecke a 21. századra, Central Kiadó Csoport, 2018., 197. oldal.
3  BencZe Mátyás: A jogszociológiai vizsgálódások célja és jellemzői, Jogszociológiai előadások, egyetemi 

jegyzet, Debrecen 2012. 16. o.
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bírói megítélését kívánom az alábbiakban értékelni, amelyeknek az alkal-
mazását a jogalkotó (bölcsen belátva, hogy lehetetlen minden konkrét eset-
hez egyedi tényállást alkotni és ahhoz egyedi jogkövetkezményt előírni) 
meghatározott keretek között átengedi a jogalkalmazónak.”4 

A kiindulópont helyessége jogelméleti szempontból vitatható, mert a tör-
vények általános rendelkezést megfogalmazó tényállásai, különösen az ál-
talános rendelkezések, a bevezető rendelkezések tömören kifejezik a tör-
vény egészének eszmei alapját, szellemiségét, és közvetlen segítséget adnak 
a jogalkalmazás számára.5 Szó sincs tehát arról, hogy a jogalkotó az általá-
nos rendelkezést megfogalmazó törvényi tényállások (a nyitott tényállások) 
alkalmazása során akár meghatározott keretek között átengedné a törvényi 
tényállások bírói megítélését, csupán a konkrét tényállásokhoz képest ma-
gasabb szintű absztrakció formában segíti azok egységes érvényesülését. A 
jogalkalmazás során a bírónak általában a nyitott törvényi tényállások értel-
mezése útján kell eljutnia az ítéleti bizonyosságig.

A jogelméletben kialakult jogértelmezési módszerek (szemantikai [szó 
szerinti, szöveghű, szövegösszefüggés szerinti], logikai, analógia útján tör-
ténő, rendszertani, történeti, teleológiai stb. értelmezés) alkalmazásával kell 
a bírónak a munkajogi rendelkezéseket, a nyitott törvényi tényállásokat is 
értelmezni. A jogértelmezés célja minden esetben – az alkalmazott mód-
szertől függetlenül –, hogy a jogi norma pontos értelmét az adott konkrét 
élethelyzetre (jogvitára) vonatkoztatva megállapítsa.6

Az Alaptörvény 28. cikke világos eligazítást ad az alkotmánykonform ér-
telmezés alapvető módszerére: „A bíróságok a jogalkalmazás során a jog-
szabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhang-
ban értelmezik.” Az alkotmánykonform értelmezés a nyitott tényállások 
esetén is követelmény.

Az alkotmánykonform értelmezés azt jelenti, hogy a bíró az alkalmazan-
dó törvényi tényállást – az Alaptörvény 2019. január 1-től hatályos rendelke-
zései szerint – a jogalkotó tényleges, eredeti (szubjektív), illetve a szöveghű 
(objektív) célja figyelembevételével köteles értelmezni.7 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) az „Értelmezési alapelvek” megfogalmazásával ad egységes eligazítást 
a nyitott és egyéb törvényi tényállások értelmezésére.8

Az általános rendelkezést megfogalmazó (nyitott) törvényi tényállásnak 
a konkrét perbeli történeti tényállásra vonatkozó egyediesítése általában 
helyes értelmezésen, nem a bíró értékrendjén alapulhat. A bírói jogalkalma-

4  Lőrincz: i. m. 21–27. o.
5  Vékás Lajos – Gárdos Péter: Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Első 

Könyv, Bevezető Rendelkezéséhez fűzött magyarázat 2. a) pontja (Complex jogár)
6  CséFFán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázat, Szeged Rendezvényszervező Kft., 2019. 15. o. 
7  JakaB András: A bírói jogértelmezés az Alaptörvény tükrében, JeMa, 2011/4. lapszám 86. o.
8  Az Mt. 5. § (1) bekezdése szerint e törvény rendelkezéseit Magyarország és az Európai Unió jog-

rendjével összhangban kell értelmezni
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zás során a konkrét történeti tényállás megállapítása az egyik legfontosabb 
mozzanat. A tényállás megállapításához való folyamatban – a pervezetés-
ben, a ténymegállapításában, a bizonyítékok értékelésében stb. – esetleg 
megjelenhet a bíró értékítélete (világnézete), az ítélkezés személyessége, 
azonban egyetértve a szerzővel, ezek „a döntés meghozatalának folyamatát 
érintik, de nincsenek, még pontosabban: nem lehetnek kihatással az ítélet 
tartalmára”9. 

Helyes ezért az a kiindulási pont, hogy a történeti tényállás megállapítá-
sától világosan és egyértelműen el kell választani annak (a pervezetésben, a 
tényállás megállapításában, a bizonyítékok értékelésében, a határozatok 
szerkesztésben stb.) jogértelmezés útján történő „beillesztését” a nyitott tör-
vényi tényállásba. 

A bíró személyes értékrendje az alkotmánykonform és az Mt. értelmezési 
alapelvei szerinti értelmezés esetén szükségképpen kívül marad a törvényi 
tényállás alkalmazásánál, a döntéshozatalnál. A bíróság határozatában rög-
zített jogértelmezés (a jogi indokolás, az érvelés) tartalmazza, hogy a perbe-
li történeti tényállásban megjelenő tények és ténymegállapítások milyen 
kapcsolatban állnak a törvényi tényállásban megfogalmazott (absztrakt) ér-
tékítélettel. Ennek függvénye, hogy a fél által érvényesíteni kívánt igény 
megalapozott, részben megalapozott vagy alaptalan.

A munkaügyi ítéletek túlnyomó többségében a történeti tényállás helyes 
megállapítása, erre alapítva a helyes ítélet meghozatala nem jelent a jogal-
kalmazó részére nagyobb erőfeszítést igénylő kihívást, a szerző sem vitatja 
ezekben az ügyekben, hogy „a döntés tartalmát aligha befolyásolja, ponto-
sabban befolyásolhatja a bíró személyisége és értékrendje.”10 

A munkaügyi ítéletek kisebb részében a nyitott törvényi tényállások al-
kalmazása valóban okozhat nehézséget, de elsődlegesen nem a helyes ítélet 
meghozatala, hanem a törvényi tényállás helyes megállapítása tekintetében. 
Ugyanakkor, talán megalapozottan felvethető ezzel összefüggésben az az 
aggály, hogy a helyesen megállapított tényállás is fikció, nem csak a „helyes 
ítélet”. Különös figyelemmel arra, hogy pl. a jóhiszeműség és a tisztesség, 
illetve az okszerűség, a jelentős mértékű és lényeges kötelezettségszegés 
megállapítása is tényállás-megállapítási kérdés. 

A történeti tényállás megállapításában a bírói mérlegelés kizárólag annak 
érdekében történhet, hogy a mérlegelés mint értékítélet tartalma össze-
egyeztethető legyen a törvényi tényállás absztrakt értékítéletével. Végső so-
ron a bírónak az Alaptörvényből, illetve az alkotmányos jogszabályokból 
jogértelmezés útján kiolvasható értékítélet keretein belül kell maradnia 
mérlegelése során a nyitott tényállások alkalmazása esetén is. A bíró indivi-
duális értékítéletének megjelenése a mérlegelésben az ítélkezés alkotmá-

9  Lőrincz: i. m. 21–27. o.
10  Lőrincz: i. m. 21–27. o,
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nyos követelményeibe ütközne. A munkaügyi vagy bármely másik szakág-
ba tartozó bírói jogalkalmazás egységes és elkülönült értékrenddel felruhá-
zása – erre figyelemmel is – erősen vitatható. 

Nem ellentétes a fentiekkel Kelsen álláspontja, amely szerint a norma ha-
tározatlansága (a nyitott törvényi tényállás) esetén a jogalkalmazó a norma 
által nyújtott nyelvi korlátokon belül szabadon dönt, nincs semmilyen köte-
lező iránymutatás, illetve támpont a számára. Ily módon „a törvényalkal-
mazási eljárásban egyedi normát nyerni – mely közben az általános norma 
által adott keretet betölti – akarati működést jelent”11.

A nyitott törvényi tényállásokkal kapcsolatos ügyekben a megállapított 
történeti tényállásokban lehet keresgélni – ilyen célú, tartalmú és megfelelő 
mélységű vizsgálat alapján – a bírói attitűdöt (nem a bíró értékrendjét). 
Mindezek hiányában nem igazolt tény, legfeljebb megalapozottnak látszó 
feltevés lehet, hogy az egyes bírák felfogása ítélkezési gyakorlatként összeg-
ződik, illetve egyben objektív mérceként (követendő ítélkezési gyakorlat-
ként) működik olyan értelemben, hogy háttérbe szorítja, sőt kiiktatja az ér-
telmezésnek az eljáró bíró szemléletéből fakadó szubjektív elemeit. 

A Kúria ítélkezési gyakorlata vitás jogalkalmazási kérdésekben irányadó, 
esetenként kötelező, de nem objektív mérce (még a jogegységi határozatok, 
az elvi döntések esetén sem). Jellemző ugyanakkor, hogy „ahol egy bizonyos 
területet általános, absztrakt szabályok fednek le, ott a bírói gyakorlat egy 
idő után kidolgozza azokat a pontosító mércéket, szempontokat, amelyek 
megfelelő iránymutatással szolgálhatnak a konkrét esetek eldöntésekor.”12 

Kétségtelen tény, hogy a hazai munkaügyi ítélkezés tételes jogi kerete lé-
nyegében megegyezik „a tételesjogi tudományok jogalkalmazás-felfogásai-
val. Ez utóbbiak azt sugallják, hogy a jogalkalmazók döntéseit az adott jog-
terület előre rögzített jogszabályai, a vonatkozó felsőbírósági döntések, illet-
ve az ezek mögött húzódó jogdogmatikai konstrukciók határozzák meg. 
Mindezek következtében a tételes jogtudományok szemlélete olyan jogal-
kalmazás-felfogást tükröz, amelyet a jogalkalmazás „matematikai modell-
jének” is nevezhetünk. A jogalkalmazó tevékenysége ugyanis ebben a felfo-
gásban egy matematikai feladat megoldására hasonlít. Adott egy probléma 
(ahogyan egy matematikai feladvány), és a jogalkalmazónak annyi a dolga, 
hogy kiválassza az esetre illő jogot, majd egy logikai levezetés során „behe-
lyettesítse” a jog absztrakt fogalmait az eset tényeinek helyére. Nem számít 
tehát, hogy milyen egyéb tényezők befolyásolták a feladatot megoldó sze-
mély gondolkodását. Akármilyen volt közben a hangulata, vagy akármi-
lyen a világnézeti meggyőződése, értékválasztásai, az nem érinti a feladat 
megoldásának helyességét.  „[A] logikai modell szükséges, de nem elégsé-

11  Badó Attila – BencZe Mátyás – MeZeI Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, Előké-
születi tanulmány (OTKA-73089), 5. o. 

12  Frederick ScHauer: „The Convergence of Rules and Standards” New Zealand Law Review 2003, 303–
328. o.
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ges a jogi folyamatok és a jogalkalmazás megértéséhez, mivel nem tud mit 
kezdeni azzal a ténnyel, hogy igen jelentős számban születnek olyan jogi 
döntések, amelyek nem vezethetőek le teljes egészükben a jog »hivatalos« 
forrásaiból, illetve azzal, hogy ugyanazon jogforrások alapján eltérő dönté-
sek születhetnek.”13

A jogelmélet jeles képviselői és a bírák körében is édes kísértés „egy olyan 
elmélet, amely a bírót nem szabályalkalmazó hivatalnoknak, hanem egy 
szabad mérlegelési joggal rendelkező bölcs jogásznak láttatja”14. Ezzel szem-
ben a rideg valóság, hogy a jogalkalmazás során a bírák a törvényi tényállá-
sokon kívüli értékeket nem alkalmazhatnak, a magyar munkajogi szabályo-
zás a bírói jogalkotást nem teszi lehetővé. 

Ugyanakkor a munkaügyi ítélkezésben – még a típusügyekben – sem a 
mechanikus (a hivatalnoki, a szolgai) szabályalkalmazásnak kell érvénye-
sülnie a bírói jogalkalmazás során, a tételes jog értelmezése és ennek kere-
tében a mérlegelés minden esetben mellőzhetetlen. A munkaügyi bíró felké-
szültsége, személyisége az értelmezés és a mérlegelés során a minőségi ítél-
kezés garanciája (az alkotmányos kereteken belül). 

4. A jogszociológiai szempontok

A nyitott törvényi tényállásokhoz kapcsolódó jogalkalmazás áttekintése-
kor jól tetten érhető, hogy a bírói tevékenység során nem mellőzhető a jogel-
méleti megközelítés akkor sem, ha a jogi norma a vitás esetet lefedi. Ellen-
ben, ha egy területet (életviszonyt) a jogszabályok nem fednek le, akkor a 
döntés kialakítása a jogszabályok által nyújtott értelmezési kereteken belül 
a jogalkalmazó mérlegelési hatalmába tartozik, azaz jogon kívüli elemek 
határozzák meg.15 

Ugyanakkor, ha a jogszabályok az adott életviszonyt nem szabályozzák 
(ha joghézag keletkezik), a joghézag kitöltése sem az individuális értékrend 
alapján történhet, a bírónak a társadalmi elvárásokhoz, alapértékekhez kell 
igazodnia. A joghézag kitöltése során a bírónak is úgy kell eljárni, ahogy az 
az adott helyzetben a jogalkalmazótól általában elvárható. Az elvárhatóság 
fogalmának objektív jellegére tekintettel a bírónak a társadalmilag elvárható, 
az úgynevezett objektív zsinórmértéket kell megtalálni, és alkalmazni. Az 
adott helyzetben kitétel pedig ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a 
bíró egyediesíti a társadalmi mércét és azt vizsgálja, hogy az adott helyzetben 
a konkrét tényállás mellett mi tekintendő elvárhatónak. 

13  BencZe Mátyás: A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata, Jogszociológiai előadások, egyetemi 
jegyzet, Debrecen 2012.  21. o.

14  Badó Attila – BencZe Mátyás – MeZeI Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, Előké-
születi tanulmány (OTKA-73089), 4. o.

15  Badó–BencZe–MeZeI: i. m. 6. o.
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A szerző tanulmányában idézi Hankiss Elemér egyik gondolatát a bíró 
döntési helyzetének jellemzésére (és nemcsak a joghézagra gondolva): „El-
kerülhetetlen, hogy a bíró világnézete, erkölcsi meggyőződése, műveltsége, 
tudása vagy tudatlansága ne befolyásolja ítéleteit. Nap mint nap, újra és újra 
meg kell küzdenie saját függőségeivel, a függetlenség lehetséges legna-
gyobb mértékének eléréséért.”16 A szerző bevezető gondolataiból, az általá-
nos megjegyzéseiből, az idézetből világosan látszik, hogy a tárgyalt kérdés 
elemzésénél nem mellőzhető a világnézet, az értékrend, az attitűd fogalmá-
nak a tisztázása és világos elkülönítése.

A világnézet címszónál a Magyar értelmező szótár azt rögzíti, hogy a vi-
lágnézet jelentése „gondolkodásmód a világ állapotáról, rendszeréről”, a 
Kislexikon szerint „a világ egészére és különösen az embernek a világban 
elfoglalt helyére vonatkozó tudatos, fogalmi és értékelő jellegű nézetek 
rendszere, amely összefügg, de nem azonos az életérzéssel”.

„Az értékek olyan kulturális alapelvek, amelyek kifejezik, hogy az adott 
társadalomban mit tartanak fontosnak, kívánatosnak, jónak és rossznak. 
[…] Az érték kategóriához kapcsolódó fogalom az attitűd. Az attitűd az 
egyénnek az a szellemi és lelki képessége, hogy bizonyos tárgyakra, helyze-
tekre, személyekre meghatározott módon reagáljon. Az attitűdök hátteré-
ben általában értékek állnak. Az attitűd és az érték közötti különbség abban 
áll, hogy az attitűd, mint viszonyulás mindig konkrét kérdésre, helyzetre, 
míg az érték általános helyzetre vonatkozik.”17

A világnézet, az érték, illetve az attitűd fenti értelmű fogalma alapján 
nyilvánvaló, külön igazolást nem igényel, hogy a bíráknak nincs egységes 
világnézete, illetve értékrendje, hiszen a bírák között lehet vallásos, ateista, 
szekuláris, idealista, materialista, nacionalista, internacionalista, politikus, 
apolitikus stb., illetve a bírói személyiségszerkezet is nyilvánvalóan külön-
böző. 

A szociológiai vizsgálatok Magyarországon a „meglehetősen tradicioná-
lis értékrend uralmára engednek következtetni. A legfontosabb érték egy-
részt a család és a nyugalom, másrészt az anyagi gyarapodás. Sokkal kevés-
bé fontos a siker, a szabadság, a hedonizmus és az érdekes munka, tehát a 
modern és az önmegvalósítással összefüggő értékek.”18 Nincs ellenben meg-
alapozott tudásunk arról, hogy a munkaügyi bírák mit tartanak fontosnak, 
kívánatosnak, jónak és rossznak (milyen az értékrendjük mint társadalmi 
csoportnak). Vizsgálható ugyanakkor, hogy milyen a bírói attitűd, mint vi-
szonyulás az egyes peres ügyekben.

16  HankIss Elemér: Új diagnózisok. Osiris, Budapest, 2002. 110. o.
17  https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/tarsadalomismeret-eletmod/ 

a-normak-es-ertekek-elsajatitasa-a-szocializacio-soran/az-ertekrend-kialakulasa
18  andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006. 16. fejezet
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5. Bírói attitűd a munkaügyi ítélkezésben 

„A jogalkalmazásnak vannak nyilvános és nem nyilvános (rejtett) elemei. 
Az előbbiek azok, amelyek mások számára a döntésből megjelennek a szó-
ban vagy írásban előadott indokolásban, […] vannak azonban olyan döntést 
befolyásoló tényezők, melyek jellegüknél fogva rejtve maradnak a nyilvá-
nosság előtt (de sokszor az ítélkező bíró sincs tudatában minden faktornak, 
amely alakította döntését).”19 

A jogalkalmazás során érvényesülő bírói attitűdnek is vannak nyilvános 
és nem nyilvános elemei. A nyilvános elemek az ügyfelekkel való kapcsolat-
tartásban (pl. a tárgyaláson a bírói magatartásban, a tárgyalásvezetésben, 
illetve a határozatok szóbeli, vagy írásbeli indokolásában) érthetők tetten, a 
nem nyilvános elemek közé tartozik – egyebek mellett – az értékrend. „[A] 
bíró ítélete a legritkább esetben mondja ki expressis verbis, hogy milyen ér-
ték mentén döntött úgy, ahogy döntött.”20 Nehéz, talán lehetetlen is erre fi-
gyelemmel azt bizonyítani, hogy „a munkaügyi joggyakorlat leginkább a 
puritán és a keresztény értékrenden alapuló erkölcsi normákat érvényesíti 
azokban az ügyekben, amelyekben a mérlegelés óhatatlanul morális érték-
ítélet alapján történik”21, illetve, hogy e „két értékrend (puritán és keresz-
tény) közül a normakövetés inkább a munkáltató, a megbocsátás pedig java-
részt a munkavállaló érdekét szolgálja”22.

6. Összegezés

A fentiekben kifejtettekre figyelemmel – véleményem szerint – kétségtele-
nül megállapítható, hogy a jogelméleti és a jogszociológiai szempontok alap-
ján történő vizsgálódás eredménye nem támasztja alá azt a feltételezést, hogy 
a munkaügyi ítélkezés értékrendje (a puritán és keresztény értékrend) a mun-
kaügyi ítélkezési gyakorlatban tetten érhető. A különböző időpontokban szü-
letett bírósági határozatok összevetése a szerző által kiválasztott szempontok 
alapján a munkaügyi ítélkezés értékrendjének létezésére, annak „milyensé-
gére”, érvényesülésére, változására megalapozott következtetéseket nem 
eredményezhet. Ugyanakkor Lőrincz Györgynek a munkaügyi ítélkezés ér-
tékrendjére vonatkozó „spekulációja” rendkívüli és értékes szellemi élmény.

Meggyőződésem továbbá, hogy „a törvény szövege” és az azt „kimondó 
szájak” közötti harmónia túlnyomórészt ma is érvényesül a munkaügyi ítélke-
zési gyakorlatban, de nem a bírák értékrendje alapján, hanem az adott helyzet-
ben általában elvárható jogalkalmazói attitűd alkotmányos jogi kereteiben.

19  Badó Attila – BencZe Mátyás – MeZeI Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, Előké-
születi tanulmány (OTKA-73089), 9. o.

20  Lőrincz: i. m. 27. o
21  Lőrincz: i. m. 21–27. o. 
22  Lőrincz: i. m. 21–27. o.
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FEJES GÁBOR*

Az Mt. szerinti versenytilalmi 
megállapodásról – a versenyjog 

szemszögéből

1. Bevezetés

A munkáltatójukkal fennálló jogviszonyuk során a munkavállalók, külö-
nösen is a vezető állású menedzserek a munkáltató működésével, belső 
szervezetrendszerével, üzletpolitikájával és stratégiájával kapcsolatban üz-
leti titkok és egyéb releváns tudás birtokába kerülnek. A munkáltatónak jo-
gos érdeke fűződik ezen információk megvédéséhez. Nem is véletlen, hogy 
több jogterület tiltja az ilyen típusú információk harmadik személyeknek 
történő bármilyen formájú átadását: jogsértő ez a munkajogban1, a büntető-
jogban2, a versenyjogban3, illetve az üzleti titkok és a know-how védelméről 
szóló jogszabály4 szerint is.

Szintén jogos érdeke fűződik a munkáltatónak ahhoz, hogy az általa fog-
lalkoztatott munkaerő minőségébe és hatékonyságának javításába fektetett 
erőfeszítéseit (képzések, tudás átadása, kapcsolati tőke átadása stb.) más il-
letéktelenül ne fölözhesse le. Minél képzettebb és hatékonyabb egy munka-
vállaló, munkaerejének értéke annál nagyobb és ez az érték a munkáltató 
goodwilljének (cégértékének) része. 

Az üzleti titkokat és a humánerőforrás-befektetések értékét nagyobb ösz-
szefüggésben is védendőnek minősíthetjük: a gazdasági élet egésze nagy-
mértékben elnehezülne, ha a tőketulajdonosok nem bízhatnák társaságaik 
ügyeinek intézését erre hivatott professzionális szakemberekre (professzio-
nális menedzserekre). Ezért indokolt, hogy a munkajog egy speciális ma-
gánjogi jogviszony kialakítását is engedélyezze a feleknek, ez pedig a ver-
senytilalmi megállapodás. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: Mt.) 228. §-ának (1) bekezdése értelmében: „a felek 
megállapodása alapján a munkavállaló – legfeljebb a munkaviszony meg-

* Ügyvéd, c. egyetemi docens.
1  Mt. 8. § (1) és (2) bekezdés.
2  Btk. 418. § (Üzleti titok megsértése).
3  A Tpvt 4. §-át a 2018. évi LVI. törvény hatályon kívül helyzete, mert a Tpvt. korábbi 4. §-a szerinti 

normaanyag e külön törvénybe került át. Ez azonban természetesen nem jelenti, hogy az üzleti titkok 
illetéktelen megszerzése ne minősülne egyben a Tpvt. 2. §-ának generálklauzulája szerinti tisztesség-
telen cselekménynek.

4  Az üzleti titokról és annak védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény.
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szűnését követő két évig – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel mun-
káltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.” Nézzük meg 
kicsit közelebbről, hogy milyen módon veszélyeztetheti a munkavállaló a 
volt munkáltató érdekeit.

A legklasszikusabb érdeksérelem abból fakad, ha a munkavállaló a mun-
káltató versenytársával létesít munkaviszonyt (vagy más hasonló jogvi-
szonyt). Egyrészt a volt munkavállaló olyan üzleti titkokat vagy know-how-
nak minősülő belső információkat adhat át új munkáltatójának, melyek azt 
a piacon előnyhöz juttatják. A munkavállaló ezzel az összes fenti tilalmat is 
megsértené, így vele (és adott esetben az őt újonnan alkalmazó munkáltató-
val) szemben a versenytilalmi kikötés hiányában is fel lehet lépni. Kétségte-
len ugyanakkor, hogy a versenytilalmi kikötés adott esetben további ösztön-
zőt jelenthet az ilyen jellegű jogsértések elkerülésére is. Másrészt – és a ver-
senytilalmi megállapodás szempontjából talán ez bír nagyobb relevanciával 
– komoly érdeksérelmet okozhat a volt munkavállaló akkor is, ha a titoktar-
tási kötelezettségének egyébként mindenben eleget tesz. Hogyan várjuk 
ugyanis el egy magánszemélytől, hogy eltüntesse emlékezetéből azokat az 
információkat, amelyek korábbi munkáltatójával fennálló jogviszonya során 
jutottak tudomására, miközben adott esetben a jelenlegi munkáltatója straté-
gia üzleti döntéshozatalában vesz részt? Ráadásul a volt munkavállaló nem 
sért meg semmilyen jogszabályt, ha egyszerűen csak figyelembe veszi a ko-
rábbi munkáltatójánál megszerzett információkat: a jog csak az üzleti titkok 
átadását tiltja és önmagában egy személy munkahelyváltása jogi értelemben 
nem jelentheti a személy által ismert („a fejében lévő”) információk jogsze-
rűtlen „átadását” vagy „átvételét”.5 Amíg tehát az emberi memória egyes ré-
szeinek szelektált törlésére tudományosan megbízható módszer nem szüle-
tik, fennmarad az a helyzet, hogy az új munkahelyén babérokra törő mun-
kavállaló az új munkáltatója számára legelőnyösebb üzleti döntéseket kíván-
ja majd meghozni és ehhez minden jogszerűen birtokába jutott információt 
és ekként saját korábbi tudását, fel fogja használni. Ha tehát egy munkáltató 
el kívánja kerülni, hogy kulcspozícióban lévő munkatársai a fejükben fel-
gyülemlett ismereteket és információkat egyik napról a másikra – adott eset-
ben a munkáltató legnagyobb versenytársához – transzferálják (pusztán a 
munkahelyváltással), más eszközzel nem tud élni, mint az Mt. 228. §-a sze-
rinti versenytilalmi megállapodás adta ösztönző és elrettentő mechaniz-
mussal. E mechanizmus egyrészt ösztönző annyiban, amennyiben anyagi-

5  Az üzleti titkokról szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § (4) bekezdésének definíciója szerint az üzleti 
titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti többek között „az üzleti titoknak a jogosult hoz-
zájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki (a) […], 
(b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titok-
tartási kötelezettséget sért; vagy (c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződé-
ses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg”. Jól látható, hogy minden esetben tényállási 
elem a titoktartási kötelezettség megszegése: a titkot nem felfedő (de azt el nem is felejtő) munkaválla-
ló tehát nem követi el ezt a jogsértést.
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lag honorálja a versenytilalom elvállalását (miközben a versenytilalmat nem 
sértő módon az adott magánszemély mind munkaviszonyban, mind azon 
kívül keresőtevékenységet folytathat), másrészt elrettentő mechanizmus is 
egyrészt az ellenérték elvesztése miatti félelem okán, másrészt az Mt. 228. § 
(5) bekezdése szerinti kötbér kikötésének lehetőségén keresztül.

Hasonlóan sérelmes lehet a munkáltató számára, ha a volt munkavállaló-
ja vele vertikális üzleti kapcsolatban lévő szereplőnél folytatja üzleti pálya-
futását: a volt munkáltató ügyfelénél vagy szállítójánál munkát vállaló dol-
gozó szintén átadhat vagy figyelembe vehet a volt munkáltatónál megszer-
zett információkat, és ennek következtében a volt munkáltató jogos üzleti 
érdekei sérülhetnek (például átkerül a várható áremelések időzítése vagy 
mértéke, az áremeléssel szemben felhozható érvek, a volt munkáltató eset-
leges kiszolgáltatottsága arra az esetre, ha az adott ügyfél vagy szállító a 
vele fennálló szerződéses viszonyt megszünteti stb.).

Egyszóval a versenytilalmi megállapodás nagyon is indokolt intézmény-
nek tűnik és ismereteim szerint a gyakorlatban is nagy jelentőséggel bír. Eh-
hez képest meglepő, hogy a – már a megnevezése alapján is versenyjogi fel-
tűnés kiváltására alkalmas – konstrukció a versenyjog elméleti és gyakorla-
ti művelőinek részéről eleddig milyen csekély figyelmet kapott. Dr Miskol-
czi Bodnár Péteré a kétségtelen érdem, hogy versenyjogi oldalról vizsgálta 
a kérdést egy nemrégiben megjelent tanulmányban.6

E tanulmány azonban nem kevesebbet állít, mint hogy a versenytilalmi 
megállapodás körében a munkáltató versenyjogi értelemben bojkottálónak 
minősül, aki az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodással tisztes-
ségtelen felhívást intéz a munkavállalóhoz, mely arra vonatkozik, hogy a 
munkáltató megjelölt versenytársaival mint harmadik személyekkel (azaz a 
bojkottáltakkal) a munkavállaló ne létesítsen jogviszonyt. Miskolczi Bodnár 
Péter szerint ugyanis a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorláto-
zás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 5. §-a szerinti 
bojkott-tilalom szempontjából „gazdasági kapcsolat létrehozásán akár mun-
kaviszony létesítését is lehet érteni”7. Miskolczi Bodnár Péter arra a követ-
keztetésre jut, hogy a munkajogi „versenytilalmi megállapodásban megszo-
kott kötelezettségek közül tehát egy (a versenytárssal való üzleti kapcsolat, 
így például ügynöki, bizományi szerződés létesítésére irányuló tilalom) két-
séget kizáróan versenyjogba ütközik, egy másik (versenytársnál a munkavi-
szony létesítésének a megtiltása) pedig igen nagy valószínűséggel ellentétes a 
bojkottra vonatkozó versenyjogi normával”8 (kiemelések tőlem).

6  mIskolcZI Bodnár Péter: A versenytilalmi megállapodás munkajogi szabályai és a kapcsolódó ver-
senyjogi jogintézmények. Miskolci Jogi Szemle, 12. évfolyam (2017) 2. különszám, 376–390. o.

7  Uo., 386. o.
8  Uo., 386. o.
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Ezen túlmenően Miskolczi Bodnár Péter azt is felveti, hogy a munkálta-
tók versenyjogi értelemben a munkavállalókkal szemben erőfölényes hely-
zetben állónak tekintendőek, tekintettel véleménye szerint arra, hogy „a 
versenyjogi gyakorlat konzekvensen megállapítja a gazdasági erőfölényes 
helyzetet egy vállalkozás és az úgynevezett fogvatartott fogyasztók között. 
Utóbbiak alatt a versenyjog olyan szerződéses partnereket ért, akik nehezen 
tudnak kilépni a jogviszonyból, így kénytelenek elfogadni a másik fél által 
kezdeményezett módosításokat, helyzetük hátrányosabbá tételét.”9 Miskolc-
zi Bodnár Péter szerint „versenyjogi nézőpontból a munkáltató gazdasági 
erőfölényes helyzete az esetek többségében megállapíthatónak látszik” a 
munkavállalókkal szemben. Márpedig a Tpvt. gazdasági erőfölénnyel való 
visszaélésnek tekinti „a piacra lépés indokolatlan akadályozását. A verseny-
tilalmi megállapodás egyik eleme éppen az, hogy átmenetileg megtiltják az 
egykori munkavállaló számára, hogy önállóan piacra lépjen, például egyéni 
vállalkozóként vagy társas vállalkozás alapítójaként. A versenyjogi gyakor-
lat szerint az ilyen magatartás jogsértésnek minősül.”10

A tanulmány szerint tehát az Mt. 228. §-ában megfogalmazott versenyti-
lalmi megállapodás két versenyjogi jogintézményt is konkrétan sért (tiltott 
bojkottfelhívás és erőfölénnyel való visszaélés). Ha tehát a tanulmány követ-
keztetései helyesek, a gyakorlatban az Mt. 228. §-ának (1) bekezdése szerint 
megkötött versenytilalmi megállapodások döntő többségének versenyjogi 
okból jogszerűtlennek és ekként érvénytelennek kell lennie, melynek okán 
nagyban kérdésessé válik már a jogintézmény létjogosultsága is.

Miután a fent idézett következtetéseket tartalmazó tanulmány is egy 
munkajogi jubileumi kiadványban jelent meg (melynek ünnepeltje dr. 
Prugberger Tamás volt), talán nem rója fel nekem a jelen kötet ünnepeltje, 
hogy a véleményem szerint téves következtetéseket az ő tiszteletére megje-
lenő kötetben próbálom megcáfolni.

És ha már ezt a kérdést körbejárjuk, célszerű nemcsak a bojkott és az erő-
fölénnyel való visszaélés, hanem a Tpvt. 11. §-a szerinti kartelltilalom szem-
pontjából is vizsgálódnunk. És érdemes mindezt fontossági sorrendben ten-
nünk. Ennek okán elsősorban tehát azt a kérdést kell feltenni, hogy az Mt. 
228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodás a Tpvt. 11. §-a szerinti ver-
senykorlátozó célú vagy hatású megállapodásnak minősülhet-e. Másodsor-
ban – ahogy az egy helyen a munkajogi szakirodalomban is szerepel11 – 
vizsgálható, hogy a versenytilalmi megállapodás megkötésével a munkálta-

9  Uo., 387. o.
10  Uo., 387. o.
11  Bankó Zoltán – Berke Gyula – gyulaVárI Tamás – kIss György: A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 

évi XXII. törvény magyarázata I. kötet. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 67. o.: a versenytilalmi 
megállapodás „tartalmának kimunkálásánál a feleknek tekintettel kell lennie a tisztességtelen piaci 
magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvénynek arra a rendelkezésére, amelynek ér-
telmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen a piacra lépést indokolatlanul aka-
dályozni”.



91

tó a Tpvt. 21. §-a szerinti erőfölénnyel való visszaélést követhet-e el. És csak 
harmadsorban érdemes áttekinteni, hogy a versenytilalmi megállapodás 
nem tekinthető-e tisztességtelen bojkottfelhívásnak, és ekként a Tpvt. 5. §-a 
által tiltott tisztességtelen versenycselekménynek. 

A három lehetséges fenti versenyjogi tilalom ereje nem azonos. A ver-
senykorlátozó megállapodások tilalma (Tpvt. 11. §, EUMSZ 101. cikk), illetve 
az erőfölénnyel való visszaélés tilalma (Tpvt. 21. §, EUMSZ 102. cikk) 
antitröszt versenyjogi tilalmak, melyek a gazdasági közjog közrendi erejű12 
alappillérei. E jogi normákat elsősorban rendkívül kiterjedt vizsgálati jog-
körökkel rendelkező és rendkívüli súlyú szankciók kiszabására jogosult 
versenyhatóságok (Gazdasági Versenyhivatal és Európai Bizottság) érvé-
nyesítik13, de természetesen minden jogalany jogosult e jogi normákra köz-
vetlenül bíróság előtt14 is hivatkozni. Ezzel szemben a tisztességtelen 
bojkottfelhívás tilalma a Tpvt. II. fejezetében a tisztességtelen verseny tilal-
ma körében helyezkedik el, amely alapvetően magánjogi jellegű (eredete a 
személyiségi jogokhoz kapcsolódik15) és – mint más magánjogi alanyi jogok 
– bírósági úton érvényesíthető. 

Ami az antitröszt versenyjogi szabályokkal fennálló összeütközés lehető-
ségét illeti, azt a munkajog oldaláról rögvest adódó ellenvetést, hogy az Mt. 
által speciálisan szabályozott jogintézmény eleve nem lehet ellentétes az 
antitröszt versenyjogi szabályokkal, hiszen akkor ilyen megállapodás meg-
kötésére a jogalkotó eleve nem adott volna lehetőséget, tegyük most félre. A 
versenyjog ugyanis bizonyos értelemben a gazdaság alkotmánya és mint 
ilyen valamennyi, általános és szektorális, a gazdasági tevékenységhez kap-
csolódó jogág tekintetében külső kontrollt gyakorol. Önmagában tehát az a 
körülmény, hogy valamely gazdasági jogág valamely megállapodás megkö-
tését vagy valamely magatartás tanúsítását lehetővé teszi, nem jelenti a pri-
ori, hogy minden ilyen megállapodás vagy magatartás feltétlenül jogszerű 
lesz e versenyjogi normák szempontjából is. A más jogág által megengedett 
megállapodás vagy magatartás csak annyiban lesz jogszerű, amennyiben 
nem ütközik az antitröszt versenyjog tilalmaiba. 

12  C-126/97, Eco Swiss – lásd még ehhez Bellamy–cHIld: European Community Law of Competition,  
Sweet and Maxwell, London, 2012, 763. o. (10-011 széljegyzet).

13  Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az antitröszt versenyjogi szabályok hatósági alkalma-
zása – figyelemmel a jogi normák jellegére, a szankció preventív céljára és a jogkövetkezmények sú-
lyosságára – az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke szempontjából „büntetőjogi vád érvénye-
sítésének” minősül. (Menarini Diagnostics SRL vs Italy, 43509/08). Ugyanezt  a magyar Alkotmánybí-
róság is rögzítette, de egyben tisztázta, hogy nem klasszikus büntetőjogi váddal állunk szemben, ezért 
nem támaszthatóak ugyanolyan szigorú elvárások és garanciák az eljárás kapcsán. IV/1629/2013, 30/2014 
(IX.30.) AB határozat.

14  A Tpvt. 88/A. §-a szerint „A Gazdasági Versenyhivatalnak a 44. § (2) bekezdésében megállapított, 
a 67. § (2) bekezdése alapján a közérdek érvényesítésére irányuló hatásköre nem zárja ki a IV. vagy az 
V. Fejezetben foglalt rendelkezések, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkében foglalt tilalom megsér-
tésére (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: versenyjogi jogsértés) alapított polgári jogi igények 
közvetlen bíróság előtti érvényesítését.”

15  sólyom László: A személyiségi jogok elmélete. KJK, Budapest, 1983, 17. skk.o.
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2. Az Mt. szerinti versenytilalmi szerződés  
a versenykorlátozó megállapodások versenyjogi 

tilalmának fényében

A Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése szerint „tilos a vállalkozások közötti 
megállapodás […], amely a gazdasági verseny megakadályozását, korláto-
zását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. […]”

Ahogyan az a normaszövegből is látszik, a versenyjog csak a vállalkozások 
közötti megállapodásokat vonja a tilalom tárgyi hatálya körébe. A munka-
vállalók viszont nem vállalkozások. A versenyjog alapján ugyanis a munka-
vállalók nem különülnek el az őket alkalmazó vállalkozásoktól, hanem 
azokkal egy egységet alkotnak, azok részeit képezik; azaz a munkaviszo-
nyuk hatókörében nem önálló piaci aktorok, ekként nem versenyjogi jogala-
nyok.16 A versenyjogi gyakorlat a munkavállaló definíciójának központi ele-
meként az utasíthatóságot (különösen is a munkavégzés helyére, idejére és 
tartalmára vonatkozóan17), a nem egyszeri tevékenységkifejtést és a szerve-
zeti betagozódást emeli ki.18 Emiatt a munkavállalók magatartását, bármit 
is tesznek ők, ami versenyjogilag releváns, a versenyjog betudja a munkál-
tatóiknak.19

A fentiek folytán alapesetben az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi meg-
állapodásokra nem alkalmazható a Tpvt. 11. §-a, hiszen a jogviszonyban 
nincs jelen legalább két egymástól független vállalkozás.20 

A felületes versenyjogász itt be is fejezhetné a mondandóját: a versenyti-
lalmi megállapodás megkötésekor az egyik szerződő fél versenyjogi érte-
lemben nem vállalkozás, így a kettejük közötti megállapodás nem esik a 
Tpvt. 11. §-ának hatálya alá. Sajnos azonban a versenyjog eltér a klasszikus 
magánjogi felfogástól, mely szerint egy magánjogi jogügylet jogszerűségét 
– főszabály szerint – kizárólag a jogügylet megkötésének időpontjában vizs-
gáljuk21 (ezt követően pedig legfeljebb a lehetetlenülés kérdésköre merül 
fel). Nos, versenyjogilag a helyzet ennél bonyolultabb: a versenyjog ismeri 
azt az esetet, amikor egy jogügylet eredetileg nem esik a versenyjog hatókö-
rébe, majd a megkötését követően, még teljesítésének időtartama alatt – jel-
lemzően valamilyen változás okán – az adott megállapodás bekerül a Tpvt. 

16  Az egyik legkorábbi eset: C-40/73, Suiker Unie, 539. §: „If such an agent works for his principal he can 
in principle be regarded as an auxiliary organ forming an integral part of the latter’s undertaking bound to carry 
out the principal’s instructions and thus, like a commercial employee, forms an economic unit with this undertaking.” 
(kiemelés tőlem).

17  C-256/01, Allonby, 71. bekezdés.
18  C-413/13, FNV Kunsten Informatie et Media, 34. bekezdés; C-46/12, N., 40. bekezdés.; C-270/13, 

Haralambidis, 28. bekezdés.
19  C542/14, VM Remonts, 24. bekezdés: „Az uniós versenyjog megsértésének megállapításához egy munka-

vállaló esetleges versenyellenes tevékenysége tehát betudható a vállalkozásnak, melynek része, és e vállalkozás fő-
szabály szerint felelős e tevékenykedésekért.”

20  A függetlenség kritériumait a Tpvt. 15. §-a definiálja, a Tpvt. 23. és 25. §-ára történő utalással.
21  BH 1986.469., BH 1992.658, BH 2006.185.
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11. §-ának hatálya alá, ekként versenykorlátozóvá válik és ezen időponttól kez-
dődően azzal kapcsolatban érvényesülnek a versenyjogi tilalmak22 és e tilal-
mak jogkövetkezményei (így például, bármilyen furcsa is a magánjog mű-
velőinek: a semmisség is!23). Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy vajon 
előfordulhat-e, hogy mégis aktiválódik a versenyjogi tilalom a versenytilal-
mi megállapodás megkötését követően, annak az Mt. által megengedett leg-
feljebb kétéves időtartamán belül?

Elméletileg nem kizárt, hogy a munkaviszony megszűntét követően a 
volt munkavállaló versenyjogi értelemben státuszt váltson és vállalkozássá 
váljon (pl. egyéni vállalkozó legyen, céget alapítson, irányítást szerezzen 
valamely már létező vállalkozás felett stb). Mint vállalkozás, akár volt mun-
káltatója tényleges vagy potenciális24 versenytársává is avanzsálhat. Egy 
munkavállaló egyébként csak viszonylag ritkán képes a munkaviszonyt kö-
vetően rövid időn belül a volt munkáltatója versenytársává válni: ez főként 
a kis tőkeigényű és személyhez kötött szolgáltatásokra épülő szabadfoglal-
kozásúak esetén (fuvarszervező, beszerzési ügynök, könyvelő, különböző 
tanácsadó szakmák, kis tőkeigényű kétkezi szakmák25 stb.) képzelhető el és 
szinte kizárt a nagy tőkeigényű, komplex folyamatokra épülő és jelentős mé-
retet igénylő különböző ipari szektorokban. Ahol pedig a volt munkavállaló 
viszonylag könnyen piacra tud lépni, éppen ott tudja leginkább sérteni volt 
munkáltatója jogos gazdasági érdekeit és pont ez a terület az, ahol a legna-
gyobb szükség van a munkáltató jogos érdekeit védő és egyben persze a fe-
lek érdekpozíciói között méltányos egyensúlyt teremtő jogintézményre.

22  Fejes Gábor: Polgári jogi szankciók versenyjogi jogsértések nyomán – különös tekintettel az ér-
vénytelenségi szankcióra, Versenyjog és közbeszerzések joga, 2008, 35. skk.o., daráZs Lénárd,: A semmisség 
mint a versenyjogi jogsértések esetén alkalmazható polgári jogi jogkövetkezmény, Versenyjogi jogsérté-
sek, magánjogi jogkövetkezmények, 2012, 122 skk.o.

23  Ez az ún. transient voidness amit az angolszász jogrendszerek egyébként a versenyjogon kívül is 
ismernek. Lásd A P. komnInos: Transient and transitional voidness of anti-competitive agreements, a 
non-issue and an issue, European Competitoion Law Review, 2007, 445 skk o. A megfordított esetkört, azaz 
az érvénytelenségi ok utóbbi megszűntét immár kifejezetten szabályozza a magyar Ptk. is (ez az un. 
konvalidáció): „A szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha az 
érvénytelenségi okot a felek utólag kiküszöbölik, vagy annak más okból való megszűnése esetén a 
szerződési akaratukat megerősítik” [Ptk. 6:111. § (1) bekezdés].

24  Két vállalkozás akkor minősül tényleges versenytársnak, ha ugyanazon az érintett piacon tevé-
kenykednek. Valamely vállalkozás akkor tekintendő a másik potenciális versenytársának, ha valószí-
nű az árak emelkedése esetén, rövid időn belül vállalná az érintett piacra való belépéshez szükséges 
kiegészítő beruházásokat vagy más szükséges átállási költségeket. Az értékelésnek reális okokon kell 
alapulnia, a piacra történő belépés pusztán elméleti lehetősége nem elégséges. Lásd a Bizottság Irány-
mutatását az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének a horizontális együttműködési 
megállapodásokra való alkalmazhatóságáról, HL 2011/C 11/01, 10. bekezdés.

25  Itt érdemes megjegyezni: az 1945 előtti magyar jogban a munkavállaló „státuszváltása”, azaz ami-
kor egy magánszemély – akkori szóhasználattal – szolgálati viszonyát saját iparosi tevékenységre vál-
toztatta, a tisztességtelen verseny jogának körében jelent meg. A gyakorlat „vevőfogdosás” néven is-
merte azt az esetet, amikor valamely kereskedő vagy iparos tisztességtelenül szerzett ügyfeleket. Ennek 
egyik esetköre volt, amikor az önállósodó iparos megkísérelte „volt főnöke vevőközösségét tolakodó 
módon, erőszakosan, vagy a régi összeköttetés megszakítására és a vele való üzleti kapcsolat felvéte-
lére egyébként rábeszélni vagy általában a vevő akaratára különös befolyásokat gyakorolni”. Lásd Dr. 
Szegő Izsó: A tisztességtelen verseny, Budapest, 1936, 108. o.).
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A versenyjog a korlátozott idejű versenytilalmi kikötést maga is ismeri a 
vertikális üzleti kapcsolatok körében. Így például az ún. általános csoport-
mentességi rendelet26 kifejezetten rögzíti, hogy egy gyártó és disztribútora 
között jogszerű az a megállapodás, amelynek értelmében a disztribútor kö-
teles tartózkodni versenytárs gyártók termékeinek forgalmazásától (azokat 
tehát „bojkottálni” köteles)27. A felek abban is megállapodhatnak, hogy a 
megállapodás megszűnését követő egy évben a disztribútor köteles tartóz-
kodni versenytárs áruk terjesztésétől.28 A versenyjog megfontolása e körben 
lényegében ugyanaz, mint ami a munkajogot az Mt. 228. §-a szerinti ver-
senytilalmi megállapodás lehetőségének megnyitásáig vezette. A verseny-
jog sem fél tehát védeni a gyártó jogos érdekeit, hiszen ennek hiányában a 
gyártók adott esetben nem lennének hajlandóak disztribúciós megállapodá-
sokat kötni, kiképezni terjesztőiket az áruikkal kapcsolatos szempontokra, 
invesztálni a kapcsolatba stb. A terjesztők a jogviszony megszűnését köve-
tően egy évig „nem állhatnak át” más gyártóhoz és a korábbi gyártótól meg-
tanultakat, illetve a tőle kapott kapcsolatrendszert nem használhatják fel a 
volt szerződéses partner versenytársai érdekében.

A versenyjog egy másik területen is kifejezetten megengedi versenytilal-
mi megállapodások megkötését; ez az úgynevezett „kapcsolódó verseny-
korlátozások” területe29. A kapcsolódó versenykorlátozások jellemzően vál-
lalati összefonódások esetén merülnek fel és tartalmuk gyakran nagyon ha-
sonló az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodáshoz. A Tpvt. kü-
lön törvényi kivételt fogalmaz meg e körben.30 Tipikus esetben az irányítást 
megszerző vállalkozás ragaszkodni szokott ahhoz, hogy az értékesítő fél 
vállalja, hogy az összefonódás végrehajtását követően meghatározott ideig 
az értékesített vállalkozás piacára nem lép vissza és nem támaszt versenyt a 
vevőnek. A kapcsolódó versenykorlátozások egyik korai példája található 
meg az Európai Bizottság 1976. július 26-án hozott döntésében a Reuter/
BASF esetben31. A konkrét ügyben dr. Reuter úr eladta poliureténgyárát a 
BASF-nek, melyben továbbra is vezető státuszú munkavállaló maradt. A 
vállalatértékesítés során úgy is mint volt tulajdonos, illetve mint munkavál-
laló összességében közel 10 éves versenytilalmi kötelezettséget vállalt a 
BASF-fel szemben a poliuretén üzletág tekintetében. Később vita alakult ki 
a felek között a versenytilalmi kikötés kikényszeríthetősége kapcsán: dr. 

26  A Bizottság 330/2010/EU Rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerző-
dés 101. cikk (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira 
történő alkalmazásáról; a magyar jogban ugyanez: 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megál-
lapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről.

27  A Rendelet szóhasználatában ez az ún. „versenytilalmi kikötés” – lásd 5. cikk (1) bekezdés (b) pont.
28  Rendelet, 5. cikk (3) bekezdés.
29  L. ehhez: az Európai Bizottság közleménye az összefonódásokhoz közvetlenül kapcsolódó és azok-

hoz szükséges korlátozásokról, HLL 2005 C 56. o., 2005. 03. 05.
30  Tpvt. 30. § (7) bekezdés: „Az összefonódáshoz szükséges és ekként ahhoz kapcsolódó versenykor-

látozásra a 11. §-t nem kell alkalmazni.”
31  IV/28.996, HL L 254, 1976. 09. 17., 40. skk. o.
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Reuter egy idő után természetesen ismét szeretett volna vállalkozóként 
részt venni a poliureténpiacon. A Bizottság megállapította, hogy a verseny-
tilalmi kikötés mint kapcsolódó versenykorlátozás indokolt a vállalkozások 
értékesítése körében, ám annak időtartama nem lehet korlátlan, vagy mint 
a konkrét ügyben olyan hosszúságú, amely már nem indokolt az értékesített 
vállalkozás goodwilljének védelmében. Erre tekintettel a Bizottság megálla-
pította, hogy a felek között létrejött szerződés érintett kikötései az EK Szer-
ződés 85. cikkébe ütköztek, azaz versenykorlátozónak minősültek. A Bizott-
ság természetesen rögzítette, hogy a cégértékesítés körében dr. Reuter úr 
versenyjogi értelemben vállalkozás volt, így a versenytilalmi kikötés egy-
idejűleg vállalkozások között kötött megállapodásnak minősült és ekként a 
versenyjog tárgyi hatálya alá esett. 

Az összefonódásokhoz kapcsolódó versenykorlátozások doktrínáját az 
uniós joggyakorlat egyébként szűk körben, de kereskedelmi ügyletekre is 
kiterjesztette32, elfogadva, hogy bizonyos típusú kereskedelmi ügyleteknél 
bizonyos versenykorlátozások (pl. versenytilalom, kizárólagosság stb.) elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy egyáltalán létrejöjjön az ügylet. Ilyenkor e ver-
senykorlátozások, mivel nélkülözhetetlenek egy jogszerű kereskedelmi 
ügylet létrejöttéhez, nem esnek a versenyjog hatálya alá.

Mindhárom fenti versenyjogi kivétel a versenytilalommal védett fél mél-
tányos érdekeinek elismerésén alapul és alapja a szükségesség/arányosság 
tesztje. Véleményem szerint a fentieket kell figyelembe venni a munkaválla-
lót kötő versenytilalmi kikötés kapcsán abban az esetben is, ha a munkavál-
laló időközben versenyjogi státuszt vált és vállalkozássá válik. Ahogy azt 
fentebb láttuk, a volt munkavállaló (mint természetes személy) csak akkor 
válhat versenyjogi értelemben potenciális versenytárssá, ha igen alacso-
nyak a belépési korlátok. Ebből viszont adódik, hogy az adott piac könnyen 
támadható, így feltehetőleg nagyszámú szereplő fejt ki versenynyomást. Eb-
ből fakadóan egy lehetséges szereplő (a volt munkavállaló) piacra lépésének 
időleges (legfeljebb 2 éves) késleltetése valószínűleg nem eredményez jelen-
tős csökkenést a verseny intenzitásában. A szükségesség/arányosság fenti 
tesztje mellett a munkajogilag jogszerű (arányos, szükséges, időben/térben/
tárgyában indokolt és korlátozott) versenytilalmi megállapodásnak ver-
senyjogilag is jogszerűnek kell tehát minősülnie (arra szükség esetén alkal-
mazni kell analógia útján a kapcsolódó versenykorlátozások doktrínáját), 
méghozzá akkor is, ha az azt megkötő munkavállaló időközben státuszt vál-
tott, önálló piaci szereplő, azaz versenyjogi értelemben vett vállalkozás lett 
és a volt munkáltató tényleges vagy potenciális versenytársává vált. 

32  Ez az ún. commercial ancillarity doktrína. Pl. a C-250/92 Gottrup-Klim ügyben az Európai Bíróság 
úgy találta, hogy egy beszerzési szövetkezet azon szabálya, hogy tagjai nem lehetnek egyidejűleg tagok 
vagy szerződött partnerek versengő szövetkezetekben, nem korlátozza a versenyt, mert nélkülözhetet-
len ahhoz, hogy a szövetkezetben kellő vásárlóerő összpontosuljon. Lásd még wIsH–BaIley: Competition 
Law, Oxford University Press, London, 2018, 136. o. 
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Összegezve tehát, véleményem szerint aggálytalanul megállapítható, hogy 
az Mt. 228. §-ának megfelelő versenytilalmi megállapodás nem valósíthat 
meg egyidejűleg a Tpvt. 11. §-a szerinti versenykorlátozó célú vagy hatású 
megállapodást, sem annak megkötésekor, sem annak fennállta alatt.33 

3. Az Mt. szerinti versenytilalmi szerződés  
az erőfölénnyel való visszaélés tilalmának fényében

A következő kérdés, hogy vajon a versenytilalmi megállapodás megköté-
sével – ahogy azzal Miskolczi Bodnár Péter érvelni látszik – a munkáltató 
visszaélhet-e erőfölényes helyzetével annyiban, amennyiben elzárja a volt 
munkavállalóját valamely kenyérkereseti lehetőségtől, illetve megakadá-
lyoz egyéb piaci szereplőket abban, hogy volt munkavállalóját alkalmazzák.

A legfontosabb e körben annak felidézése, hogy a versenyjogi értelemben 
vett erőfölény nem azonos a köznapi értelemben vett erősebb pozícióval pl. 
egy magánjogi szerződési viszonyban. Önmagában tehát attól, hogy egy 
szerződéses viszonyban az egyik fél erősebb, e fél nincsen versenyjogi érte-
lemben erőfölényes helyzetben. 

Versenyjogi értelemben vett erőfölény34 mindig valamely konkrét ver-
senyjogi értelemben vett ún. releváns piacon állhat fenn: ahhoz, hogy egy-
általán mérhető legyen egy vállalkozás piaci ereje, a versenyjogi jogalkal-
mazónak először definiálnia kell a releváns piacot35 és meg kell vizsgálnia 
az érintett vállalkozás piaci pozícióját ezen a piacon. A piaci erőt általában 
(bár nem kizárólagosan) a konstansan magas piaci részesedés jelzi36; az eu-
rópai uniós bírósági gyakorlatban emiatt kialakult az a vélelem, hogy az 
adott piacon meglévő 50%-os piaci részesedés felett az adott vállalkozást 
erőfölényes helyzetben lévőnek kell tekinteni37.

Miskolczi Bodnár Péter tanulmányában megemlíti, hogy a versenyjogi 
gyakorlat az erőfölényes helyzetet megállapíthatja ún. kiszolgáltatott fo-
gyasztók esetén. E hivatkozás azonban annyiban mindenképpen pontatlan, 

33  Ha pedig a versenytilalom aránytalan, túl széles vagy bármely más okból ellentétes az Mt. szabá-
lyaival, ez egyidejűleg adott esetben versenyjogi jogellenességet is jelenthet.

34  A Tpvt. 22. § (1) bekezdése szerinti definícióban: „Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon 
(14. §), aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, 
anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie verseny-
társainak, szállítóinak és üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.” E definíció lényegét te-
kintve az uniós bírósági gyakorlatban kimunkált fogalmat ülteti át a magyar jogba. Lásd a három 
klasszikus jogesetet: C-27/76 United Brands v Bizottság, C-85/76 Hoffman la Roche v Bizottság, C-322/81 
Michelin v Bizottság.

35  Lásd az érintett piac megállapításáról szóló bizottsági közleményt (HL C372, 1997, 5. o.).
36  Az erőfölény „a piaci árak, a kibocsátás, az innováció, az áruk és szolgáltatások választéka vagy 

más piaci versenytényezők jelentős időn át történő befolyásolását lehetővé tevő piaci erő” (DG COMP, 
Vitaanyag a szerződés 82. cikkének kiszorító visszaélésekre történő alkalmazásáról, 24. bekezdés).

37  C-62/86, AKZO v. Bizottság, illetve P-30/89, Hilti AG v. Bizottság.
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hogy a fogyasztók kiszolgáltatottsága (ami fogyasztói mivoltukból általá-
ban önmagában következik) még nem eredményezi automatikusan az erő-
fölény megállapíthatóságát. Erőfölény csak akkor áll fenn, ha a fogyasztók 
kiszolgáltatottságának oka egy adott vállalkozás magas piaci részesedése 
(nagy piaci ereje) az adott releváns piacon.38 

A versenytilalmi megállapodás megkötése tehát csak akkor minősülhet-
ne egyáltalán és elviekben erőfölénnyel való visszaélésnek, ha megállapít-
ható lenne, hogy az adott megállapodást kötő munkáltató a megállapodás-
sal érintett piacon (munkaerőpiac) erőfölényes helyzetben van.

A munkáltatók a munkaerőpiacon a keresleti oldalon vesznek részt. Ez 
még önmagában nem tenné lehetetlenné az erőfölénnyel való visszaélés ti-
lalmának alkalmazhatóságát, mert a versenyjog ismeri az ún. keresleti olda-
li erőfölényt is (ún. monopszónia39). Monopszónia akkor állhat fenn, ha egy 
releváns piacon csak nagyon kevés vállalkozás szerepel a keresleti oldalon. 
Ez egyébként igen ritkán fordul elő és a magyar versenyjogi gyakorlatban 
eddig nem került sor monopszónia megállapítására.40 

A fentiekre tekintettel rendkívül csekély az esélye annak, hogy bármely 
munkáltató erőfölényes helyzetben lehetne a munkaerő beszerzésének pia-
cán. Vitathatatlan, hogy a munkáltatók versengenek egymással a munkaerő 
beszerzésében: aki magasabb béreket kínál, nagyobb mennyiségű és jobb 
minőségű munkaerőt tud beszerezni. A munkaerőpiac beszerzési oldalán 
rendkívül nagyszámú vállalkozás (illetve vállalkozásnak nem minősülő, 
azaz a versenyjog személyi hatályán kívül eső entitás, pl. közhatalmi és köz-
ponti közigazgatási szervek, bíróságok stb.) vannak jelen. Nehezen tartom 
elképzelhetőnek, hogy valamely munkáltató a munkaerőpiac keresleti olda-
lán akkora erőt képviseljen, hogy erőfölényesnek kelljen tekinteni. Egy egy-
szerű példát érdemes említeni. Az egyik legnagyobb magyar munkáltató a 
MÁV Zrt., melynek – saját honlapja szerint – 17 935 foglalkoztatottja volt 
2019 márciusában.41 A KSH adatai szerint a foglalkoztatottak átlagos létszá-
ma országosan 4 497 000 fő volt 2019 első negyedévében.42 A MÁV Zrt. ke-

38  Emellett az ún. utópiacokon a fogyasztók valóban általában kiszolgáltatottak: ha egy fogyasztó 
megvásárolt egy adott nyomtatót, az abba való tintapatront jellemzően kizárólag a nyomtató gyártójá-
tól tudja beszerezni. Ilyen esetben az utópiac (tintapatronok piaca) vonatkozásában a versenyjog meg-
állapíthatja a gyártó erőfölényes helyzetét akkor is, ha ugyanezen gyártó a fő piacon (nyomtatók piacán) 
bőséges számú versenytárssal és alacsony piaci részesedéssel rendelkezik. Ebben az értelemben: C-238/87, 
AB Volvo v Eric Veng illetve C-53/87, CICRA v Renault.

39  A monopszónia általános leírásához: OECD Round Table: Monopsony and buyer power, 2008, el-
érhető: https://www.oecd.org/daf/competition/44445750.pdf A monopszóniáról különösen is közbe-
szerzési eljárások kapcsán: lásd Fejes Gábor: Attól, hogy kézenfekvő, még igaz: A közbeszerzés ajánlat-
kérője nincs felmentve versenyjogból!, Gazdaság és Jog, 2007. február, 9–16. o.

40  Pl. a GVH 2002-ben vizsgálta, hogy a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló NA Zrt., amely 
kizárólagosan volt felelős Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztéséért és ekként egyedü-
liként „szerzett be” építési szolgáltatásokat autópályák, gyorsforgalmi utak és a kapcsolódó műtárgyak 
vonatkozásában, vajon a keresleti oldalon erőfölényes-e. A GVH arra jutott, hogy ilyen erőfölény nem 
állt fenn: az NA Zrt. nem volt domináns a piac keresleti oldalán. Lásd Vj-41/2002, 47. bekezdés.

41  https://www.mavcsoport.hu/mav/foglalkoztatottak.
42  https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog1903.html
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resleti oldali piaci részesedése a munkaerőpiacon – „darabszám” alapján – 
tehát 0,39% volt. Ez azért nagyon távol áll a vevői oldali piaci hatalomtól!

Kérdésként nyilván felvethető, hogy vajon a munkaerőpiac egységes-e, 
avagy az egyes szakmák, kompetenciák vagy képzettségi szintek szerint to-
vább osztható. A keresleti oldalról a helyettesíthetőség értelemszerűen kor-
látozott, hiszen a munkaerőpiac kínálati oldalán álló munkaerő nem homo-
gén. Amennyiben egy munkáltató magasan képzett műszaki munkaerőt kí-
ván felvenni, számára a betanított fizikai munkás ugyanúgy nem „helyette-
sítő áru”, mint a művészeti értelmiségi. Elképzelhető tehát, hogy vannak 
szűkebb munkaerőpiaci releváns piacok, ahol a keresleti oldalon kevesebb 
munkáltató szerepel, de ezeken a piacokon is nagyon valószínűtlen, hogy 
fennállna a keresleti oldali erőfölény, a monopszónia. Valószínűleg ritka 
ugyanis, hogy egy munkáltatónak csak valamely nagyon speciális típusú és 
kis mennyiségben rendelkezésre álló munkaerőre van szüksége. Emellett 
elviekben földrajzi szegmentáció is szóba jöhet: egy-egy nehezebben meg-
közelíthető vagy rosszabb infrastruktúrájú régióban elképzelhetők nagyobb 
piaci erővel rendelkező munkáltatók, mint pl. ipari központokban, mint Bu-
dapest, Győr vagy Székesfehérvár.

Elsősorban is rögzíthető tehát, hogy a munkáltatók kirívóan döntő több-
sége a munkaerőpiac keresleti oldalán nem lesz erőfölényes helyzetben43, 
így fogalmilag fel sem merülhet az erőfölénnyel való visszaélés e munkálta-
tók e munkaerőpiacokat érintő magatartásaira, így például a munkavállaló-
ikkal kötött versenytilalmi megállapodásokra. 

A versenyjog emellett elismeri, hogy az erőfölényes vállalkozásokat is 
megilleti befektetéseik védelme.44 Így pl. nem minősül erőfölénnyel való 
visszaélésnek az olyan típusú kizárólagos megállapodás, amelyet az erőfö-
lényes vállalkozás azért köt fogyasztójával, hogy a fogyasztóspecifikus be-
fektetés megtérülését biztosítsa.45 Ilyen kizárólagosság hiányában ugyanis 
az erőfölényes vállalkozásnak azt a kockázatot kellene vállalnia, hogy jogos 
befektetésének hasznait egy versenytársa fölözi le. Nézetem szerint ezzel 
analóg a helyzet az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodások kö-
rében legalább a kulcsmenedzserek (vezető állású munkavállalók) esetében. 
Az egyébként is legfeljebb 2 év hosszúságú versenytilalmi időszak biztosít-
ja, hogy a munkáltató „befektetésének” (a nyújtott képzés, az átadott infor-
mációk, a munkáltatónál megszerzett piaci ismeretek és kapcsolati tőke stb.) 
haszna ne azonnal és közvetlenül versenytársnál vagy egyébként a munkál-

43 Ugyanakkor Miskolczi Bodnár Péter felvetésének védelmében azt is el kell mondanom, hogy az 
utóbbi időben a munkaerőpiaci monopszónia kérdése az USA-ban nagyobb – egyelőre csak – tudomá-
nyos érdeklődést váltott ki. L. pl. suresH–posner–weylglen: Antitrust Remedies for Labor Market Power 
(February 23, 2018). Harvard Law Review, szabadon letölthető az SSRN-en: https://ssrn.com/
abstract=3129221 vagy Eric posner: Why the FTC Should Focus on Labor Monopsony (05/11/2018) – elérhe-
tő: https://promarket.org/ftc-should-focus-labor-monopsony/.

44  wIsH/BaIley: Competition Law. Oxford University Press, London, 2018, 702 skk. o.
45  Pl. az erőfölényes vállalkozás kizárólag az adott vevő miatt épít meg egy csővezetéket stb.
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tatóval más módon ellenérdekelt vállalkozásnál (például fontos vevő vagy 
szállító stb.) csapódjék le. Tehát még abban a kirívóan ritka esetben is, ha 
valamely munkáltató valamely versenyjogilag definiálandó releváns mun-
kaerőpiacon vevői oldali erőfölényes helyzetben volna, az Mt. 228. §-a sze-
rinti versenytilalmi megállapodás (különösen is a kulcspozíciókban foglal-
koztatott topmenedzserek esetében) objektíven indokoltnak minősülne és 
ezért a versenyjogi joggyakorlat szerint sem valósítana meg erőfölénnyel 
való visszaélést. 

Véleményem szerint tehát az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megálla-
podás nem valósíthat meg versenyjogi értelemben vett erőfölénnyel való 
visszaélést sem, elsősorban és legfőképpen azért, mert a munkáltatók egé-
szen egyszerűen nincsenek erőfölényes helyzetben a munkaerőpiac keresle-
ti oldalán. Kirívóan kivételes esetben, ha ilyen erőfölény mégis előfordulna, 
a versenytilalmi megállapodás, véleményem szerint legalább a kulcspozí-
ciókban alkalmazott vezető állású munkavállalók esetében objektíven indo-
kolt a munkáltató befektetéseinek védelmében. 

4. Az Mt. szerinti versenytilalmi szerződés  
a tisztességtelen bojkott tilalma fényében

Utolsó témakörként a dr. Miskolczi Bodnár Péter tanulmányában szintén 
felvetett bojkott-tilalom merül fel. A tanulmány szerint az Mt. 228. §-a sze-
rinti versenytilalmi megállapodás a Tpvt. 5. §-a szerinti tiltott bojkottfelhívást 
valósítja meg és ezért alapesetben jogellenes. A Tpvt. 5. §-a szerint „Tilos 
máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely harmadik személlyel 
fennálló gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének 
megakadályozását célozza”.

Egyetértek dr. Miskolczi Bodnár Péterrel abban, hogy a munkaerőpiacon 
is elképzelhető bojkottfelhívás. Ha egy személy felszólítja a munkavállaló-
kat arra, hogy valaki mással ne létesítsenek munkaviszonyt vagy a vele 
fennálló munkaviszonyt szüntessék meg, ez bojkottfelhívásnak minősülhet 
és vizsgálni szükséges annak tisztességtelenségét. Ilyen helyzet merülhet 
fel például, ha valaki bojkottra szólít fel valamely munkáltatóval szemben 
például azért, mert az véleménye szerint környezetszennyező tevékenysé-
get folytat, vagy valamilyen általa elítélt gazdasági tevékenységben vesz 
részt, mint például a fegyvergyártás stb. Ilyen értelemben tehát igaz  
dr. Miskolczi Bodnár Péter állítása, hogy a munkaviszony is gazdasági vi-
szony és azzal kapcsolatban is értelmezhető a Tpvt. 5. §-a.

Nézetem szerint ugyanakkor az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi meg-
állapodás nem minősülhet versenyjogi értelemben vett tisztességtelen boj-
kottnak. Ugyanezzel az erővel ugyanis maga a munkaviszony létesítése is 
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egyfajta bojkott! Tulajdonképpen a munkavállaló azzal, hogy munkavi-
szonyt létesít, ahelyett, hogy saját vállalkozást alapít, vagy szellemi szabad-
foglalkozásúként piacra lép (rendelkezésre állva a piacon lévő kereslet szá-
mára), önmaga dönt versenyjogi státuszának megválasztásáról. Nincsen eb-
ben semmi meglepő: ez tulajdonképpen az (alkotmányos) önrendelkezési 
elvből is fakad, hiszen a jogalanyok a jog keretei között szabadon dönthet-
nek arról, hogy milyen módon kívánnak részt venni gazdasági jogviszo-
nyokban. 

Miután a munkaviszonyban alapelvi szintű szabály, hogy a munkavállaló 
a munkaviszony fennállta alatt nem tehet semmit, ami veszélyeztetné a 
munkáltató jogos gazdasági érdekeit, a munkaviszony ilyen értelemben ki-
zárólagos jellegű: a munkaviszony létesítésével a munkáltató kizárja a mun-
kavállalót mindazon további jogviszonyokból, amelyek létesítése a munkál-
tató jogos gazdasági érdekeit sértené. Ennyiben tehát már a munkaviszony 
létrejötte önmagában „bojkottálja” a munkáltató összes versenytársát, hi-
szen bár a munkáltató főszabály szerint nem tilthatja meg a munkavállaló-
nak, hogy a munkaidőn kívül valamilyen más pénzkereseti tevékenységet 
folytasson, a munkajogi alapelvekből következik, hogy e pénzkereseti tevé-
kenység nem kapcsolódhat a munkáltató versenytársához. De ugyanígy a 
munkáltató jogos érdekeit veszélyeztetheti, ha a munkavállaló a munkavi-
szony mellett a legfontosabb ügyfeleknél vagy a legfontosabb szállítóknál 
vagy – horribile dictu – a munkáltató felett valamilyen ellenőrzést vagy fel-
ügyeletet gyakorló állami szervnél, kamaránál, önkormányzatnál stb. he-
lyezkedik el. Az Mt. 8. §-ából tehát alapelvi szinten következik a „bojkott-
felhívás”, sőt maga a törvényileg előírt bojkott! A munkavállaló a munkavi-
szony ideje alatt köteles bojkottálni az összes olyan egyéb potenciális mun-
káltatót, illetve köteles elkerülni egyéb, nem munkaviszonyra irányuló 
szerződés megkötését, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit ve-
szélyeztetné. Ha nem tisztességtelen bojkott munkaszerződést kötni vagy a 
munkaviszonyt meghosszabbítani, akkor nem lehet tisztességtelen bojkott 
az sem, amikor a munkavállaló a munkaviszony megszűntét követő időre 
vállalja – élve önrendelkezési jogával –, hogy a munkáltató jogos érdekeinek 
veszélyeztetésétől tartózkodik (legfeljebb 2 évig).

Az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodások tiltott bojkottjel-
legét kizárja a tisztességtelenség hiánya is. A tisztességtelenség a Tpvt. 5. §-a 
szerinti bojkott tényállási eleme. Márpedig az Mt. 228. §-a szerinti megálla-
podás megkötése az alábbiak szerint nem lehet tisztességtelen cselekmény. 

A tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó szabályok (Tpvt. II fejezet: 
2–7. §§) nem gazdasági-közjogi normák (szemben az antitröszt versenyjog-
gal – Tpvt IV., V. és VI. fejezete). Ezért amennyiben valamely magatartást 
valamely jogág kifejezetten megenged (a részletszabályokba menően körül-
határol, mint az Mt. 228. §-a), ez automatikusan azt jelenti, hogy e magatar-
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tás önmagában – többlettényállási elem hiányában – nem minősülhet tisz-
tességtelennek a Tpvt. 2–7. §§-ai szempontjából. A más jogági engedély eb-
ben a körben visszahat a versenyjogra. Ahogyan egyébként ez az összefüg-
gés megfordítva is igaz: valamely – a piaci verseny szempontjából relevan-
ciával bíró, azaz legalább részben egyenlő versenyfeltételek biztosítását 
vagy a fogyasztók védelmét célzó – közjogi szabály megsértése egyidejűleg 
tisztességtelen versenyt is jelent.46 

Talán azt is érdemes is megjegyezni, hogy, ha az Mt. szerinti versenytilal-
mi megállapodás a Tpvt. szerint bojkottot jelenthet, ugyanezzel az erővel 
bojkottnak minősülne az üzleti életben minden és bármilyen kizárólagos 
megállapodás, például a kizárólagos disztribúció, a kizárólagos beszerzés, a 
kizárólagos szállítási együttműködés, a kizárólagos kutatási és fejlesztési 
együttműködés, a kizárólagos specializációs megállapodások stb. Minden 
ilyen megállapodásnak része ugyanis, hogy a felek vállalják, hogy harma-
dik féllel a szerződés tárgyában nem lépnek gazdasági kapcsolatba a szerző-
dés időtartama alatt. Ennyiben a felek kölcsönösen „felhívást intéznek egy-
máshoz”47, amely vitán felül „harmadik személlyel fennálló gazdasági kap-
csolat […] létrejöttének megakadályozását célozza”. Nem ismert előttem 
olyan felvetés az esetjogban vagy a jogirodalomban, mely szerint e megálla-
podások tiltott (tisztességtelen) bojkottot valósíthatnának meg. E megálla-
podásokat az antitröszt versenyjog is – bizonyos feltételekkel – elismeri és 
jogszerűnek tekinti.48 

A versenytilalmat az 1945 előtti magyar jog is ismerte, de különálló mun-
kajog hiányában ez is a tisztességtelen versenyt tiltó szabályok körében bírt 
relevanciával. Fel sem merült soha, hogy a versenytilalmi kikötés bojkottot 
valósíthatna meg. A bírói gyakorlat szerint: „A versenytilalom kikötése a 
kereskedőnek azt a kereskedelmi érdekét szolgálja, hogy üzletének boldo-
gulását megvédje azzal szemben, aki vevőkörét s üzleti titkait ismerve, ve-
vőinek elhódításával vagy üzleti titkainak felhasználásával üzletének ártal-

46  Pl. ha egy vállalkozás valamilyen típusú élelmiszerként dob piacra egy terméket, miközben ezt a 
vonatkozó közjogi szabályok nem tennék lehetővé (az élelmiszerkönyv szerint az adott termék nem 
felel meg az adott élelmiszer definíciójának), ezzel az adott vállalkozás nemcsak az élelmiszerekre vo-
natkozó gazdasági-közjogi szabályokat sérti meg, hanem tisztességtelen versenyelőnybe kerül verseny-
társaival szemben, akik betartják e szabályokat, és ennyiben tisztességtelen piaci magatartást tanúsít. 
Ugyanezt az álláspontot képviseli dr. BacHer Gusztáv, In: dr. juHásZ Miklós – dr. juHásZ Dorina – dr. 
tótH András (szerk.): Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII törvényhez, GVH, Budapest, 2014, 59. o.

47  A megállapodásban, mint többen a kevesebb, benne foglaltatik a „felhívás”.
48  L. az idevágó csoportmentességi rendeleteket: 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megál-

lapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről; 202/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesí-
téséről; 204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes cso-
portjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről; 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási 
és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről; 
86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a technológiaátadási megállapodások egyes csoportjainak a verseny-
korlátozás tilalma alól történő mentesítéséről.
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mára lehet”49, aki pedig a „versenytilalomra vonatkozó megállapodása 
megszegésével folytat üzleti versenyt, annak eljárása, mint általában a szer-
ződésszegésnek verseny céljára való kihasználása, a tisztességtelen ver-
senyről szóló 1923. évi V. törvénycikk 1. §-ának tilalmába ütközik”50. Éppen 
az minősült tehát tisztességtelen versenynek, ha valaki megszegte a ver-
senytilalmi megállapodást. És tisztességtelennek minősült más munkavál-
lalójának arra való „felbujtása”, hogy munkaszerződését vagy versenytilal-
mi megállapodását szegje meg.51 De a Kúria már a századfordulón rögzítet-
te: „az a szerződési kikötés, amely szerint alperes eltiltatott attól, hogy a 
felperes varrógép-eladási üzletében elvállalt szolgálati viszony megszünte-
tése után és még egy év időtartamon belül a felperes üzletével hasonló üz-
lettel foglalkozzék, semmilyen magánérdeket jogellenesen nem sérthet és a 
közérdek lényeges hátrányára sem vezethet; következésképpen nincs jogi 
akadálya annak, hogy az ilyen kikötés biztosítására szolgáló kötbér bíróság 
előtt érvényesíttessék.”52

5. Végkövetkeztetések

A fentieket összegezve tehát véleményem szerint a dr. Miskolczi Bodnár 
Péter tanulmányában felvetett versenyjogi aggályok megnyugtathatóan el-
oszlathatók és a munkajogi jogalkalmazóknak nem kell attól tartaniuk, hogy 
az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodások a versenyjog külső 
kontrollja miatt esetleg jogellenesek és kikényszeríthetetlenek lehetnek. 

Más szóval és röviden: amíg az adott versenytilalmi megállapodás az Mt. 
228. §-a szerint jogszerű, addig versenyjogi értelemben vett jogellenesség 
sem merülhet fel, sem a Tpvt. 11. §-a (kartelltilalom), sem 21. §-a (az erőfö-
lénnyel való visszaélés tilalma), sem pedig 5. §-a (tisztességtelen bojkott ti-
lalma) alapján.

49  Kúria, IV.2719-1934., idézi: Dr. Szegő Izsó: A tisztességtelen verseny, Budapest, 1936., 103. o.
50  Kúria, IV.2025-1934, idézi: Dr Szegő Izsó, uo. 104. o.
51  Dr. Szegő Izsó: A tisztességtelen verseny. Budapest, 1936., 101. skk. o.
52  514/1902, DT.3.F.XXIV.39, idézi: sZladIts–Fürst–ujlakI: Magyar Magánjog mai érvényében, Kötelmi jog, 

I. kötet, Grill, Budapest, 1934, 48. o.
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FERENCZ JÁCINT*

Az állam felelőssége a munkaerőpiac 
adekvát működése kapcsán

Az állami felelősség felvetése közjogi kérdés, vagy globális kontextusba 
helyezve nemzetközi jogi kérdés, amely némiképp kívül esik a munkajogi 
szabályozás tárgykörén. Azonban a közelmúltban olyan fontos Európai Bí-
rósági és hazai ügyek vetették fel a munkaügyi jogalkotással kapcsolatban 
az állam és a jogalkotással összefüggő felelősség kérdését, hogy azt jelen 
munkában megkerülni nem lehet. Különös tekintettel arra is, hogy ha az ál-
lam, mint jogalkotó szerv szerepét vizsgáljuk a munkaviszonyok kapcsán, 
akkor természetszerűen merül fel az állami diszfunkcionalitás kérdése, 
amelyet a továbbiakban három nézőpontból vizsgálok: a jogi, a politikai és 
az erkölcsi felelősség szemszögéből. 

1. A munkajogi szabályokért viselt jogi felelősség

Az állam által a jogalkotással összefüggésben viselt felelősség hazánkban 
két irányból vizsgálandó: egyrészt a nemzetközi joggal és szerződésekkel 
való összeegyeztethetőség kapcsán, másrészt a hazai jogrendben lévő fele-
lősségi alakzatokkal összefüggésben. 

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a tagállami jogalkotás kapcsán fennálló 
felelősséggel a Brasserie és Factortame egyesített ügyekben1 foglalkozott. A 
kérdés az EUB előtt úgy merült fel, hogy az a szabály, mely szerint a tagál-
lamok kötelesek megtéríteni a közösségi jog nekik betudható megsértésével 
a magányszemélyeknek okozott károkat, alkalmazandó-e abban az esetben, 
ha a felrótt kötelezettségszegés a nemzeti jogalkotónak tudható be? A Bíró-
ság kiindulópontként utalt a C-6/90. és C-9/90. sz., Francovich és társai ügy-
ben 1991. november 19-én hozott ítélet (EBHT 1991., I 5357. o.) 37. pontjára, 
amelyben már megállapította, hogy a közösségi jog előírja azt az elvet, mely 
szerint a tagállamok kötelesek megtéríteni a magánszemélyeknek okozott 
azon károkat, amelyek a közösségi jog nekik betudható megsértéséből szár-
maznak. Az ítélet értelmében a nemzetközi jogban az államot, amennyiben 

 * Egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kereske-
delmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék; ügyvéd, Ferencz, Fodor T., Kun & Patners.

1 C-46/93. a Brasserie du pêcheur SA és a Bundesrepublik Deutschland, valamint The Queen és 
Secretary of State for Transport vs. Factortame Ltd és társai C- 48/93. sz. ügyek.
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felelőssége megállapításra kerül, egy nemzetközi kötelezettségvállalás meg-
sértéséből adódóan, egységként kell kezelni, tekintet nélkül arra, hogy a kár 
a jogalkotónak, az igazságszolgáltatásnak vagy a végrehajtó hatalomnak 
tudható be (34. pont). A tagállami felelősség szorosan kapcsolódik a Közös-
ség felelősségéhez, amellyel kapcsolatban több ügyben is a bíróság a felelős-
ség szűk értelmezése mellett foglalt állást. A Közösség jogalkotói tevékeny-
ségének gyakorlásához kapcsolódó felelősségének megszorító értelmezése 
arra vezethető vissza, hogy egyrészről a jogalkotói feladatkör gyakorlását – 
még akkor is, amikor létezik a jogi aktusok jogszerűségének bírósági felül-
vizsgálata – nem akadályozhatja a kártérítési keresetek lehetősége minden 
alkalommal, amikor a Közösség általános érdekei olyan normatív intézke-
déseket kívánnak meg, amelyek sérthetik a magánszemélyek érdekeit, más-
részről a közösségi politika megvalósításához elengedhetetlen széles körű 
mérlegelési jogkörrel jellemezhető jogalkotás területén a Közösség felelőssé-
gét csak akkor lehet megállapítani, ha az adott intézmény nyilvánvalóan és 
súlyosan túllépte hatáskörének korlátait (45. pont). Az ítélet alapján a kárté-
rítés megállapításához az ún. Brasserie-teszt szolgál alapul, amelynek értel-
mében a közösségi jog három feltétel együttes fennállásakor biztosítja a kár-
térítéshez való jogot, nevezetesen, ha 

(1) a megsértett jogszabály célja, hogy a magánszemélyeket jogokkal ru-
házza fel, 

(2) a jogsértés kellően súlyos, és 
(3) fennáll a közvetlen okozati összefüggés a kötelezettség állam általi 

megsértése és a jogsérelmet szenvedett személyek kára között.
A Brasserie-tesztet a későbbiekben az Ishikawa-diagramból levonható ta-

nulságok kapcsán még hivatkozni fogom.
A Francovich- és Brasserie-ügyekre kifejezetten hivatkozik a Kúria 2018. 

március 7-én kelt ítéletében (felperesi érvelés 5. pont), amely a jogalkotással 
összefüggésben okozott károk kérdésével foglalkozik a munkajog területén. 
Az alapvető jogok biztosának 2014. november 6-án kelt jelentésére2 hivatkoz-
va a Kúria megállapítja, hogy az Mt. 115. § (1) bekezdés e) pontja visszásságot 
valósít meg az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésében meghatározott éves 
fizetett szabadsághoz fűződő jog tekintetében. Megállapításra került a jelen-
tésben az is, hogy a magyar szabályozás nem áll összhangban a munkaidő-
szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv rendelkezéseivel, 
valamint nem tesz eleget maradéktalanul a nemzetközi szerződésekből adó-
dó követelményeknek. Az ügy3 tényállása szerint a felperes kérelme arra irá-
nyult, hogy az irányelv átültetésének elmaradása miatt az éves rendes sza-
badságából ki nem adott napokra jutó jövedelem tekintetében vagyoni kára 
keletkezett, illetve egyéb nem vagyoni kára, amely közvetlenül a jogalkotás 

2  Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1271/2013. sz. ügyben. 
3  Kúria Pfv.IV.20.602/2017/5. (BH 2018.221.)
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hiányosságára vezethető vissza. A felperes 2013. november 13-tól november 
29-ig keresőképtelenség miatt táppénzes állományban volt. 2013-ban porcko-
rongsérve miatt megműtötték, az operációt 2014 áprilisában meg kellett ismé-
telni. A felperes lakóhelye Budapesttől 40 km-re van, onnan kezelésre fia se-
gítségével gépkocsival utazott fel a fővárosba. A felperes felnőtt fia D. város-
ban, a lánya pedig Budapesten él. A felperesnek 2011 szeptemberében és 2014 
májusában unokái születtek a Budapesten élő lányától. A felperest betegsége 
idején családtagjai látogatták lakóhelyén azért is, hogy betegségében támo-
gassák egyéb tennivalóiban a segítségére legyenek.

2014 decemberében, a keresőképtelen állomány befejeztét követően a fel-
peres igénybe kívánta venni évi rendes szabadságát, hogy a karácsonyi ün-
nepekre felkészülhessen, most már gyógyultan unokáját látogathassa, ve-
lük együtt hosszabb időt tölthessen. A felperes munkáltatója az Mt. 115. §-a 
értelmében – minthogy éves betegszabadsága meghaladta a harminc napot 
– időarányosan 2013-ban négy, 2014-ben pedig 27 napot levont az éves sza-
badságából.

Az alapvető jogok biztosának jelentését követően a jogalkotó 2015. január 
1-jei hatállyal módosította az Mt. vonatkozó szabályát azzal az indokkal, hogy 
az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének a fizetett szabad-
ságra vonatkozó rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy az irányelv szerinti 
éves minimális szabadság azért csökkenjen, mert a munkavállaló az év egy 
részében keresőképtelen volt. Erre tekintettel a jogalkotó 2015. január 1-től a 
keresőképtelenség teljes időtartamát (azaz nem csak az első harminc napját) 
munkában töltött időnek minősítette a szabadság szempontjából. Az új szabá-
lyozás értelmében a munkavállalót akkor is megilleti a teljes éves szabadsága, 
ha a tárgyév valamennyi napján egyébként keresőképtelen volt. 

A jogsértés körében a felperes magánéletének megsértésére és személyi-
ségijog-sértésre alapozta a keresetét. Az elsőfokú ítélet, valamint a jogerős íté-
let a felperes keresetét egyaránt elutasította azzal, hogy a magánélethez való 
jog sérelmét és a személyiségijog-sérelmet egyik bíróság sem látta megalapo-
zottnak az ügyben. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban az indokolásban elő-
adta, hogy kétségtelenül megvalósult a jogsértés a magyar állam részéről, sé-
rült a felperes tágabb értelemben vett magánélet védelméhez fűződő joga, be-
következett a felperes személyiségi jogának megsértése (Indokolás [21] pont). 
A Kúria ugyanakkor arra a megállapításra jutott, hogy „a jelen esetben önma-
gában a személyiségi jogsértés megállapítása nem teremtette meg az alperes 
közvetlen kártérítési felelősségét”. Álláspontom szerint ez a megállapítás el-
lentétes a Francovich- és Brasserie-ügyekben hozott EUB-ítéletekkel. 

A jogalkotásért vállalt felelősség hazai és nemzetközi megítélésének 
kollíziójára egy remek példa a 3194/2014. (VII. 14.) AB határozat, valamint 
egy közel ugyanezen tényállás alapján született, az Emberi Jogok Európai 
Bírósága által 65681/13. sz. ügyben hozott ítélet. 
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Az Alkotmánybírósághoz tizenhat indítvány érkezett, amelyekben az in-
dítványozók a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a további-
akban: Nvtv.) 12. § (1) bekezdés l) pontja, valamint a fiatalkorúak dohányzá-
sának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: trafiktörvény) 2. §-a alaptör-
vény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkot-
mánybíróságtól. Az indítványozók az őket ért jogsérelmet abban látták, 
hogy a támadott törvényi rendelkezések hatályosulásával 2013. július 1-től 
nem folytathatják azt a kiskereskedelmi tevékenységet, amelyet korábban 
rendszeres haszon elérése céljából, jóhiszeműen, hatósági engedély alapján 
végeztek. Érvelésük szerint a megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezé-
sek következtében a jövőben kiesik a dohánytermék-értékesítésből eredő ár-
bevételük. Az indítványozók hivatkoztak arra, hogy az állam nem kompen-
zálta a kieső bevételeiket, továbbá arra is, hogy a dohánytermék-kiskereske-
delemből való kizárásuk miatt az árbevételük és a nyereségük csökken, és 
ennek következtében csökken a vállalkozásuk egészének piaci értéke és  
goodwillje is. Az Alkotmánybíróság a vállalkozáshoz való alapjog alkotmá-
nyos tartalmának a meghatározása során rámutatott, hogy „[a] vállalkozás-
hoz való jognak nem tulajdonítható olyan jelentés, amely szerint a már mű-
ködő vállalkozásokra vonatkozó jogi környezet módosíthatatlan lenne” 
{282/B/2007. AB határozat, ABH 2007, 2168.; megerősítette a 32/2012. (VII. 4.) 
AB határozat, Indokolás [161]}. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében fog-
lalt arányosság alaptörvényi feltételét vizsgálva az Alkotmánybíróság sze-
rint a támadott törvényi rendelkezések nemcsak szükséges, de arányos kor-
látozásnak is tekinthetők. A dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység 
állami monopóliumba vétele és ezen keresztül a panaszosok e tevékenység 
vállalkozás keretében történő gyakorlásához való jogának a korlátozása al-
kotmányos alapjogok védelmét, illetve az ezt biztosító, az államot terhelő 
intézményvédelmi kötelezettség teljesítését szolgálja. Az államnak az emlí-
tett alapjogok védelmére fennálló objektív intézményvédelmi kötelezettsé-
ge, illetve az alkotmányosan igazolható közérdek fennállta, különös figye-
lemmel a dohánytermékek speciális (a társadalom egészének, de kiemelten 
is a fiatalkorúak és a gyermekek egészséget súlyosan veszélyeztető) jellegé-
re és arra is, hogy a monopolizált dohánykiskereskedelmi tevékenység gya-
korlását az állam koncessziós szerződéssel vállalkozók/vállalkozások szá-
mára meghatározott törvényi feltételek mellett átengedte, nem tekinthető a 
vállalkozáshoz való alapjog aránytalan korlátozásának. Az AB az indítvá-
nyokat elutasította.

Ezzel szemen a strasbourgi bíróság a felperes Vékony László ügye kap-
csán megállapította, hogy az ügy tárgya a kérelmező dohánytermékek áru-
sítására feljogosító korábbi engedélyének jogszabály általi eltörlése, melynek 
cserébe részére a pályázati eljárás során nem ítéltek meg újabb engedélyt.  
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A bíróság részletesen vizsgálta az AB határozatát a hasonló tárgyú ügyek 
kapcsán, és megállapította, hogy üzleti tevékenység folytatására vonatkozó 
engedély visszavonása az Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 1. 
cikke szerinti javak tiszteletben tartásához való jogba történt beavatkozás-
nak minősül, amelynek során a beavatkozást eredményező intézkedésnek 
„megfelelő egyensúly”-t kell találnia a közösség általános érdekének kívá-
nalmai, valamint az egyén alapvető jogai védelmének követelményei kö-
zött.4 A Bíróság megállapította, hogy a magyar állam intézkedése nem biz-
tosított reális esélyt arra, hogy a tulajdont megtartsák, mivel az új koncesz-
sziók megítélésére vonatkozó eljárás az „önkényesség határát súrolta” (Ítélet 
36. pontja). A Bíróság a kérelmezőnek összesen 21 000 eurót és kamatait ítél-
te meg a 2015. január 13-án hozott döntésében. 

A belső jogi felelősség kérdésében a BH 1993.312. sz. eseti döntésében a 
Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a normatív általánosságot megfogalma-
zó jogszabály hatálybalépésével esetleg bekövetkezett károsodás nem kelet-
keztet a jogalkotó és károsult között polgári jogi jogviszonyt. 

A 14/1999. sz. PED (EBH 1999.14.)5 egy közigazgatási ügy kapcsán elvi je-
lentőséggel kimondta, hogy a jogalkotásra mint az általános és absztrakt 
magatartási szabályok létrehozására irányuló tevékenységre és a hozzá 
kapcsolódó felelősségre kizárólag a közjog (alkotmányjog) szabályai vonat-
koznak, amelyek a hatályos jogban immunitást biztosítanak a jogalkotó szá-
mára. A jogszabály hatálybalépésével esetleg bekövetkezett károsodás ön-
magában nem keletkeztet a jogalkotó és a károsult között kötelmi jogvi-
szonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában a sérelmek jóvá-
tételére (a jogalanyok kárpótlására) a polgári jogi kárfelelősségnek a Ptk. 
339. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályai sem alkalmazhatók.

Az 1/2014. sz. PED-ben6 a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a köz-
jognak a jogalkotó számára immunitást biztosító szabályai az általános és 
absztrakt magatartási szabályok létrehozására irányuló jogalkotási tevé-
kenységre és a hozzá kapcsolódó felelősségre vonatkoznak. Ha azonban az 
Országgyűlés egyedi ügyben jogszabályi formába öltöztetett, de tartalmilag 
jogalkalmazói döntést hoz, és e tény kimondásával az Alkotmánybíróság a 
jogszabályi rendelkezést határozatával megsemmisíti, akkor a diszfunkcio-
nális működés polgári jogilag is jogellenessé teszi a jogalkotó magatartását. 
A tényállás értelmében a felperest a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 
2002. február 1-jei hatállyal 6 évi időtartamra kinevezte a Magyar Energia 
Hivatal elnökévé. Határozott időtartamú vezetői megbízatása jogellenes 

4  EJEB 65681/13. sz. ítélet 32. pontja alapján. Csak megjegyzésként: az ítélet 34. pontja a következőket 
tartalmazza a trafikpályázatok kapcsán: „említésre méltó, hogy úgy tűnik, az eljárás nélkülözte az 
alapvető átláthatóságot is, valamint bármiféle jogorvoslat lehetőségét”.

5  Az ügy tárgya egy ingatlan értékvesztése volt építési övezeti átsorolása okán. Legfelsőbb Bíróság 
Pfv.X.21.632/1997. sz.

6  Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.829/2010/4.
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módon, a kinevezés időtartamának lejárta előtt, 2003. október 30. napján ak-
ként szűnt meg, hogy a gázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (további-
akban: Get.) 85. § (10) bekezdésének 2003. augusztus 1-jétől hatályos szövege 
kimondta: e rendelkezés hatálybalépését követő tizenöt napon belül a mi-
niszter nyilvános pályázatot ír ki a Hivatal elnöki és elnökhelyettesi tisztsé-
gének betöltésére, amely rendelkezés hatálybalépését követő kilencvenedik 
napon a Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbízatása megszűnik. 
Az Alkotmánybíróság az 5/2007. (II. 27.) AB határozatban megállapította, 
hogy a Get. 85. § (10) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítet-
te. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Get. csak formálisan iktatott 
be egy új megbízatásmegszűnési okot a villamos energiáról szóló 2001. évi 
CX. törvény 7. §-ába, amely normatív tartalom nélkül, egyedi módon szün-
tette meg a Hivatal elnökének és elnökhelyettesének megbízatását. Rögzí-
tette, hogy a jogalkotás diszfunkcionális, ha a jogalkotó normatív szabályo-
zási tárgykörben egyedi döntést hoz, és visszaélésszerű, ha a hatályos jog-
szabály alkalmazását vagy annak normatív módon való módosítását úgy 
kerüli meg, hogy az egyedi döntést jogszabályi formába öltözteti. Kimond-
ta, hogy a Get. 85. § (10) bekezdése tartalmában „jogalkalmazói (munkálta-
tói egyoldalú jognyilatkozatot helyettesítő) aktus”, mely ellen a jogszabályi 
formára tekintettel az érintettek jogorvoslattal nem élhettek. Az érintett ké-
relmezőt elnöki megbízatása megszűnésére tekintettel 2003. október 31. 
napjával a hivatal új elnöke köztisztviselőként besorolta, és ezzel egyidejű-
leg a Hivatalnál fennálló közszolgálati jogviszonyát 2003. november 24-i ha-
tállyal a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 17. § 
(1) bekezdés a) pontjára hivatkozással felmentéssel megszüntette. A Fővá-
rosi Ítélőtábla vizsgálta az állam immunitását a kérdésben, ezen belül pedig 
az Országgyűlés jogi felelősségét. Megállapította, hogy az Országgyűlés az 
államszervezet olyan szerve [az Alkotmány 19. § (1) bekezdése szerint a leg-
felsőbb államhatalmi és népképviseleti szerv], amely sem az Alkotmány rá 
vonatkozó szabályai, sem a peresített időszakban irányadó, a 2003. évre vo-
natkozó költségvetési törvény (2002. évi LXII. törvény 1. sz. melléklete) sze-
rint nem jogi személy, az állam által elismert önálló jogképességgel nem 
rendelkezik. Az állam az, amely – mint a vagyoni jogviszonyok alanya – a 
Ptk. 28. § (1) bekezdése alapján jogi személy. Az államszervezet jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervének tevékenységét az államnak kell betud-
ni, így a felperes helyesen jelölte meg az alperes személyét, a közvetlen kár-
okozó Országgyűlés magatartásáért ugyanis a kifejtettek szerint a károsult 
irányában az alperes tartozik helytállással.
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2. A jogalkotó politikai felelőssége

Az alkotmányjog területén maradva, a jogalkotói felelősség körében me-
rülnek fel könnyebben és nehezebben megválaszolható kérdések. Az Or-
szággyűlés mint jogalkotó felelősségét az előző pontban tárgyaltunk mind 
hazai, mind nemzetközi jogi szempontból. A belső jogban pontos képünk 
van a Kormány felelősségéről: a Kormány az Országgyűlés bizalmából kor-
mányoz: bírnia kell a mindenkori parlamenti többség bizalmát, amelyet jogi 
értelemben a Kormány politikai felelősségének tekintünk.

Elméleti síkon vizsgálva a kérdést, Miklósi Zoltán megállapítja, hogy a 
politikai felelősség a morális felelősség speciális esete: a politika cselekvés 
összefüggésében vizsgálja bizonyos cselekvő felelősségének kérdését, a po-
litika speciális viszonyai között.7 Miklósi szerint politikai felelősség köztes 
helyet foglal el a morális és jogi felelősség között: míg a jogi felelősség meg-
állapítása és a jogkövetkezmények alkalmazása a legapróbb részletekig sza-
bályozott és strukturált, a morális felelősségmegállapítás gyakorlata és a le-
hetséges következmények skálája viszont nem formalizált és szabályozott, a 
politikai felelősségmegállapítás gyakorlata intézményesen strukturáltabb, 
de a következmények megállapítása jobban támaszkodik íratlan szokások-
ra, mint formális szabályokra.8

Álláspontom szerint a munkajogi jogalkotásban a jogalkotó politikai fele-
lőssége abban áll, hogy munkaviszonyokra vonatkozó teljes társadalmi és 
gazdasági életet átlátva, a szinergiákra és kölcsönhatásokra vonatkozó ösz-
szefüggések figyelembevétele, és az ezen elemző tevékenység következmé-
nyeként megvalósuló jogpolitikai magatartás a felelősség tárgya. A jogi és a 
politikai felelősség elhatárolása körében, míg a jogi felelősség a jogszabá-
lyok létrehozásának időpontjára, módjára, „technikájára” vonatkozóan álla-
pít meg számon kérhető kötelezettségeket, addig, álláspontom szerint a po-
litikai felelősség a szellemi tevékenység egy magasabb fokát kívánja meg: a 
logikai hézagmentességet. 

A fenti két felelősségi alakzat elhatárolására kiváló példa lehet a mini-
málbér és a garantált bérminimum szintjének meghatározása, amely a 
munkajogi szabályozás egyik kritikus területe E folyamat kapcsán bemutat-
ható a IV. fejezet elején ismertetett érdekek összeütközése, és az a folyamat, 
amely során a jogalkotás mérlegeli az egyes tényezőket. 

A hatályos jogszabályok értelmében a Kormány az Mt. 153. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva határozza meg a kötelező legki-
sebb munkabért (minimálbér) és a garantált bérminimumot. A fogalmi 
pontosítások érdekében rögzítsük, hogy a teljes munkaidőben foglalkozta-

7  mIklósI Zoltán: A politikai felelősség. Politikatudományi Szemle, 2011/4. 30. o.
8  mIklósI: i. m.  34. 
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tott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
a minimálbér, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve közép-
fokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
számára meghatározott érték a garantált bérminimum a teljes munkaidő 
teljesítése esetén. 

1. ábra: A minimálbér alakulása Magyarországon

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A fentiek meghatározása mindig egy hosszas alkufolyamat eredménye, 
amelyből a sajtó leginkább a munkáltatói és munkavállalói érdekképvisele-
tek szerepét és érveit emeli ki, holott a kérdés, illetve az ezzel összefüggés-
ben értelmezendő bérszínvonal kérdése a gazdasági élet számos területére 
van hatással. Az emelés (amely kifejezetten nagymértékűnek számít) a Ver-
senyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) tevékenysé-
gének eredményeként jött létre, ahol a Kormány és az érdekképviseletek 
2016. november 24-én több évre szóló megállapodást írtak alá. 

A 2017. január 1-től megvalósított jelentős mértékű béremelés kapcsán a 
GKI Gazdaságkutató 2017 májusában a következő kutatási megállapításo-
kat tette: „A májusi lakossági felmérésből tehát kiderült, hogy bár a vállalatok for-
málisan eleget tettek törvényi kötelezettségüknek, azonban a nettó fizetéseket nem 
növelték ilyen mértékben. Ha ehhez hozzávesszük a cafeteria további csökkentését 
is, akkor talán érthető, hogy a tényleges vásárlóerő miért alacsonyabb a hivatalos 
számok alapján vártnál. Összességében tehát kijelenthető, hogy a kötelező béremelé-
seknek fehérítő hatása volt (amelyet a bérstatisztikák is mutatnak), s a korábbi szür-
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ke pénzek csökkenése érzékelhető a nettó kézhez kapott kereset szerényebb emelkedé-
sében.”9

A bérek hatása azonban nemcsak a munkáltatókra és a munkavállalókra, 
hanem a gazdaság egészére, közte az inflációra is jelentős hatással van, ame-
lyet az alábbi ábra is szemléltet. 

2. ábra: A bérek, az árak és az infláció összefüggései

Forrás: MNB10

A bérek tartós és jelentős emelkedése ugyanakkor több kockázatot is rejt. 
Egyrészt a termelékenységnek lépést kell tartania a béremelkedéssel, kü-
lönben versenyhátrányba kerül a magyar gazdaság. Másrészt a bérnöveke-
dés miatt fokozódhat a lakossági fogyasztás, amely az árak emelkedését 
hozhatja. Az egyre magasabb béreket adó vállalatok szintén kénytelenek 
lesznek termékeik és szolgáltatásaik árát emelni – mindezek felfelé mozdít-
hatják az inflációt. Az infláció emelkedése visszahat a bérekre is. A termelés 
megfelelő módon (produktívan) és megfelelő helyen (a gazdaságosan ter-
melő egységeknél) történő felhasználását megzavarja az infláció. Ez a folya-
mat megnyilvánul abban, hogy csökken a megtakarítások nagysága, amely 
tőkehiányhoz vagy/és nem hatékonyan tőkefelhasználáshoz vezethet. A 
vállalatok béraránykülönbségei nagyobbak vagy kisebbek lesznek az indo-
koltnál. Ez nem segíti elő a megfelelő munkaerőáramlást a jobban gazdálko-
dó vállalatok felé. A bér nem csupán a munkavégzéstől függ, hanem árszín-

9  GKI Gazdaságkutató Zrt: A minimálbéremelés valódi hatásai. Elérhető: https://www.gki.hu/wp-
content/uploads/2017/07/GKI_A_minim%C3%A1lb%C3%A9r-emel%C3%A9s_val%C3%B3di_-
hat%C3%A1sai_170713.pdf (2019. április 20.)

10  BalatonI András: Makrogazdasági kilátások, inflációs jelentés, 2018. június. MNB, 2018. június 21. A 
Philips-görbe egy közgazdasági modell, ami a nominálbérek növekedési üteme és a munkanélküliség 
szintje közötti kapcsolatot írja le akként, hogy egy adott gazdaságban minél alacsonyabb a munkanél-
küliség szintje, annál gyorsabban emelkednek a munkabérek. 
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vonal-emelkedés nivelláló szerepe túlsúlyba kerül. Minden dolgozónak, 
függetlenül attól, hogy gazdaságos vagy veszteséges vállalatoknál dolgo-
zik-e, béremelést szükséges adni, az infláció legalábbis részbeni kompenzá-
lására. Ez rontja a munkamorált, mert adott vállalaton belül nem lehet elég-
gé élesen differenciálni a munkások között (mindenkinek kell béremelést 
adni).11 A tartós árszínvonal-csökkenés (defláció) legalább ilyen negatív ha-
tással van a munkaerőpiacra: az árszint csökkenése esetén a reálbér csök-
kentése különösen nagy nominálbér-csökkentést igényelne. Bár a munka-
vállalókat szűkös helyzetükben nem akadályozná az alacsonyabb bérű 
munka vállalása, az alkalmazkodást hátráltatják a munkapiaci merevségek, 
a munkaadókat kötő szabályok és szerződések, ami növekvő munkanélkü-
liséghez és csökkenő termeléshez vezethet.12 

Ráadásul nem tekinthetünk el a regionális és nemzetközi trendektől sem, 
ahogyan a munka világában, úgy a pénzügyi folyamatokban sem. A bérek 
és az infláció alakulásának kapcsolatában szemléletes ábra Nagy Erzsébet 
és Tengely Veronika munkája, amelyben a magyar infláció alakulásában 
szerepet játszó szempontokat gyűjtötték össze. 

3. ábra: Az infláció globális, regionális és egyedi tényezők szerint

Forrás: nagy–tengely 201813

11  Varga József: Az infláció definíciójáról és közvetlen újraelosztási hatásairól. Köz-Gazdaság 2017/2. 
szám. 237-238. o. A témában ld még: gáBor r. István: Belső versus foglalkoztatási munkaerőpiac – a 
posztszocialista átalakulás elhanyagolt dimenziója. Közgazdasági Szemle, 1997. június. 457–473. o.

12  áBel István et al: Deflációs félelmek a fejlett gazdaságokban. MNB Szemle, 2014. július, p.8.  
13  nagy Erzsébet – tengely Veronika: Az infláció változó természete (2) – Globális tényezők térnye-

rése a hazai infláció alakulásában. MNB Szakmai cikkek. (2018) Elérhető: https://www.mnb.hu/
kiadvanyok/szakmai-cikkek/inflacio/nagy-erzsebet-eva-tengely-veronika-az-inflacio-valtozo-
termeszete-2-globalis-tenyezok-ternyerese-a-hazai-inflacio-alakulasaban  (2019. április 20.)
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Vizsgálatuk eredménye szerint az elmúlt időszakban, de különösen 2012 
után Magyarországon az inflációt jelentős mértékben a külső tényezők ala-
kították, miközben a hazai üzleti ciklus inflációs hatása gyengült. Kutatá-
sunk szempontjából a fenti tanulmány és eredménye azért bír kiemelkedő 
jelentőséggel, mert a munkajogi hatásvizsgálatok során a nemzetköziesedést, 
a globális gazdasági hatásokat a változó munkajogi környezet körében az 
első okok között tüntettük fel, amelyek a polarizálódó munkajog gyökeré-
hez vezettek. A globális versenyképesség éppen az a szempont, amely miatt 
a magyar munkaerőpiacon a béremelésre szükség van. Az alacsony bérala-
pú „versenyképességi modell” nem volt jogpolitikai értelemben aktív straté-
giához köthető, de a kelet-európai régió ennek a foglyává vált, és az így a 
kialakult kényszerű alacsony bérre történő szakosodás már a jövőbeni fejlő-
dés korlátjává vált, és a régiót a nemzetközi munkamegosztásban aláren-
delt, illetve függő szerepben tartja.14

A fenti igen vázlatos összefüggések alapján is egyértelmű, hogy a politi-
kai értelemben felelős kormányzat milyen sokrétű összefüggésrendszert 
kell, hogy megvizsgáljon, amikor a munkaviszonyokat érintő szabályok át-
alakítása a kérdés. Hozzátéve, hogy a fenti példa csak a minimálbér szintjé-
nek megállapításához kapcsolódó részterület egyes összefüggéseit vetette 
fel, nem a munkajog átfogó reformjának kérdést. 

3. A morális felelősség

A morális felelősség és szabad akarat elméletei hagyományosan arra a 
kérdésre keresik a választ, hogy mely körülmények fennállása esetén vise-
lünk erkölcsi felelősséget cselekedeteinkért és (szándékos) mulasztásain-
kért.15 A kortárs felelősségelméletek képviselőinek nagy többsége úgy gon-
dolja: csak azokért a dolgokért viselhetünk erkölcsi felelősséget, amelyek fe-
lett képesek vagyunk befolyást gyakorolni.16

A jog morális tartalmáról – vagy annak hiányáról – a jogelmélet több ne-
ves tudósa is hosszan írt már, jelen munka keretei között e megállapításo-
kat, versengő elméleteket tárgyalni nem kívánom.17 A kutatás keretein belül 
az állami cselekvésért vállalt/vállalható morális felelősség kérdése csupán a 

14  galgócZI Bélát idézi: https://www.fes-budapest.org/hu/rendezvenyek-reszlet/miert-
szueksegszeru-koezep-es-kelet-europaban-megemelni-a-bereket/  (2019. április 20.).

15  réZ Anna: Befolyásoljuk a meggyőződéseinket? Filozófiai Szemle, 2014/3. 53. o.
16  réZ: i. m. 54. o.
17  Felhívom a figyelmet ugyanakkor néhány releváns összefoglaló munkára a téma további feldol-

gozásához, amelyek gondolati tartalmát magam is felhasználtam a munkajogi relevanciák vizsgálatá-
hoz, úgy mint: David lyons: Moral Aspects of Legal Theory: Essays on Law, Justice, and Political Responsibilty. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1993.; Ronald dworkIn: Freedom’s Law: The Moral Reading of the 
American Constitution. Oxford University Press, Oxford, 1999. A morális felelősség filozófiai szemanti-
kájában az egyik legérdekesebb és inspiráló tanulmány: John Martin FIsHer – Neal A. tognaZZInI: The 
Physiognomy of Responsibilty. Philosophy and Phenomenoligal Research, 2011/2. 381–417. o.
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vizsgálat tárgya. BalogH Elemér ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a jog 
azt szabályozza, aminek társadalmi, gazdasági, morális, politikai összefüg-
gésrendszerére kellő rálátással rendelkezik, „s így mélyen a múltba mélyesztve 
gyökereit, ad szabályozást a jövőre”18. 

Az elméleti filozófia a moralitás kapcsán felveti a szabad akarat és a deter-
minizmus kérdését, amellyel az állam szempontjából talán azért nem érde-
mes hosszabban foglalkozni, mivel az állami cselekvés álláspontom szerint 
nem helyettesíthető abban az értelemben, hogy az államszervezet működése, 
a jogrendszer kialakítása semmiképpen nem lehet esetleges, az mindenkép-
pen aktív beavatkozást vagy szándékos be nem avatkozást feltételez. 

A filozófiai elméletek közül egy kifejezetten fontos lehet az állam munka-
viszonyokban történő szerepvállalása kapcsán. Az ún. Frankfurt-esetek 
olyan szituációk, amelyekben egy cselekedet végrehajtása melletti döntés 
túldeterminált abban az értelemben, hogy ha maga a cselekvő nem döntene 
egy adott típusú cselekedet végrehajtása mellett, akkor a döntés egy külső 
hatás eredményeként következne be.19 A korábbiakban részletesen ismertet-
tem a technológiai haladás okozta kihívásokat, valamint a globalizált gaz-
dasági környezetből eredő hatásokat. A munkajogi jogviszonyok vegyes 
jogági jellegéből következő sajátosság, hogy a felek kapcsolatát részben kó-
gens, részben diszpozitív szabályok veszik körbe. Az elmúlt néhány évti-
zedben a kógencia háttérbe szorulásával a magánjogias jelleg erősödött. Az 
1992. évi XXII. törvény (1992-es Mt.) megalkotásakor a jogalkotói szándék 
arra irányult, hogy az állami tulajdonon és az állami irányításon alapuló 
közigazgatási jogias szemléletű munkajogi szabályozást felváltsa a piacgaz-
daság viszonyainak megfelelő munkajogi rendszerrel. Ennek érdekében 
igyekezett visszaszorítani az állami beavatkozást és a korábbinál lényege-
sen nagyobb teret kívánt engedni a magánjogias szemléletű szabályozás-
nak. A 2012. évi I. törvény (hatályos Mt.) megalkotásakor a miniszteri indo-
kolás szerint a korai jogalkotói szándék csak részben teljesült, amennyiben 
a kollektív megállapodások szerepe a hazai munkaerőpiac alakításában vi-
szonylag korlátozott maradt, „mivel az ún. relatív diszpozitív, azaz a tör-
vénytől általában csak a munkavállaló javára eltérést engedő szabályozási 
szemlélete a munkaerőpiac autonóm szabályozása ellen hatott”20. Az új tör-
vény kifejezett jogpolitikai célja, hogy jelentősen bővíteni kívánja az ún. 
kontraktuális alapú szabályozás szerepét, az individuális és a kollektív au-
tonómia lehetőségeit, azaz a munkaviszonyban álló felek és a kollektív 
munkajogi jogalanyok megállapodásainak szabályozó szerepét.21 „Ez a sza-

18  BalogH Elemér: Köszöntő. In: gellén Klára (szerk): Jog, innováció, versenyképesség. Wolters Kluwer, 
Budapest, 2017. 

19  HuoransZkI Ferenc: Erkölcsi felelősség és gyakorlati modalitások. Magyar Filozófiai Szemle 2012/3. 
16. o.

20  A 2012. évi I. törvényhez fűzött miniszteri indokolás 2. pontja.
21  A 2012. évi I. törvényhez fűzött miniszteri indokolás 10. pontja.
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bályozási szemlélet jelentősen bővíti a munkáltatók (munkáltatói érdekképviseletek) 
és a szakszervezetek munkaerőpiaci szerepét és befolyását, egyúttal növeli e körben a 
felelősségüket is, illetve csökkenti az állami szabályozás regulatív funkcióit.” A fen-
tiek értelmében a kollektív szerződésekre vonatkozó széles körű diszpozi-
tivitással a jogalkotó egyfajta felelősségáthárítást valósított meg a munkavi-
szony alanyai irányába, és ez a rendelkezés, ez a jogi megoldás a kapcsolat a 
Frankfurt-esettel a hazai szabályozás tekintetében: ha a felekre bízom a jog-
viszony tartalmának kialakítását, úgy az ebből eredő felelősséget is a jogvi-
szony alanyaira hárítom, mivel nincsen közvetlen hatása az államnak a fe-
lek egymással szabadon kötött megállapodására. A morális értelemben vett 
felelősség és a Frankfurt-eset egy másik kontextusa, hogy ha elfogadjuk, 
hogy a globális versenyből eredő hatások akkor is begyűrűznek a magyar 
munkaerőpiacra, ha az állam nem hoz meg bizonyos döntéseket, akkor 
megint a felelősség alóli mentesülés körében vagyunk. 

Álláspontom szerint azonban önmagában annak a jogalkotói döntésnek a 
tekintetében, mely szerint az új Mt. elfogadásával a jogalkotó „kiengedte a 
kezéből a gyeplőt”, a következmények tekintetében megállapítható, vagy 
legalábbis kereshető a morális felelősség. Különösen akkor, ha a nemzetközi 
trendeket is figyelembe vesszük, ti. hogy a hazai munkaerőpiac jelentősen 
függ a globális gazdasági trendektől. Itt visszautalnék a járműipari függő-
ségre is: lehet morális értelemben vett felelőssége az államnak akkor, ha a 
gazdaságpolitikáját úgy alakítja, hogy a feldolgozóipari tevékenységét dön-
tően egy ágazat befolyásolja.22 A globális munkaerőpiac kapcsán egyre több 
szerző állítja, hogy a felek szerződéses szabadsága az egyik leginkább vitat-
ható kérdés a munkajogban.23 

A morális felelősség egy másik, talán még fontosabb oldala a szociálisan 
rászoruló munkavállalók védelme érdekében tett munkajogi relevanciájú 
lépések, intézkedések köre.24 Ebben a körben szükséges elszakadnunk a 

22  A munka tudományos kereteit talán feszegeti, de a téma szempontjából megkerülhetetlenek a jár-
műipari koncentrációra vonatkozó utalások. Már 2016-ban felmerült a túlzott járműipari szerep a magyar 
gazdaságban [ld. pl: http://www.origo.hu/gazdasag/20160815-opten-autoipar-alkalmazottak-cegek-
szama.html (2019. április 20.): „A szektor a multinacionális nagyvállalatoknak köszönhetően rendkívül 
koncentrált, a top 10 cég adja a teljes szektor árbevételének közel 75 százalékát”], 2018-ban a 
PriceWaterhouseCoopers felmérése alapján a járműipar hozzájárulása a magyar gazdaság teljesítmé-
nyéhez kiemelkedő, a GDP közel tíz százalékát adja, az export negyede is a szektorból származik (forrás: 
Magyarországi Autóipari Beszállítói Felmérés 2018, elérhető itt: https://www.pwc.com/hu/hu/
kiadvanyok/assets/pdf/automotive_survey_2018.pdf, 2019. április 20.) A kormányzat részéről Szijártó 
Péter külügyminiszter a további növekedés mellett foglalt állást 2018-ban, kijelentve, hogy „az autóipar 
lesz az alakítója annak a világgazdasági korszaknak, amelynek szerkezetét, versenyképességi tényező-
it napjainkban hozza létre a digitális átalakulásként emlegetett új ipari forradalom” (forrás: https://www.
napi.hu/magyar_gazdasag/meglepo_kijelentest_tett_szijjarto_peter.657862.html, 2019. április 20.). 

23  Ld. pl. Paul daVIes – Mark Freedland: Kahn-Freund’s Labour and Law. Third Edition. Stevens & Sons, 
London, 1983. 24. o., illetve John S. BruBaker: A Realistic Critique of Freedom of Contract in Labor Law 
Negotiations: Creating More Optimal and Just Outcomes. Washington University Jurisprudence Review, 
2012/1. 107–129. o.

24  Ld. erről részletesebben: prugBerger Tamás – jakaB Nóra: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. 
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016., valamint nemzetközi összefüggéseiben az alábbi tanulmánykötet: Andreas 
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gazdasági értelemben vett jövedelmezőség, versenyképesség fogalmi köré-
ből, és az államnak egy sokkal általánosabb funkciójával kapcsolatban kell 
a morális felelősség kérdésében állást foglalnunk. Ugyanakkor egyértelmű 
korreláció mutatható ki a szociális biztonság és a tulajdonjog, az értékga-
rancia elve, a bizalomvédelem, valamint jogbiztonság (szerzett jogok védel-
me) és a közteherviselés alkotmányos követelménye között.25 

A szociális kirekesztődés sok olyan csoportra vonatkozik, amelyek képtele-
nek részesülni a munkaerőpiac előnyeiből, éppen ezért jogpolitikai cél lehet a 
foglalkoztatási ráta növelése makrogazdasági politika révén.26 Az Mt. az alap-
elvei között is rögzíti, hogy „a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait 
állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, 
tekintettel a munkáltató gazdasági és a munkavállaló szociális érdekeire”. 
(Mt. 1. §), így a szociális szempontok figyelembevétele – az elvi deklarálás 
szintjén is megjelenik a szabályozásban. Az Alaptörvény XIX. cikk (3) bekez-
dése lehetővé teszi, hogy törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét 
a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos 
tevékenységéhez igazodóan állapítsa meg. 2012. január 1-jét követően ennek a 
feltételrendszerét egyrészről a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. tör-
vény, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, valamint részben 
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (Flt.) határozza meg. 

Ezekről összességében elmondható Rácz Zoltán szerint, hogy a korábbi 
ellátórendszer helyett az „ellátást a (köz)munkáért” elvet valósítják meg. A 
szociális biztonság megteremtésének eszközei közül kikerült a társadalom-
biztosítás helyébe „valamiféle szociális intézmények és intézkedések összessége ma-
radt bent, amelyet a fentiekben megjelölt jogszabályokban megjelenő megoldások va-
lósítanának meg”27.

Ha a kutatás módszertani részében említett polarizálódást mint jelensé-
get vizsgáljuk az állami felelősség szemszögéből, akkor nem hagyhatók fi-
gyelmen kívül a szociális és munkaerőpiaci biztonságra vonatkozó kutatási 
eredmények. A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regioná-
lis Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete 2017-ben 

BIeler – Ingemar lIndBerg – Devan pIllay (eds.): Labour and the Challenges for Globalization: What Prospects 
for Transnational Solidarity? Pluto Press, London, 2008.

25  rácZ Zoltán: A szociális jogok – különös tekintettel a szociális biztonsághoz való jogra – tartalmá-
nak alakulására Magyarországon. In: mélypatakI Gábor (szerk) A szociális jog aktuális kérdései Magyaror-
szágon és az Európai Unióban. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Agrár- és Munkajogi Tan-
szék, Miskolc, 2017. 85. o.

26  jakaB Nóra – sZekeres Bernadett: A munkajogi védelmi szabályozás múltja és jelene. In: mélypatakI 
Gábor (szerk.): i.m. 58. o.

27  rácZ: i. m. 91. o.
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úgy foglalta össze a magyar munkaerőpiaci folyamatok alakulására vonat-
kozó megállapításait, hogy „a magyar munkaerőpiac fokozódó strukturális 
meg nem felelés és súrlódások jeleit mutatja”.28 Megállapítják, hogy a kutatá-
si eredmények szakpolitikai üzenete a munkanélküliség mozdíthatatlansá-
gával kapcsolatos: ahhoz, hogy a jelentős munkaerő-tartalékot a gazdaság 
képes legyen felszívni, minden erővel javítani kellene az állástalanok piac-
képességét. „Erre a jelenlegi – a munkanélküliséget túlnyomórészt köz-
munkával kezelő – foglalkoztatáspolitikai gyakorlat alkalmatlan.”29

A morális felelősség kérdése könnyen feloldható a jogszabályok megfele-
lősége mögé rejtőzéssel: amennyiben a jogalkotó (valamiféle) szociális rend-
szert működtet, megteremti a szociális ellátások igénybevételének kereteit 
és statisztikailag alátámasztható módon megtesz minden azért, hogy mind 
a munkaviszonyban, mind azon kívül lévők az állam által meghatározott 
létminimum felett maradjanak, akkor megoldottnak tekinthető a felelősség 
kérdése? Álláspontom szerint a minimum meghatározása a kritikus kérdés, 
amely alkotmányos kérdéseket vet fel. Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekez-
dése értelmében „Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának 
szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, öz-
vegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden 
magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.” A munkavi-
szonyon belüli szociális biztonságról az Alaptörvényben nem esik szó, azt 
az általános szociális biztonsághoz való jogból, valamint az Mt. erre utaló 
1. §-ából vezethetjük le. Az Alkotmánybíróság a 32/1998 (VI. 25.) AB határo-
zatában általános alkotmányi követelményként állapította meg, hogy a szo-
ciális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó 
olyan megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elen-
gedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához, amely al-
kotmányi feladatok megvalósítása során a jogalkotó viszonylag nagy sza-
badságot élvez. A jogalkotó maga határozhatja meg, hogy milyen eszközök-
kel éri el társadalompolitikai céljait. Ezzel az állásponttal a felelősséget az 
AB visszaadta a jogalkotónak a munkaviszonyok vonatkozásában a szociá-
lis biztonság terén. Bár a munkaviszonyokban a felek megállapodásának 
egyre nagyobb jelentősége és tere van, a szociális biztonság garantálásának 
és megvalósításának morális és jogszabályi kötelezettségétől az állam nem 
szabadulhat. 

A számonkérhetőség alapja tehát az emberi méltósághoz való jog megva-
lósulásához elengedhetetlen megélhetési minimum állami meghatározása, 
illetve ennek érvényesülése a gyakorlatban. A KSH 2012-ben közölt adatai 

28  MTA KRTK KTI: A 2015–2018. évi munkaerőpiaci helyzet és folyamatok (várható) alakulása, hatása a nö-
vekedésre, államháztartásra. Budapest, 2017. május 30., 5. o. Elérhető: http://www.parlament.hu/
documents/126660/1249496/Munkaer%C5%91piac+-+MTA+KRTK+KTI+tanulm%C3%A1ny.
pdf/9cc4b566-1d96-4e42-8301-f072bdfe66fc (2019. április 20.).

29  Uo. 52. o.
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Magyarországon a 2011-es referenciaévben a teljes népesség 32,4 százalékát, 
azaz megközelítően 3,2 millió embert érintett a relatív jövedelmi szegény-
ség vagy társadalmi kirekesztettség. A lakosság 4,9 százaléka, azaz 481 ezer 
ember élt olyan háztartásban 2011-ben, amelyet egyszerre érintett a jövedel-
mi szegénység, az alacsony munkaintenzitás és a súlyos anyagi nélkülözés. 
A három szegénységi elem együttes jelenléte mélyszegénységet jelent.30 

A KSH 2017-es adatait vizsgálva megállapítható, hogy a foglalkoztatottak 
10,2 százaléka szegénynek számít (dolgozói szegénység), vagyis jövedelme 
nem éri el a medián 60 százalékát (ez 5 éves távlatban a legmagasabb arány). 
A dolgozói szegénység növekedése több tényező együttes eredménye, ame-
lyek között vannak össztársadalmi szempontból kedvező fejlemények is. 

a) A foglalkoztatás folyamatos bővülése és a munkaerőhiány megjelenése 
következtében a nehezebben foglalkoztatható, alacsonyabb hozzáadott érté-
ket előállítók aránya növekedett, ez is okozza a dolgozói szegénység növeke-
dését.

b) A közfoglalkoztatás növekedésével (ahol az átlagkereset nettó 52 500 Ft 
volt 2016-ban) e munkavállalók is az alacsony jövedelmükkel beleesnek a 
dolgozói szegénység kategóriájába, miközben más (inaktivitáshoz, munka-
nélküliséghez kötődő) kategóriákból kikerülnek. A dolgozói szegénységi 
küszöb 2016-ban 77 700 Ft volt az egyfős háztartások esetében, a teljes lakos-
ságra vonatkozó relatív jövedelmi szegénység mértéke pedig 13,4 százalék.31

c) A foglalkoztatotti körbe kerülőknek nem feltétlenül kellene a medián-
jövedelem 60 százaléka alatt keresni. A dolgozói szegénység növekedése így 
annak is a bizonyítéka, hogy az adórendszer és az állami transzferek nem 
tudták felemelni az alacsony jövedelműeket, így ők részben a dolgozói sze-
génységbe ragadnak.32

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy a jogalkotó előtt még bőven állnak 
megoldandó feladatok a szociális biztonság megoldása, biztosítása körében. 

30  KSH: A relatív jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztődés (Laeken-i indikátorok), 2012. 
Statisztikai Tükör, 2013/66. 2. o.

31  Forrás: KSH: A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok. http://
www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zaa007.html (2019. április 20.).

32  Forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/kapaszkodj-meg-minden-tizedik-dolgozo-magyar-
szegenynek-szamit.270933.html (2019. április 20.).
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GÖNDÖR ÉVA*

A szülői szabadság uniós jogi rendeltetése 

Az Európai Unió Tanácsa 1992-ben kiadott egy Ajánlást a gyermekgondo-
zásról, amely nem bírt ugyan jogi kötőerővel, de szimbolikus eredménynek 
számított, mert az volt a célja, hogy bátorítsa azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek lehetővé teszik a nők és a férfiak számára, hogy összeegyeztessék a 
munkahelyi és családi feladataikat. A Tanács által a későbbiekben elfoga-
dott szülői szabadságról szóló 96/34 EK irányelv ezt a szemléletet tükrözte. 
Az irányelv az általános iparági szervezetek keretmegállapodásának a jóvá-
hagyásaként jelent meg. Ebben a keretmegállapodásban az aláírók kötele-
zettséget vállaltak arra, hogy közösen meghatározzák a szülői szabadságra 
és a munkából vis maior miatti távolmaradásra vonatkozó minimumköve-
telményeket, amely a hivatás és a családi élet összeegyeztetésének fontos 
eszköze, ezzel is támogatva a férfiak és a nők egyenlő lehetőségeinek és a 
velük való egyenlő bánásmódnak a biztosítását. Az irányelv rendelkezett a 
mindkét szülőt megillető szülői szabadság minimális mértékéről, rögzítette 
a munkahelyre való visszatérés jogát, és a munkából történő távolmaradás 
lehetőségét vis maior miatt. Az irányelv szövegezéséből egyértelműen lát-
szik, hogy az Európai Unió jogalkotásának kitűzött célja az egyenlő szülő-
ség és a családi munka egyenlő megosztása volt. Egyes vélemények szerint 
ez a jogalkotási aktus csak szimbolikus jelentőségűnek tekinthető, mert nem 
tartalmazott előírást a fizetett szabadságra, és ennélfogva a direktíva csak 
három tagállam jogalkotásában követelt változást.1

1. A 2010/18/EU irányelv megszületésének körülményei

A 96/34/EK irányelv jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tagállamokban 
javítsák a dolgozó szülők rendelkezésére álló lehetőségeket azáltal, hogy a 
szabadságra vonatkozó intézkedések segítségével jobban össze tudják han-
golni munkavállalói és családi kötelezettségeiket. A Bizottság 2006-ban és 
2007-ben konzultációt folytatott az európai szociális partnerekkel arról, ho-
gyan lehetne tovább javítani a szakmai, a magán- és a családi élet összehan-
golását, különös tekintettel az anyaság védelméről és a szülői szabadságról 

* Egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Kereske-
delmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék.

1 mcglynn, Clare: Work, Family, and Parenthood: The European Union Agenda. In:  conagHan, Joanne 
– rIttIcH, Kerry: Labour Law, Work, and Family. Oxford University Press, New York, 2005. 227. o.
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szóló meglévő közösségi jogszabályokra, és hogy milyen lehetőségek lenné-
nek új típusú családi vonatkozású szabadságok, mint pl. az apasági szabad-
ság, az örökbefogadási szabadság és a családtag ápolása miatti szabadság 
bevezetésére. A három általános ágazatközi európai szociális partnerszer-
vezet (az ESZSZ, a CEEP és a BUSINESSEUROPE, korábban UNICE) és a 
vállalkozások egy meghatározott kategóriáját képviselő, ágazatközi európai 
szociális partnerszervezet (UEAPME) 2008. szeptember 11-én tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy tárgyalásokba kíván kezdeni azzal a céllal, hogy felül-
vizsgálják a szülői szabadságról 1995-ben kötött keretmegállapodást. Az eu-
rópai szociális partnerek teljes egészében felülvizsgálták a szülői szabad-
ságról 1995-ben kötött keretmegállapodást, és arra a megállapításra jutot-
tak, hogy a 96/34/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és módosítása 
helyett azt új irányelvvel kell felváltani. Az uniós álláspont szerint a dolgo-
zó szülők szakmai, magán- és családi életének jobb összehangolását, vala-
mint az Unióban a férfiak és a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét és az 
egyenlő munkahelyi bánásmódot a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ezért azok uniós szinten jobban megvalósíthatók.2 

A Tanács 2010/18/EU irányelve hatályba léptette az Európa különböző 
gazdasági ágazatait képviselő szociális partnerek (BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP és ESZSZ) által 2009. június 18-án a szülői szabadságról 
megkötött, felülvizsgált keretmegállapodást. A megállapodás az 1995. de-
cember 14-én a szülői szabadságról megkötött keretmegállapodás helyébe 
lépett és a 96/34/EK irányelv 2012. március 8-tól hatályát vesztette.

2. A megállapodás általános szempontjai

A keretmegállapodás hivatkozik az Alapvető Jogok Chartájának 23. és 
33. cikkére, amely a férfiak és nők közötti egyenlőségre és a szakmai, a ma-
gán- és a családi élet összehangolására vonatkozik. A 23. cikk a nők és a fér-
fiak esélyegyenlőségével kapcsolatban rögzíti, hogy a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a dí-
jazás területén is biztosítani kell. Az egyenlőség elve nem akadályozza, 
hogy az alulreprezentált nem számára különleges előnyöket biztosító ren-
delkezéseket tartsanak fenn vagy hozzanak meg. A 33. cikk a második be-
kezdésben a munka és család címszó alatt rendelkezik arról, hogy a család 
és a munka összeegyeztetése érdekében mindenkinek joga van a védelemre 
a gyermekvállalással összefüggő okból történő elbocsátás ellen, valamint 
joga van a fizetett szülési és szülői szabadságra, ha gyermeke születik, vagy 
gyermeket fogad örökbe. 

2  Lásd a Tanács 2010/18/EU irányelvét.
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Az aláírók utalnak arra, hogy a családpolitikáknak hozzá kell járulniuk a 
nemek közötti egyenlőség megvalósításához, és a családpolitikát a demog-
ráfiai változásoknak, a népesség elöregedése következményeinek, a munka-
erőpiacon a női munkavállalás ösztönzésének és a nők és férfiak között a 
gondozási feladatok megosztásának összefüggésében kell vizsgálni. Továb-
bá mivel számos tagállamban a férfiak arra való ösztönzése, hogy vállalja-
nak egyenlő részt a családi kötelezettségekből, nem vezetett megfelelő ered-
ményre, úgy látták a szociális partnerek, hogy hatékonyabb intézkedéseket 
kell hozni annak ösztönzésére, hogy a nők és férfiak egyenlőbb mértékben 
vegyenek részt a családi kötelezettségek vállalásában. 

A megállapodásban a szülői szabadsághoz való jog egyéni jog, amely ál-
talában véve nem ruházható át, de a tagállamoknak módjukban áll átruház-
hatóvá tenni. A tapasztalatok szerint a szabadság át nem ruházhatóvá tétele 
pozitív ösztönző lehet az apák számára, ezért az európai szociális partnerek 
egyetértenek abban, hogy a szabadság egy részét át nem ruházhatóvá kell 
tenni. 

A megállapodás során igyekeztek figyelembe venni azoknak a szülőknek 
a különleges igényeit, akiknek gyermekei fogyatékossággal élnek, vagy 
hosszan tartó betegségben szenvednek. 

Kiemelendőnek tartom az általános szempontoknál a szociális partnerek 
azon felhívását, mely szerint a szülői szabadságra vonatkozó intézkedések 
célja egy adott időszakban a dolgozó szülők támogatása, valamint a munka-
erőpiacon való részvételük fenntartása és elősegítése, ezért nagyobb figyel-
met kell fordítani a szabadság alatt a munkáltatóval való kapcsolattartásra 
vagy a munkába való visszatérés megszervezésére. Álláspontom szerint a 
munkáltatókkal való rendszeres kapcsolat megkönnyítené a szülőnek a 
munkába való visszatérését, elsősorban az anyának, mivel talán enyhítené 
azon általános sztereotípia következményeit, amely szerint a gyermeket 
vállaló nők kevésbé megbízhatóak a munkában, kevésbé lehet számítani rá-
juk. A férfiak esetében a gyermekvállalás ténye inkább pozitív hatással jár a 
munkaerőpiaci részvételükben. 

Az irányelv célja és hatálya
Az irányelv a dolgozó szülők szülői és munkavállalói kötelezettségeinek 

összehangolását elősegítő minimumkövetelményeket állapítja meg, figye-
lembe véve a családszerkezetek egyre növekvő változatosságát. A tagálla-
mok és/vagy szociális partnerek a megállapodás hatálya és alkalmazása 
alól nem tehetnek kivételt a részmunkaidős, határozott idejű vagy munka-
erő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásra tekintettel. 
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4. A szülői szabadságról szóló rendelkezések

A munkavállalók a gyermek születése, illetve örökbefogadása esetén szülői 
szabadságra jogosultak. A szülői szabadságot a gyermek nemzeti jogszabá-
lyokban és/vagy kollektív szerződésekben meghatározott életkoráig, de leg-
feljebb nyolcéves koráig lehet igénybe venni. Az irányelv a szülői szabadságot 
alanyi jogként szabályozza mindkét szülő számára. A szabadság időtartama 
legalább négy hónap.3 A szabadságot az irányelv célja szerint a férfiak és nők 
közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód előmozdítása érdekében általá-
ban véve át nem ruházható módon kell biztosítani. Annak ösztönzése céljá-
ból, hogy a szabadságot a két szülő egyenlőbb mértékben vegye igénybe, az 
átruházás akkor engedélyezhető, ha az átruházó szülő legalább egy hónapot 
igénybe vesz az őt megillető négy hónap szabadságból. 

5. A szülői szabadság mint a szülőt megillető egyéni jog 

A szülői szabadsághoz való jog a szülőt megillető egyéni jog, megkülön-
böztetés nélkül mindkét szülőnek jár és nem átruházható jog. Ezt már a 
96/34/EK irányelv is hasonlóan szabályozta. 

A korábbi irányelv erről szóló rendelkezésének a nem teljesítése miatt az 
Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a Luxemburgi Nagy-
hercegséggel szemben.4 

A kifogásolt luxemburgi jogszabály úgy rendelkezett, hogy a szülői sza-
badság ideje alatti várandósság vagy a gyermek születése, illetve örökbefoga-
dása esetén biztosított szülési szabadság felváltja a szülői szabadságot, amely 
ezzel véget ér. A Bizottság szerint a szülői szabadságot meg kell különböztet-
ni a szülési szabadságtól, mert a szülői szabadságnak más a célja. Tekintettel 
a keretmegállapodás szerinti legalább három hónapos szülői szabadsághoz 
való egyéni jogra, biztosítani kell a lehetőséget azon nők számára, akiknek 
szülési szabadsága a szülői szabadság ideje alatt vette kezdetét, hogy a szülői 
szabadságuk fennmaradó részét – amelyet a szülési szabadságuk miatt nem 
tudtak felhasználni – későbbi időpontra halasszák. A kötelezettségszegési el-
járás alá vont kormány elismerte, hogy ha a nő szülési szabadságát követően 
az apa venné igénybe a szülői szabadságot, nem lehetne kizárni, hogy az anya 
egy későbbi időpontban igénybe vett szülői szabadságát egy újabb várandós-
ság szakítsa meg, amelynek következtében a szülési szabadság idő előtt véget 
érne. A Bíróság osztotta a Bizottság véleményét abban, hogy a szülői szabad-
ságot eltérően kell kezelni a szülési szabadságtól. A szülői szabadságot azért 
biztosítják a szülők számára, hogy gyermekükről gondoskodhassanak. Ez a 

3  A 96/34 EK irányelv három hónapot határozott meg.
4  Lásd a Bizottság–Luxemburgi Nagyhercegség, C-519/03. sz. ügyet.
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szabadság a gyermek meghatározott életkoráig, de legfeljebb a gyermek 
nyolc éves koráig vehető igénybe. A szülési szabadság ezzel szemben más célt 
szolgál. A nő biológiai állapotának, valamint az ő és gyermeke közötti külön-
leges kapcsolatnak a védelmét célozza közvetlenül a várandósságot és a szü-
lést követő időszakban, biztosítva, hogy a hivatás párhuzamos gyakorlásával 
járó megterhelés ne zavarhassa meg ezt a kapcsolatot. A Bíróság kifejtette, 
hogy minden szülőnek joga van legalább három hónapos időtartamú szülői 
szabadsághoz, amely nem csökkenthető arra való tekintettel, hogy azt olyan 
ettől eltérő célú szabadság szakítja meg, mint a szülési szabadság. A Bíróság 
utalt arra is, hogy már korábbi ügyekben megállapítást nyert, hogy valamely, 
a közösségi jog alapján járó szabadság nem érinti valamely másik közösségi 
jog alapján járó szabadság igénybevételének jogát. A Bíróság tehát megállapí-
totta, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség nem teljesítette a 96/34/EK irány-
elvből eredő kötelezettségeit, mivel nem biztosította minden szülő részére a 
legalább három hónapos időtartamú szülői szabadságot. 

A szülői szabadság egyéni jogként való értelmezésével kapcsolatban kér-
désként merült fel az Európai Bíróság előtt, hogy a gyermekek számára 
egyéni jogot biztosít-e az irányelv a szülői szabadságra, következésképpen a 
második szülői szabadság megtagadása ikrek születése esetén sérti-e az 
ikergyermekek jogait. Továbbá minden egyes ikergyermek után saját jogú 
szülői szabadságot kell-e biztosítani, vagy megfelel a keretmegállapodás 
előírásainak, ha az ikrek születését ugyanúgy kezelik, mint egyetlen gyer-
mek születését, és csak egy szülői szabadságot biztosítanak. 

A kérdéseket egy görögországi eset kapcsán kellett értelmeznie a Bíró-
ságnak.5 Az alapügy felperese, Z. Chatzi ikreket hozott a világra. Szolgálati 
felettese kilenc hónap fizetett szülői szabadságot engedélyezett számára, 
amelyet a görög jog a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak számá-
ra egy gyermek születése esetén ír elő. Z. Chatzi egy későbbi időpontban 
másodszor is igényelte a fizetett szülői szabadságot. Arra hivatkozott, hogy 
az ikrek születése miatt neki minden egyes gyermek után jár a szülői sza-
badság. E kérelmet azonban elutasították. A kérdést előterjesztő bíróság ki-
fejtette, hogy a szülői szabadságról szóló jogszabályt azon gyermekek tekin-
tetében, akik testvérek, de nem ikrek, akként értelmezik, hogy a szülő min-
den egyes gyermek után külön-külön jogosult kilenc hónap szülői szabad-
ságra. Ehhez kapcsolódóan két közigazgatási felsőbíróság úgy határozott, 
hogy ikrek születése esetén – külön törvényi szabályozás hiányában – min-
den egyes ikergyermek után külön-külön jár a szülői szabadság. Ugyanak-
kor a görög Államtanács nem osztotta ezt az álláspontot. Az Európai Bíró-
ság véleménye szerint a szülői szabadság célja, hogy lehetővé váljon a szülők 
számára gyermekük gondozása. Az a többletteher, amellyel az ikrek szülei-
nek szembe kell nézniük, mennyiségi jellegű annyiban, hogy egyidejűleg 

5  Zoi Chatzi-Ypourgos Oikonomikon, C-149/10. sz. ügy.
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kell a két gyermek szükségleteit kielégíteni, de ez a járulékos erőfeszítés 
nem igényel több időt, miután az ikrek alapvetően egy időben mennek ke-
resztül ugyanazon fejlődési szakaszon. Ebből következően a szülői szabad-
ság időtartamának megkettőzése nem szükségképpen az egyetlen megfele-
lő intézkedés, amelyhez a tagállamok folyamodhatnak annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék az ikrek szüleinek hivatásuk és családi életük össze-
hangolását. Inkább annak a rendszernek az egészét kell figyelembe venni, 
amelybe azok az intézkedések illeszkednek, amelyek célja, hogy választ ad-
janak azokra a kihívásokra, amelyekkel e szülők szembesülnek. 

A Bíróság azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy az ikergyermekek 
szüleinek helyzetéből fakadó következményeket az egyenlő bánásmód elve 
tekintetében is vizsgálat alá kell venni. Ez az elv megköveteli, hogy az ösz-
szehasonlítható helyzeteket ne kezeljék eltérően, és az eltérő helyzeteket ne 
kezeljék ugyanúgy, hacsak ez a bánásmód objektíve nem igazolt. Ehhez 
azonban meg kell határozni azon személyek csoportját, akikkel az ikrek 
szülei összehasonlíthatók. A Bizottság érvelése ezzel összefüggésben az 
volt, hogy az ikrek szülei összehasonlítható helyzetben vannak olyan gyer-
mekek szüleivel, akik között kicsi a korkülönbség, mivel mindannyiuknak 
egyszerre kell felnevelni gyermekeiket. Tehát az előbbieknek – az utóbbiak-
hoz hasonlóan – szükségképpen minden egyes gyermek után külön-külön 
jár a szülői szabadság. 

A Bíróság utal arra is, hogy az ikrek nevelése több erőfeszítéssel jár, és így 
nem hasonlítható össze egyetlen gyermek gondozásával. Az is igaz, hogy az 
ikrek párhuzamosan növekednek és fejlődnek, következésképpen az ikrek 
nevelésének feladata szükségképpen nem hasonlítható össze azzal a nevelé-
si feladattal, amelyet két különböző életkorú gyermek megkövetel. Ennek 
alapján a Bíróság azt a választ adta ítéletében, hogy a keretmegállapodást 
nem lehet akként értelmezni, hogy az ikrek születése jogot keletkeztet a 
született gyermekek számával megegyező számú szülői szabadságra. Mind-
azonáltal – az egyenlő bánásmód elvére figyelemmel – e szakasz arra köte-
lezi a nemzeti jogalkotót, hogy a szülői szabadság olyan rendszerét vezesse 
be, amely az érintett tagállamban fennálló helyzettől függően olyan bánás-
módot biztosít az ikrek szüleinek, amely kellőképpen figyelembe veszi sajá-
tos igényeiket. A nemzeti bíróságra hárul annak vizsgálata, hogy a nemzeti 
szabályozás megfelel-e ennek a követelménynek, és az ő feladata, hogy 
adott esetben az említett nemzeti szabályozást – amennyire lehetséges – az 
uniós joggal összhangban értelmezze.
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6. A szülői szabadság igénybevétele 

A szabadság igénybevételének és felhasználhatóságának feltételeit a nem-
zeti jogszabályok és/vagy a kollektív szerződések határozzák meg. Ennek ke-
retében különböző megoldásokat alkalmazhatnak. A tagállamok, illetve a 
szociális partnerek meghatározhatják, hogy a szülői szabadságot teljes mun-
kaidőben, részmunkaidőben, részletekben, illetve munkaidő-jóváírásos rend-
szerben biztosítják, figyelembe véve mind a munkáltató, mind a munkaválla-
ló igényeit. Ezenkívül a szülői szabadságra való jogosultságot a munkavi-
szonyban töltött időtartamhoz és/vagy az adott munkáltatónál munkavi-
szonyban töltött időtartam hosszához köthetik, amely időtartam azonban 
nem haladhatja meg az egy évet. Adott esetben ezt az időtartamot az ugyan-
azzal a munkáltatóval kötött, egymást követő valamennyi határozott idejű 
szerződés figyelembevételével kell kiszámítani. Az irányelv lehetővé teszi 
azoknak a körülményeknek a figyelembevételét, amelyek között a munkálta-
tó a nemzeti jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy gyakorlatnak megfe-
lelő konzultációt követően elhalaszthatja a szülői szabadság kiadását a szer-
vezet működéséhez kapcsolódó, megalapozott indokkal alátámasztva. Továb-
bá a kisvállalkozások működési és szervezeti követelményeinek kielégítése 
céljából különleges megoldások alkalmazását lehet engedélyezni. 

A szülői szabadságot igénybe venni kívánó munkavállalóknak tisztelet-
ben kell tartaniuk a munkaadójuk megfelelő időben való tájékoztatásának 
kötelezettségét. A tagállamok és/vagy szociális partnerek értesítési határ-
időket határoznak meg, amelyen belül a munkavállalónak a munkáltatót 
tájékoztatnia kell, ha gyakorolni kívánja a szülői szabadsághoz való jogát, 
megadva a szabadság idejének kezdetét és végét. Az értesítési időszak meg-
határozásakor figyelembe kell venni a munkavállalók és a munkáltatók ér-
dekeit.

Az EU valamennyi tagállamát ösztönzik arra, hogy a szülői szabadság 
igénybevételére kiegészítő rendelkezéseket hozzanak az örökbe fogadó szü-
lők és azon szülők számára, akiknek a gyermeke fogyatékossággal él, vagy 
hosszan tartó betegségben szenved.

7. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok  
és a megkülönböztetésmentesség

A szülői szabadság leteltével a munkavállalók jogosultak korábbi munka-
helyükre visszatérni. Ha ez nem lehetséges, a munkáltatónak a munkavál-
laló munkaszerződésével vagy munkaviszonyával megegyező, az előző 
munkahelyének megfelelő vagy ahhoz hasonló munkahelyet kell felajánla-
nia a munkavállaló részére. 
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A munkavállaló által a szülői szabadság megkezdéséig megszerzett vagy 
megszerzés alatt álló jogok a szülői szabadság végéig változatlanok marad-
nak. A szülői szabadság végével ezek a jogok újra érvényesülnek, beleértve 
a nemzeti jogból, kollektív szerződésekből és/vagy gyakorlatból származó 
bármely változást is. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a 
szülői szabadsághoz való jogukat, a tagállamoknak és/vagy a szociális part-
nereknek meg kell hozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy védel-
met biztosítsanak a munkavállalókkal szembeni kedvezőtlenebb bánásmód 
vagy a munkavállalók elbocsátása ellen, ha arra a szülői szabadság nemzeti 
jog, kollektív szerződések és/vagy gyakorlat alapján való kérelmezése, illet-
ve igénybevétele miatt kerül sor. 

A szülői szabadsághoz kapcsolódó, a szociális biztonságot és a jövedel-
met érintő valamennyi kérdést a tagállamok és/vagy a nemzeti szociális 
partnerek szabályozzák. A megállapodás tehát nem tartalmaz a szülői sza-
badság időtartama alatti fizetésre vagy ellentételezésre vonatkozó kikötést. 
Azt viszont előírja a tagállamoknak és/vagy a szociális partnereknek, hogy 
a megállapodással kapcsolatban felmerülő szociális biztonságot érintő vala-
mennyi ügyet meg kell vizsgálniuk, figyelembe véve a különböző rendsze-
reken, de különösen az egészségbiztosításon alapuló szociális biztonsági fe-
dezetre való jogosultságok folytonosságának fontosságát, valamint azt, 
hogy a jövedelem – többek között – milyen szerepet játszik a szülői szabad-
ság igénybevételében. 

8. Visszatérés a munkába

A munka és a családi élet összehangolásának elősegítése érdekében a tag-
államoknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók a szülői szabadságról 
visszatéréskor adott időszakra kérhessék munkaidejük és/vagy munka-
rendjük megváltoztatását. A munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk a kérést, 
és válaszolniuk kell rá, számításba véve mind a munkáltató, mind a munka-
vállaló igényeit. A részmunkaidőhöz való jog biztosítása a 2012. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: Mt.) 61. § (3) bekezdésének  nóvuma volt, amely bizto-
sítja az irányelvben foglalt célkitűzést. A munkába való visszatérés meg-
könnyítése érdekében javasolt, hogy a szülői szabadság ideje alatt a munka-
vállalók és munkáltatók maradjanak kapcsolatban, így együtt határozhat-
ják meg az érintett felek közötti, megfelelő újbóli beilleszkedési intézkedé-
seket. 
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9. Munkából történő távolmaradás vis maior 
következtében

A munkavállalók sürgős családi okokból vis maior alapján is kérhetik a 
munkából való távolmaradásukat. Ezt elsősorban a munkavállalók azonna-
li jelenlétét követelő betegség vagy baleset esetén, sürgős családi okból adó-
dó esetekben kérhetik. A magyar jogi szabályozás ezt a lehetőséget 2012. 
január 1-jétől vezetette be a 2010/18/EU irányelvnek megfelelően, de a jelen-
legi rendelkezésekkel ellentétben távolléti díj fizetése mellett. Felmerül a 
kérdés, hogy az irányelv értelmében ez nem minősül-e az általános védelmi 
szint csökkentésének, amit az irányelv fő szabály szerint nem engedélyez.

10. Záró rendelkezések

A záró rendelkezések a szokásos klauzulákat tartalmazzák, azaz a tagál-
lamok a megállapodásban rögzítetteknél a munkavállalókra előnyösebb 
rendelkezéseket is alkalmazhatnak vagy bevezethetnek. Továbbá a megál-
lapodás rendelkezéseinek végrehajtása nem teremt érvényes jogalapot a 
munkavállalók általános védelmi szintjének csökkentésére a megállapodás 
hatálya alá tartozó területeken. Ez nem sérti a tagállamoknak és/vagy a szo-
ciális partnereknek azt a jogát, hogy a bekövetkező változások (beleértve az 
át nem ruházhatóság bevezetését) figyelembevételével eltérő törvényi, ren-
deleti vagy szerződéses rendelkezéseket állapítsanak meg, feltéve hogy 
azok a megállapodásban megállapított minimumkövetelményeknek eleget 
tesznek.

11. A magyar gyermekgondozási rendszer felülvizsgálata

A magyar gyermekgondozási rendszer szabályozását illetően, álláspon-
tom szerint rugalmasabb, és a szülők választási lehetőségeit jobban tükröző 
és átlátható jogszabályi környezet kialakítása lenne célszerű. Munkajogi ol-
dalról a gyermek gondozására igénybe vehető fizetés nélküli szabadság idő-
tartama csökkenthető lenne, vagy lehetővé kellene tenni, hogy a gyermek-
gondozási szabadság egy része – legfeljebb a gyermek nyolcadik életévének 
betöltéséig – későbbi időszakra is átvihető legyen.6 Ez a fajta rendelkezés 
biztosíthatná, hogy bizonyos nagyobb odafigyelést igénylő időszakokban 
(pl. iskolakezdés) a szülők több időt tölthessenek a gyermekükkel. A szabá-

6  Hasonló szabályozás létezik a német jogban, lásd: wIllIkonsky, BIrgIt: MuSchG Kommentar zum 
Mutterschutzgesetz. Neuwied, 2007, Luchterhand, 350–351. o.
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lyozásnak tükröznie kellene a szülők közötti megosztás lehetőségét, ösztö-
nözve az apákat is arra, hogy vegyék ki a szerepüket a gyermek gondozásá-
val járó teendőkből. Ezt azért tartjuk kívánatosnak, mert rövidebb idejű ott-
honlét után nagyobb esélye lenne a nőknek a munkaerőpiacra történő visz-
szatérésre, ami csökkentené a nők hátrányos megkülönböztetését a munka 
világában. Ugyanakkor az apák meghatározott ideig való munkahelytől 
való távolmaradása nem jelentene hátrányt, mivel velük szemben nincsenek 
mélyen gyökerező sztereotípiák. A gyermekgondozási szabadság munkál-
tatóval való egyeztetését is célszerű lenne előírni oly módon, hogy a szülők 
nyilatkozzanak a munkáltatónak arról, hogy mikor és milyen időtartamban 
kívánják a szabadságot igénybe venni. Továbbá a munkavállaló és a mun-
káltató közötti kapcsolattartás jogi szabályozását – ahogy az irányelv is ren-
delkezik erről – indokoltnak tartom azért is, hogy a nők ne távolodjanak el 
a munkahelyüktől a gyermek megszületését követően, hanem a munkálta-
tóval együtt alakítsák ki a munkahelyi és a családi feladatok összeegyezte-
tésével kapcsolatos elképzelésüket. Ezzel elősegíthető lenne, hogy mindkét 
fél felkészülhessen a munkába való visszatérésre és figyelembe vegyék egy-
más érdekeit.

Új irányelv születik
A tanulmány befejezésének időpontjában éppen egy jogalkotási eljárási 

folyamat zajlik az Európai Unió jogalkotó szervein belül a szülők és a gon-
dozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 
2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvja-
vaslat tárgyában.7

A tervezet célul tűzi ki, hogy a gondozási feladatok nők és férfiak közötti 
egyenlőbb megosztásának ösztönzése érdekében, valamint azért, hogy ko-
rán kialakulhasson az apák és gyermekeik közötti kötődés, jogot kell bizto-
sítani az apáknak, hogy tíz munkanap apasági szabadságot vegyenek igény-
be. Ezt az apasági szabadságot a gyermek születésének időpontja körül kell 
igénybe venni, és a gondozás biztosításának céljával egyértelműen kapcso-
lódnia kell a gyermek születéséhez. A tagállamoknak lehetőségük van meg-
határozni, hogy az apasági szabadságot munkanapokban, hetekben vagy 
más időegységekben adják-e meg, figyelembe véve, hogy tíz munkanap két 
naptári hétnek felel meg. 

A javaslat figyelemmel van arra a társadalmi tapasztalatra is, hogy az apák 
többsége nem él a szülői szabadsághoz való jogával, vagy a neki járó szabad-
ság jelentős részét átruházza az anyára, ezért – annak érdekében, hogy ösz-
tönözze az apákat a szülői szabadság igénybevételére amellett, hogy fenn-

7  Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a szülők és a gondozók vonatko-
zásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
[COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)]



129

tartja mindegyik szülő jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelvben meghatá-
rozottaknak megfelelően legalább négy hónap szülői szabadságot vegyen 
igénybe – egy hónapról két hónapra hosszabbítja meg a szülői szabadság má-
sik szülőre át nem ruházható minimális időtartamát. A legalább két hónap-
nyi, kizárólagosan mindegyik szülőt megillető, és a másik szülőre át nem 
ruházható szülői szabadság biztosításának célja, hogy ösztönözze az apákat 
arra, hogy éljenek az ilyen szabadsághoz való jogukkal. Ez az intézkedés tá-
mogatja továbbá az anyák szülési és szülői szabadság igénybevétele utáni 
visszailleszkedését a munkaerőpiacra. A szövegtervezet hangsúlyozza, hogy 
tanulmányok igazolják azt a tényt, hogy azokban a tagállamokban, amelyek 
a szülői szabadság jelentős hányadát az apáknak biztosítják, és amelyek a 
munkavállalóknak ez alatt a szabadság alatt viszonylag magas díjazást vagy 
juttatást fizetnek, ott az apák nagyobb arányban veszik igénybe a szülői sza-
badságot, és az anyák foglalkoztatási rátája pozitív tendenciát mutat.

A javaslat háromféle szabadságfogalmat kíván bevezetni, ugyanis meg-
különbözteti az apasági szabadságot, a szülői szabadságot és a gondozói 
szabadságot. Az apasági szabadság az apák vagy – ha és amilyen mértékben a 
nemzeti jog elismeri – a velük egyenjogú társszülők számára a gyermek 
születése alkalmával gondozás nyújtása céljából biztosított munkahelyi sza-
badság. A szülői szabadság a gyermek születése vagy örökbefogadása esetén 
a gyermek gondozása céljából a szülőknek biztosított munkahelyi szabad-
ság. A gondozói szabadság az egyes tagállamok által meghatározott, a munka-
vállalóknak abból a célból biztosított munkahelyi szabadság, hogy súlyos 
egészségügyi okból jelentős mértékű gondozásra vagy támogatásra szoruló 
hozzátartozójuknak vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő sze-
mélynek személyes gondozást vagy támogatást nyújtsanak.

Az irányelv hatálybalépésével a magyar munkajogi szabályozás is felül-
vizsgálatra vár, amelynek során célszerű lenne a gyermekgondozással kap-
csolatos munkaidő-kedvezményeket és a munkajogi védelemmel összefüg-
gő szabályokat egy külön fejezeten belül szabályozni, mert a jelenlegi rend-
szer nagyon széttagolt e vonatkozásban.
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HAJDU EDIT*

Tanulmányi szerződés a bírói gyakorlat 
tükrében

A munkáltató a munkavállalójával kötött szerződésben vállalja, hogy az 
egyetemi tanulmányai folytatásához biztosítja a tandíjat, a gyakorlaton, 
vizsgákon való részvételhez a díjazott szabadidőt, és hozzájárul az utazás és 
szállás költségeihez. Ennek fejében munkavállalója a munkaviszonyát 5 
évig nem szünteti meg. Ez egy tipikus példa a tanulmányi szerződésre. De 
köthet-e a munkáltató egyetemi tanulmányokat folytató hallgatóval, avagy 
más munkáltató munkavállalójával ugyanilyen szerződést? Csak felsőfokú 
iskolai végzettség megszerzésére, vagy tanulmányútra, illetve valamely 
tanfolyam elvégzésére is vállalkozhat ilyen szerződésben a munkavállaló? 
Köteles-e a vállalt képesítés, szakképzettség megszerzését követően a mun-
kavállalót a munkáltató az annak megfelelő munkakörben meghatározott 
ideig foglalkoztatni? Milyen esetekben mentesülhetnek a felek a tanulmá-
nyi szerződésben vállalt kötelezettségek alól? Szerződésszegéseiknek mik a 
következményei? A tanulmányi szerződésből eredő igényeiket a felek mi-
ként érvényesíthetik?

Ezen kérdések megválaszolását vállalta 2019-ben a Kúria tanulmányi 
szerződések vizsgálatát végző joggyakorlat-elemző csoportja a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 229. §-a szerint 
a bírói gyakorlat alapján.

1. A tanulmányi szerződés szükségessége

Az Mt. 51. § (1) bekezdése a munkáltatót a munkavállaló munkaszerződés 
és munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerinti foglalkoztatására és a 
munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítására kötelezi. Nem tartal-
mazza már az 1992. évi XX. törvény (továbbiakban régi Mt.) 102. § (3) bekez-
dés b) pontja előírását, amelynek értelmében a munkáltató köteles a munka-
vállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást 
megadni. Ez a kötelezettség azonban továbbra is terheli a munkáltatót az 
Mt. 42. § (2) bekezdésében és az Mt. 6. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezé-
sekből következően. A munkáltatónak ugyanis úgy kell a munkát megszer-

* Tanácselnök, Kúria.
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veznie, hogy a munkavállaló azt megfelelően elláthassa, illetve a jogainak 
gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése szempontjából lényeges tájékoz-
tatást a munkáltatótól meg kell kapnia. 

A tanulmányi szerződés megkötésére a munkáltatónak, illetve a munka-
vállalónak nincs kötelezettsége, e megállapodás azonban mindkét fél szá-
mára előnyös. Munkáltatói oldalról a lényege, hogy a befektetett anyagi tő-
két szellemi tőkévé alakítsák át, azaz a munkavállaló a támogatást nyújtó 
munkáltató javára hasznosítsa a megtanultakat.1 A munkáltató tehát a szük-
séges képzettségű szakemberekhez juthat, akik meghatározott időre vállal-
ják a szerzett tudásuk munkáltató érdekében való felhasználását, míg a 
munkavállaló piacképes ismereteket, képzettséget szerezhet a munkáltató 
támogatásával.

A régi Mt. hatálya alatt a munkáltatók nemcsak a meglévő munkavállaló-
ik, hanem a leendők tanulmányait is támogathatták. A hatályos Mt. alapján 
is van erre lehetőség, de az ilyen megállapodás nem az Mt. 229. §-ában sza-
bályozott tanulmányi szerződés, hanem a polgári jog (2013. évi V. törvény) 
hatálya alá tartozó lesz.

A régi Mt. 115–116. §-ai „tanulmányi szerződés” címszó alatt a munkavál-
lalót megillető úgynevezett tanulmányi munkaidő-kedvezményeket is sza-
bályozták, amelyek tanulmányi szerződés hiányában is megillették a mun-
kavállalókat: iskolarendszerű képzésben a kötelező iskolai foglalkozásokon, 
a szakmai gyakorlaton, a vizsgákon való részvétel, diplomamunka elkészí-
tése céljából. E rendelkezéseknek megfelelően a munkáltató köteles volt az 
ott meghatározott szabadidőt biztosítani. Az Mt. ezen munkaidő-kedvez-
ményeket kötelező előírásként már mellőzi [az általános iskolai tanulmá-
nyok 55. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt szabálya kivételével], így a Kúria 
joggyakorlat-elemző csoportja véleménye szerint a BH 1999.276. számú eseti 
döntésben kifejtett álláspont a jövőben nem irányadó. A felek erre irányuló 
megállapodása azonban érvényes [Mt. 43. §, 55. § (1) bekezdés g) pont, 57. § 
(2) bekezdés, 146. § (2) bekezdés], a felek a kötelező tartalmi elemeken túl 
egyéb feltételekben is megállapodjanak. Ilyen lehet a fentebb már jelzett 
munkaidő-kedvezmény biztosítása a munkavállaló részére, valamint a 
munkáltató azon kötelezettségvállalása, hogy a munkavállalót a képzettsé-
gének, végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatja tovább. Te-
kintettel arra, hogy az Mt. a tanulmányi szerződéshez kapcsolódóan nem 
tartalmaz az eltérő megállapodás lehetőségére utaló, illetve azt valamilyen 
irányban korlátozó különös szabályt, ezért – egyes szerzők szerint2 – alkal-
mazandó az Mt. 43. §-a, miszerint a felek megállapodása csak a munkavál-
laló javára térhet el.

1  pándIné Bakos Eszter: A tanulmányi szerződés munkaerőpiaci és jogi megközelítésből. Economica, 
2015. I. szám, 30. o.

2  Bankó–Berke–kIss: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Wolters Kluwer, Budapest, 2017, 659. o
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2. A tanulmányi szerződésből eredő igény érvényesítése

Az Mt. 285. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló és a munkáltató – mint 
munkaviszonyból származó igényét – munkaügyi perben keresettel érvénye-
sítheti az e perekre hatáskörrel rendelkező bíróság előtt a tanulmányi szerző-
désből származó követeléseit (például elmaradt támogatás, ki nem adott sza-
badidő, kártérítés, kötbér). A joggyakorlat-elemző csoport véleménye szerint 
az Mt. 285. § (2) bekezdésében nevesített fizetési felszólítással is rendezhető a 
munkáltató tanulmányi szerződésből eredő pénzbeli követelése.

A munkaviszony hiányában, leendő munkavállalóval tanulmányok foly-
tatására kötött atipikus polgári jogi szerződésből eredő igények elbírálására 
az általános hatáskörű bíróság jogosult.

3. A tanulmányi szerződés tartalma

A munkavállaló fő kötelezettsége a szerződés szerinti tanulmányok foly-
tatása és a képzettség megszerzése, valamint a meghatározott (legfeljebb öt 
év) időtartam alatt a munkaviszony fenntartása. Nem vehető ezért figye-
lembe a munkavállaló által letöltendő időszak számításánál a tanulmányi 
szerződés megkötésétől a tanulmányok befejezéséig terjedő időszak, mint-
hogy a munkavállaló a tanulmányi szerződést azzal teljesíti, hogy a tanul-
mányait határidőre befejezi, és az így megszerzett tudását, szakértelmét a 
munkáltató érdekében hasznosítja. Az erről szóló Mfv.II.10.400/2013/4. szá-
mú eseti döntést a joggyakorlat-elemző csoport változatlanul alkalmazan-
dónak ítélte.

Egy ügyben arról kellett a bíróságnak dönteni, hogy a munkavállaló öt 
évre létrejött határozott idejű munkaviszonyát a tanulmányi szerződés 
meghosszabbította-e. A bíróságok döntése nemleges volt az Mt. 192. § (2) be-
kezdése alapján. A joggyakorlat-elemző csoport szerint is a munkaszerző-
dés módosítására a felek egybehangzó akaratnyilatkozata alapján kerülhet 
sor (Mt. 58. §), a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségek önmaguk-
ban a munkaszerződés módosítását nem eredményezhetik.

A tanulmányi szerződés alapján folytatandó tanulmányok változatosak, 
így továbbra is irányadó az EBH 2001.568. számú elvi határozat, amely sze-
rint gyakorlatszerzésre, továbbá úgynevezett betanításra, vagyis a munka-
kör ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek megszerzésére is köthető. 
Több ügyben a tanulmányi szerződés érvényességét kellett vizsgálni, 
amelyben a munkavállalót olyan tanfolyam elvégzésére kötelezte a munkál-
tató, amely nem nyújtott számára magasabb képesítést. A joggyakorlat-
elemző csoport álláspontja szerint, ha az a tanfolyam új ismeretanyag meg-
szerzését szolgálja, az erre kötött tanulmányi szerződés nem érvénytelen.
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4. A tanulmányi szerződés megkötésének kizártsága

A vizsgált ügyekben az Mt. 229. § (2) bekezdés b) pontjával összefüggés-
ben a bíróságok – helyesen – azon álláspontra helyezkedtek, hogy önmagá-
ban az a körülmény, miszerint a tanfolyam elvégzése a munkáltató érdekeit 
is szolgálta – különösen amiatt, hogy a munkavállaló a tevékenységét pro-
fesszionálisabban, gyorsabban tudta ezután elvégezni – nem értékelhető 
úgy, hogy a felek kölcsönös akarata nem tanulmányi szerződés megkötésére 
és az abban foglaltak teljesítésére irányult. Ezért a továbbiakban is iránymu-
tató az Mfv.I.10.756/2008/2. sz. eseti döntés.

Nem minősült szerződést kizáró oknak, ha a tanulmányi szerződésben 
foglalt (például alumíniumhegesztési) tanfolyam elvégzése nem a munka-
vállalók alkalmazásának, hanem a külföldi munkavégzésüknek a feltétele 
volt. Ha a jogszabály szerint a munkakör betöltéséhez nincs képzettségi elő-
írás, a munkáltató meghatározhatja, hogy az adott feladat ellátásához mi-
lyen végzettséget tart szükségesnek, és azt alkalmazási feltételül is szabhat-
ja. Ha a munkavállaló vállalja annak megszerzését alkalmazása érdekében, 
az a munkavállaló döntése és nem a munkáltató kötelezésén alapuló kép-
zésben való részvételt jelent.3

Semmis azonban a tanulmányi szerződés azon kikötése, amely olyan 
kötelezettségek viselését terheli a munkavállalóra, amelyet az Mt. 51. §-a 
értelmében – mint munkavégzéshez szükséges feltételeket – a munkálta-
tónak kell biztosítani. Egy adott esetben ezen költség a „járművezető-hall-
gató” munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak a járművezető-kép-
zésben való részvételi költsége volt. Egy perben a munkavállaló logiszti-
kai vezető munkakörre kötött munkaszerződést, továbbá tanulmányi 
szerződést a munkakör betöltéséhez szükséges japán tanulmányi úton 
való részvételre. A tanulmányok befejeztével azonban a munkavállaló a 
munkaviszonyt próbaidő alatt indokolás nélkül megszüntette. A bírósá-
gok – helyesen – nem fogadták el a munkavállaló azon érvelését, hogy a 
tanulmányi úton a munkáltató kötelezése alapján vett részt. A joggyakor-
lat-elemző csoport véleménye szerint pedig a munkaszerződés megkötése 
előtti tárgyalások alapján a jogviszony létesítését követően tanulmányi 
útra köthető tanulmányi szerződés, így az erre vonatkozó kikötés nem üt-
közik az Mt. 229. § (2) bekezdés b) pontjába.

3  Ezt az álláspontot fejtette ki a Kúria Mfv.II.10.426/2013/4. számú ítéletében.
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5. A tanulmányi szerződés megszegése  
és annak következményei

Az Mt. 229. § (5) bekezdése alapján a munkavállaló mentesül a tanulmá-
nyi szerződésből eredő kötelezettsége alól, ha a munkáltató lényeges kötele-
zettségszegést követ el, mely objektív jellegű, független a munkáltatói ma-
gatartás felróhatóságától. Az Mt. 229. § (6) bekezdése pedig a munkáltató 
szerződésszegésre alapított elállási jogát szabályozza.

Korábban a bírói gyakorlat lényeges munkáltatói kötelezettségszegésnek mi-
nősítette, amikor a munkáltató a szorgalmi időszakban nem biztosította 
teljeskörűen a kötelező iskolai foglalkoztatáson való részvételt és a szabadnapo-
kat.4 Az Mt. megváltozott szabályozására figyelemmel azonban ez az elv csak 
akkor irányadó, ha a szerződésben erre kötelezettséget vállalt a munkáltató.

A bíróság egy jogerős ítéletben kifejtette, hogy ha a munkáltató a tanul-
mányi szerződésben a kötetlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
részére az oktatásokon és a vizsgákon való megjelenés idejére tanulmányi 
szabadság biztosítását vállalta, de annak kiírását és kivételét nem dokumen-
tálta, az oktatási és a vizsganapokra adott távolléti díj visszafizetését nem 
követelheti a munkavállalótól. A joggyakorlat-elemző csoport véleménye 
szerint ez a döntés helytálló, de mindig az adott tényállástól függ.

Egy konkrét ügyben a bíróság – helyesen – az alperes munkáltató lénye-
ges szerződésszegésének minősítette, hogy nem biztosította a támogatás-
ként vállalt munkaidő-kedvezményt a teljesítménybérben foglalkoztatott 
felperes munkavállalónak, akinek pótolnia kellett a kiesett tevékenységet 
azért, hogy a munkabére ne csökkenjen.

A bíróságok a korábbi bírói gyakorlatnak megfelelően5 lényeges kötelezett-
ségszegésnek értékelték, ha a tanulmányi szerződésben rögzítettek ellenére a 
végzettség megszerzését követően a munkavállalót nem annak megfelelő 
munkakörben foglalkoztatták. Ezzel nem ellentétesek a Kúria azon döntései, 
amelyekben kifejtette, hogy nem minősül a munkaviszonyból származó alap-
vető vétkes kötelezettségszegésnek az, ha a munkáltató a munkavállalót nem 
a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően, de az SZMSZ-ben foglal-
tak alapján az abban szabályozottak szerint foglalkoztatja.6

Tanulmányi szerződés esetén azonban irányadó ezzel összefüggésben az 
Mt. 229. § (1) bekezdése is. Vagyis gondosan vizsgálni kell, hogy a tanulmá-
nyi szerződésben milyen munkakörben történő foglalkoztatásra vállalt kö-
telezettséget a munkáltató a végzettség, képesítés megszerzését követően.

A joggyakorlat-elemző csoport vizsgálta, hogy miként kell értékelni a mun-
káltató nem vitás szerződésszegése mellett (pl. a vállalt kedvezmények nem 
biztosítása) a munkavállaló nem megfelelő teljesítését, a képesítés késedelmes 

4  BH 2009.191.
5  BH 1994.346.
6  Mfv.I.10.639/2009. és Mfv.I.10.194/2011.
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megszerzését. Az egyhangú álláspont szerint a lényeges munkáltatói kötele-
zettségszegés megállapítása a munkavállaló mentesülését eredményezi.

Lényeges kérdés, hogy a tanulmányok nem megfelelő eredménnyel törté-
nő folytatása mint objektív körülmény, szerződésszegésként miként értéke-
lendő, figyelemmel a régi Mt. 113. § (2) bekezdésétől eltérő hatályos szabá-
lyozásra, mely nem nevesíti lényeges szerződésszegésnek a tanulmányok 
nem megfelelő eredménnyel történő folytatását [Mt. 229. § (1) bekezdés]. A 
joggyakorlat-elemző csoport véleménye szerint ilyen esetben a munkáltató 
a szerződésben foglaltaktól az Mt. 15. § (2) bekezdése alapján elállhat, vagy 
azonnali hatállyal felmondhatja a tanulmányi szerződést. De tényállástól 
függően lehetőség van lényeges szerződésszegés megállapítására, illetve el-
állási vagy felmondási indokról való döntésre.

Az Mt. 229. § (6) bekezdése utolsó fordulata szerint a visszatérítési kötele-
zettség arányos, ha a munkavállaló a munkaszerződésben kikötött időtar-
tamnak csak egy részét tölti le. A joggyakorlat-elemző csoport jelentésének 
mellékletét képezi egy tanulmányi szerződéssel összefüggő jogeset elemzése, 
amelyben egyetemi végzettségű hadbiztonsági mérnök, repülőmérnök kö-
tött. Kötelezettsége II. típusú vadászgépátképző tanfolyam elvégzésére irá-
nyult. A tanfolyam időtartama 2010. január 10-től 2010. május 15-ig tartott, 
melynek költségét (több millió forintot) kifizette a munkáltató, öt év letölten-
dő szolgálati viszony fejében. A bíróságok elutasították a hivatásos katona fel-
peres keresetét, amelyben a szerződéses kikötés érvénytelenségére hivatko-
zott, miszerint négy hónap tanulmányt követően az öt év szolgálati idő arány-
talan volt. Az elemző és egyes szerzők álláspontja7 irányadó lehet a jövőben, 
miszerint a munkaviszonyban töltendő időtartam nem a tanulmányok idő-
tartamához, hanem a támogatás mértékéhez kell, hogy igazodjon.

6. A tanulmányi szerződés megszüntetése

Az Mt. 229. § (7) bekezdése szerint a tanulmányi szerződést bármelyik fél 
azonnali hatállyal jogosult felmondani a körülményeiben bekövetkező lé-
nyeges változásra tekintettel. A vizsgált ügyekben azonban nem hivatkoz-
tak ilyen körülményre. Egy esetben az analizátor munkakörű munkavállaló 
villamosmérnöki diploma megszerzésére kötött tanulmányi szerződést a 
munkáltatóval. Rövid idő elteltével az analizátor munkakör megüresedett, 
az alperes nem töltötte be, hanem létszámcsökkentésről döntött, a felperes-
sel kötött tanulmányi szerződést pedig azonnali hatállyal megszüntette 
azon indokkal, hogy az analizátori létszám csökkenése miatt aránytalan ne-
hézséggel tudná a felperes munkavállaló helyettesítését megoldani. A bíró-
ság első fokon jogerőre emelkedett ítéletében az alperest szerződésszerű tel-

7  dr. jónás Tünde – dr. koVács Szabolcs: http://www.munkajog.hu, Amit a tanulmányi szerződésről 
tudni érdemes. 6. o.
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jesítésre kötelezte arra hivatkozással, hogy a felperesnél jelentkező sérelmek 
közvetlenebb formában és nagyobb súllyal jelentkeztek, számszakilag is je-
lentősebb hátrányt mutattak az alperesinél. A joggyakorlat-elemző csoport 
azonban egyetértett abban, hogy a tanulmányi szerződés munkáltató általi 
azonnali hatályú felmondása esetén kizárólag a nála jelentkező azon lénye-
ges változásokat kell figyelembe venni, amelyek a kötelezettségei teljesítését 
lehetetlenné tennék, vagy amelyek nála aránytalan sérelmet okoznának, 
melyeket nem kell összevetni a munkavállaló oldalán jelentkező hátrányok-
kal. A törvény nem nevesíti, de a tanulmányi szerződés is megszüntethető 
közös megegyezéssel. Ebben az esetben a felek – az arányossági követel-
ményre tekintettel – jogaikat és kötelezettségeiket szabadon rendezhetik.

7. A tanulmányi szerződés és a munkaviszony kapcsolata

Változatlanul problémás kérdés, hogy miként függ össze a munkaviszony  
megszűnése, megszüntetése a tanulmányi szerződéssel. Ahogy erről már az 
előzőekben szó volt, a tanulmányi szerződésben kikötött, a munkaviszony 
meghatározott ideig való fenntartásának kötelezettsége a munkaviszonyt 
nem teszi határozott idejűvé, illetve nem is hosszabbítja meg. Ugyanakkor ez 
a tanulmányi szerződéses kikötés nem korlátozza a feleket a munkaviszony 
megszüntetésében. A munkavállaló azonban a munkaviszonya felmondásá-
val megszegi a tanulmányi szerződést (mert nem tölti le az abban kikötött 
időtartamot), ezért számolnia kell ennek következményeivel, pl. a támogatás 
(időarányos) visszafizetésével. A munkaviszony munkáltató általi felmondá-
sa esetén visszatérítési kötelezettség akkor terheli a munkavállalót, ha annak 
indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, amely 
azonnali hatályú felmondás oka is lehet [Mt. 229. § (6) bekezdés].  A munkavi-
szony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a felek a tanulmá-
nyi szerződésből eredő kötelezettségeikről is rendelkezhetnek.

A joggyakorlat-elemző csoport – többek között – a munkaviszony meg-
szűnése, megszüntetése és a tanulmányi szerződés kapcsolatával nem fog-
lalkozhatott vizsgálandó ítélet hiányában. Elmaradt ezért abban a kérdés-
ben való állásfoglalás is, hogy a munkavállaló azonnali hatályú jogszerű 
felmondása értékelhető-e a munkáltató oldaláról tanulmányi szerződést 
szegő magatartásnak, mivel a munkavállaló e jognyilatkozatát a munkálta-
tónak felróható okból tette, s emiatt nem tudta a tanulmányi szerződésben 
vállalt kötelezettségét teljesíteni.

Ugyanígy a bírói gyakorlatra vár a tanulmányi szerződés új szabályozá-
sában szereplő kötbér alkalmazására vonatkozó elvek kialakítása, a mun-
káltató személyében bekövetkező változás tanulmányi szerződés esetén 
való alkalmazása.
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HAJDÚ JÓZSEF*

A közösségi média és a munkaviszony 
megszüntetése külföldi jogesetek tükrében1

Bevezetés

A világszerte egyre nagyobb intenzitással fordulnak elő a közösségi olda-
lak2 használatából eredő jogviták.3 A közösségi média használatával kap-
csolatos munkahelyi konfliktusok sokfélék lehetnek, például adatvédelmi, 
személyiségi jogi, jó hírnév sérelmével, összeférhetetlenséggel vagy ver-
senytilalommal kapcsolatosak. A számos fontos kérdés közül ebben a mun-
kában a közösségi médiában kifejtett magatartás miatti munkaviszony-
megszüntetés kerül vizsgálatra. Tudomásom szerint Magyarországon az 
erre vonatkozó jogi szabályozás és az irányadó bírósági gyakorlat még nem 
kristályosodott ki4, 5, ugyanakkor külföldön már számos eset található. 
Módszertanát tekintve a közösségi médiával kapcsolatosan is igaz, hogy 
rendszerint a már meglévő és ismert korábbi jogintézményeket próbálják 
adaptálni, illetve valamely irányadónak tekinthető külföldi szabályozást, 
vagy joggyakorlatot recipiálni az új élethelyzetre.

A közösségi média számtalan haszna mellett az egyik fő problémája, 
hogy sok esetben az ide feltett információk elkezdenek „saját életet”6 élni.7 
Amikor egy ilyen közösségi felületen regisztrál valaki, akkor megadja sze-
mélyes adatait, és úgy érzi, nem érheti hátrány, ha azok nyilvánosságra ke-

* Egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék.
1  A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív 

társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatás-
ban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

2  A legismertebbek a Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, de számtalan további fórum létezik.
3  https://24.hu/fn/uzleti-tippek/2015/02/18/a-kozossegi-media-miatt-is-pereskedhet-a-fonokevel/ 

(2019. 04. 12.).
4  https://jogaszvilag.hu/szakma/a-kozossegi-media-hasznalata-munkaltatoi-szemmel/ (2019. 04. 12.) 
5  https://www.jogiforum.hu/hirek/34407 (2019. 04. 12.)
6  Mivel e beállítások bonyolultak lehetnek, továbbá az oldalakon írt bejegyzések, tetszésnyilvánítá-

sok alapján – pl. szervezetekhez, egyesületekhez, közösségekhez fűződő viszony stb. – könnyen kiol-
vasható a baráti és ismerősi kapcsolatrendszer, érdeklődési kör, szokás és ezáltal gyakorlatilag elveszt-
hetjük a kontrollt adataink felett, ami bizonyos helyzetekben teljes kiszolgáltatottságot jelenthet.

7  Egyre növekvő számban a hackerek, vagy csak egyszerű emberek is – szórakozás vagy egyéb célból 
– létre szoktak hozni úgynevezett „kamu Facebook-felhasználókat”. Itt általában lementenek néhány 
ismeretlen képet valahonnan az internetről, és egy teljesen új, a valóságban nem létező személyazo-
nossággal regisztrálnak fel a közösségi portálra. Ez kardinális probléma lehet a felelőségi kérdések 
tisztázásakor.
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rülnek.8 Ha mégis akadna ilyen védendő adat, akkor az adatvédelmi beállí-
tásokkal meghatározható, hogy ki férjen hozzá: 1. bárki szabadon, vagy 2. 
csak egy meghatározott (pl. családi vagy baráti) kör. 

A közösségi médiában személyesen és tudatosan nyilvánítanak véle-
ményt, akik blogolnak, üzenetet küldenek, megjegyzéseket tesznek vagy 
kommentálnak. Jelenleg vita folyik arról, hogy a lájkolás, vagyis az egyetlen 
kis kattintással végrehajtott tetszésnyilvánítás vajon véleménynyilvánítás-
nak számít-e, vagy egyszerűen csak figyelemfelhívásnak tekinthető. 

A jog ma még nem minden esetben fogalmazza meg egyértelműen, hogy 
ki kezelheti a közösségi oldalakon megosztott személyes adatokat. Az Eu-
rópai Unió Adatvédelmi Rendeletében már szerepel a „beépített és alapér-
telmezett adatvédelem”9 (Data protection by design and by default)10 fogal-
ma, amely azt jelöli, hogy az internetes oldalakon a legmagasabb szintű 
adatvédelmi beállításokat kell alapértelmezettnek tekinteni, továbbá a 
„right to be forgotten” kifejezés11, mely szerint minden felhasználónak joga 

8  Napjainkban egyre több ember helyezi bizalmát a különböző online tárhelyes felületekbe vagy épp 
közösségi oldalakba, keresőfelületekbe, hogy bizonyos információhoz jusson. Ugyanakkor a gyakor-
latban egyre gyakrabban felmerülő súlyos probléma a „felejtéshez való jog” (right to be forgotten) kér-
dése. Ennek a gyökere abban a jelenségen rejlik, hogy jelenleg, ha valaki a közösségi oldalakon egyszer 
valamit megosztott (például információt, képet stb.) és később megbánja, akkor azt nagyon nehéz, 
mondhatni lehetetlen törölni. A „felejtés joga” azt szolgálja, hogy a felhasználónak vagy annak, akinek 
ehhez joga vagy jogos érdeke fűződik lehetősége legyen véglegesen eltávolítani az internetes felületek-
ről. Például sok hátránnyal járhat egy-egy kompromitáló kép vagy gondolat, melyet több évvel ezelőtt 
osztottak meg a Facebookon vagy, egy botrány keretén belül rólunk íródott cikk, akár 10 év múlva is 
visszakereshető. Ez kihathat a munkavállalásra, társadalmi szerepvállalásra (pl. a politikai életben 
gyakran kerül elő valamely politikai személyiségről olyan hírmorzsa, ami 10 vagy akár 20 éve történt 
és nem vet rá jó fényt.). 

9 Az EU Adatvédelmi Rendelet 25. cikkelye értelmében: Az adatkezelő a tudomány és technológia 
állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, vala-
mint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú 
kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adat-
kezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt vég-
re, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, 
másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez 
szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy 
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott 
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes 
adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az 
intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a 
természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú sze-
mély számára.

10 http://www.eudataprotectionregulation.com/data-protection-design-by-default (13. 05. 2017.)
11 Az EU Rendelet 17. cikkelye értelmében A törléshez való jog (szó szerinti fordításban: „az elfeled-

tetéshez való jog”) azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll:a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűj-
tötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulá-
sát, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, 
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a személyes adatai 
kezelése ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a sze-
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van ahhoz, hogy megtiltsa – például egy törlés paranccsal – személyes ada-
tainak tárolását.12

A munka világa sem mentes a közösségi média használatától, követke-
zésképpen egyre gyakrabban felmerülő kérdés, hogy hol húzódik a munka-
vállalói véleménynyilvánítás (szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága) 
határa, illetve a munkavállalónak – a munkavégzésen kívül, de a munkavi-
szony fennállása alatt – milyen mértékben kell figyelemmel lennie munkál-
tatója jó hírnevére13 és jogos gazdasági érdekeire.14 E körben alapvető kérdés 
a közösségi média és a munkahely kapcsolata, az adatvédelem, a vélemény-
nyilvánítás szabadsága, a magánélet határai, ill. határtalansága.15

1. A közösségi média munkajogi vonatkozásai

A közösségi média16 a világ legnagyobb globális és legdinamikusabban 
fejlődő17 internetes társasági fórumhálózatát jelenti. Több százmillió ember 
használja mindennap. Az oldalcímek sora szinte végtelen.18 A legnépsze-
rűbb közösségi oldal már Magyarországon is a Facebook, melynek magyar 
nyelven is elérhető oldalára már négymillióan jelentkeztek be.19

mélyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kap-
csolatosan került sor.

12 http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/a-kozossegi-media-es-a-jog-kirughatnak-e-lajkolasert (2019. 
04. 12.)

13  Például, az egyik szolgáltató cég úgy bocsátotta el egyik középvezetőjét péntek délután, hogy kö-
zölte vele: hétfőn már nem kell jönnie. A munkavállaló még aznap leírta történetét a Facebookon. Első 
nap a kollégák, ismerősök fejezték ki megdöbbenésüket, ám másnap már egy céges ügyfél is virtuális 
tollat ragadott. Azt írta: „én jelenleg a cég ügyfele vagyok, de nem sokáig, ha tudom, hogy így bánnak 
az alkalmazottaikkal”. A hétvége tehát súlyos jóhírnév-rombolást jelentett a cég számára (https://www.
hrportal.hu/hr/meg-mindig-vezeto-hir-az-elbocsatas-20170529.html).

14 https://www.hrportal.hu/hr/a-kozossegi-media-munkajogi-kihivasok-20150303.html (2019. 05. 12.)
15 http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/a-kozossegi-media-es-a-jog-kirughatnak-e-lajkolasert (2019. 

04. 12.)
16  A közösségi média azon médiaeszközök összessége, amely segítségével a közösség vagy egyén 

saját maga irányít és ki tudja fejezni magát, ötleteket, gondolatokat, és érzéseket tud megosztani általa. 
Ez a közösség lehet földrajzilag vagy érdeklődési kör által meghatározott. Általánosságban beszélve a 
közösségi média a hagyományos népi média, a nyomtatott és az elektronikus média keveréke (https://
telehaz.wordpress.com/2013/03/20/2-fejezet-kozossegi-media-eszkozok/ 18. 04. 2019.)

17  Például az otthonokban is reális áron elérhető a teljes sávszélesség, a közterületeken,  nyilvános 
helyeken lehet wifivel a hálóra kapcsolódni, az okostelefonok, tabletek,  laptopok világában egyre köny-
nyebben,  olcsóbban, egyre többen csatlakoznak az internetre és lesznek közösségi oldalak aktív hasz-
nálói.

18  Például Facebook, Twitter, YouTube, iwiw, Link edIn, Foursquare, Blog.hu, flickr, Wikipédia, a last.
fm, vimeo, videa, indavideó, TagWorld, Myspace stb.

19  https://jogaszvilag.hu/szakma/a-kozossegi-media-es-a-jog-kirughatnak-e-lajkolasert/ (2019. 04. 12.)
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A közösségimédia-alkalmazásokat típusaik, illetve céljaik alapján 5 nagy-
csoportra oszthatjuk: 1. együttműködés, 2. multimédia, 3. vélemények20,  
4. szórakozás, 5. kommunikáció.21

A közösségi médiának vannak előnyei és hátrányai. Az előnyök közül né-
hány fontosabbat emelünk ki, mint például: a) A tagok pillanatok alatt képe-
sek híreket és információkat a világ bármely pontjára eljuttatni. b) Viszony-
lag kis területen tárolnak részletes információkat, tények és elméletek mil-
lióit. Számos különböző számítógép foglalkozik ennek a munkának a keze-
lésével. c) A megfelelő információkat szolgáltatják az embereknek, megfele-
lő időben, és a saját otthonuk vagy irodájuk kényelmében. d) Az informáci-
ók könnyedén frissíthetők, változtathatók. e) A munkahelyen is hatékony 
közvetítő csatorna lehet, amely egyidejűleg a visszacsatolások/vélemények 
forrásául is szolgálhat.

Ugyanakkor a munkáltatónál jelentkező előny (bőséges információszer-
zés lehetősége) a munkavállaló karrierépítésében jelentős hátránnyá is vál-
hat. Például túl sok – esetleg kompromittáló22 – információt tud meg a (leen-
dő) munkáltató. A későbbiekben több konkrét jogesetet is bemutatunk, ahol 
a munkavállaló a munkáltatója szidalmazására, vagy saját magáról komp-
romittáló információ közzétételére (pl. italos, a kétértelmű fotók, és más ma-
gamutogatások) használta a közösségi médiát és ennek következményeként 
megszüntették a munkaviszonyát.23

A közösségi oldalak regisztrált felhasználói sokkal szabadabban (sok eset-
ben meggondolatlanul) fogalmaznak, mivel a címzett nincs közvetlenül jelen, 
mint egy személyes beszélgetés során, vagy osztanak meg egy posztot vagy 
töltenek fel képeket.24 Miután a közösségi médiának köszönhetően a feltöltött 
tartalmak akár egy nagyobb közösség előtt is nyilvánossá válhatnak, komoly 
problémát jelenthetnek a munkáltatónak és a munkavállalónak is. 

Az informatikai szakirodalomban köztudomású tény, hogy internet nem 
felejt, vagyis ami egyszer kikerült a világhálóra, az onnan már nem, vagy 
csak nagyon nehezen tüntethető el. Különösen igaz ez az olyan közösségi 
oldalakra, amelyek felhasználási szabályzatai alapértelmezésben széles 
körű hozzáférést (nyílt csoport) engednek a felhasználók adataihoz.25 Ezért 

20  Ezek a véleményoldalak ahol a felhasználók megoszthatják a tapasztalataikat egy termékkel vagy 
egy szolgáltatással kapcsolatban. Ilyen oldal például a Yelp. Szintén együttműködésre szolgál a wikiweb 
is, ami egy olyan webhely, amely wiki rendszer szerint, illetve ennek felhasználásával működik.

21  https://jogaszvilag.hu/szakma/a-kozossegi-media-es-a-jog-kirughatnak-e-lajkolasert/ (2019.  04.  12.)
22  Egy rosszul időzített szelfi, egy szülinapi buli, nyaralás alkalmával elkészített, át nem gondolt fotó, 

esetleg poszt, továbbá politikai, vallási, faji megnyilvánulás.
23  A gyakorlatban kialakult egy rejtett diszkriminációs helyzet, ugyanis a közösségi médián közzé-

tett kompromittáló információ a rendkívül alacsony fizikai beosztású munkavállalókat sokkal kevésbé, 
vagy egyáltalán nem érinti, míg a kvalifikált szakmunkásra, illetve fehérgalléros munkavégzőkre, de 
leginkább a magasabb (vezető) beosztású munkavállalókra komoly hatással lehet.

24  http://www.digitalhungary.hu/kozossegi-media/Jogsertesek-a-Facebook-vilagaban/3892/ (2019. 
04. 22.).

25  Például a Magyarországon egyik legelterjedtebb közösségi médiának, a Facebooknak az alábbi 
alcsoportjai vannak: 1. Nyílt csoport: mindenki láthatja a tagok listáját és minden közzétett tartalmat 
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a munkavállaló egy-egy meggondolatlan posztja vagy a felettesén élcelődő 
kommentje miatt adott esetben akár felmondásra is számíthat, de sok múlik 
azon is, hogy az adott cég rendelkezik-e közösségi médiára vonatkozó mun-
kahelyi szabályzattal. Egy teljesen új kihívással szembesülnek tehát a vál-
lalkozások és alkalmazottaik, ahol a személyiségi jogok és a vállalati érde-
kek sokszor összeütközésbe kerülnek egymással.26

A közösségi oldalakon a munkavállalók által elkövetett jogsértések köré-
re számos példát találunk. A leggyakoribb ezek közül a munkáltatóra tett 
sértő vélemény közzététele, vagy üzleti titok kiszivárogtatása, de nem ritka 
az sem, hogy a munkavállaló jogosulatlanul igénybe vett betegszabadságá-
ra úgy derül fény, hogy például egy koncerten vagy külföldön készült fény-
képet tesz közzé magáról. Számos esetben a munkavállalók nincsenek tisz-
tában azzal, hogy magánéletükben is figyelemmel kell lenniük munkavál-
lalói kötelezettségeikre, így különösen a számukra evidens információk ti-
tokban tartására, amelyek a munkáltató üzleti titkait képezik.27 Kérdésként 
merül fel, hogy hol a határa a véleménynyilvánítás szabadságának és a 
munkáltató jó hírnevének28, illetve gazdasági érdekének védelmének.29

2. Esetek a közösségi média és munkaviszony- 
megszüntetés köréből

Érzékenyítő célból néhány európai államból – Németország, Franciaor-
szág és Egyesült Királyság – emelünk ki meghatározó jogesetet.

Történelmi okokból Németország rendelkezik az egyik legszigorúbb adatvé-
delmi rendszerrel. A magánszférához való jogot az Alkotmány védi, és a Szö-
vetségi Adatvédelmi Törvény30 a munkáltató számára néhány speciális, mun-
kaviszonyból eredő célra korlátozza a munkavállalói adatok felhasználását. 
Az általános szabály szerint a személyes adatok gyűjtése, felhasználása és el-
lenőrzése tiltott, hacsak a munkavállaló kifejezetten hozzá nem járul írásban, 

is. A posztok mindenki számára nyilvánosak, így egy kívülálló is bármikor megoszthatja őket. Hozzá-
szólni, posztot írni viszont csak az tud, aki belépett a csoportba. 2. Zárt csoport: a tagok listája itt is 
nyilvános, de a csoportban megosztott tartalmak nem. Ha egy belső tartalmat megoszt valaki, akkor 
azt mások nem fogják látni, csak azok, akik a csoport tagjai. 3. Titkos csoport: sem a tagok listája, sem 
a belső tartalom nem látható a külső szemlélő számára, kereséskor sem jelenik meg találatként. A mun-
kajogi esetek bemutatása során lesz jelentősége ennek a különbségtételnek.

26  https://itcafe.hu/hir/munka_es_a_kozossegi_oldalak.html (2019. 04. 22.)
27  https://www.hirmagazin.eu/facebook-figyelem-az-allasunkba-kerulhet-a-kozossegi-locsogas 

(2019. 04. 22.)
28  A viszonylag régi magyar bírói gyakorlat kimondja, hogy a munkavállaló véleménynyilvánításhoz 

való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszé-
lyeztető módon nem gyakorolhatja. Így a munkavállaló súlyos kötelességszegést követ el, ha olyan 
magatartást tanúsít, amely alkalmas a munkáltató üzleti tekintélyének lejáratására (Mfv. II. 10250/1981).

29  https://www.hrportal.hu/hr/a-kozossegi-media-munkajogi-kihivasok-20150303.html (2019. 05. 12.).
30  Bundesdatenschutzgesetz-BDSG.
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vagy azt a törvény kimondottan megengedi. A magánkommunikáció jogosu-
latlan ellenőrzése büntetőjogi következményt is maga után vonhat.31

A munkavállalói jogok és kötelezettségek vonatkozásában a közösségi 
média az egyik központi kérdés a német munkajogi szakirodalomban. A 
fenti törvény nem engedi a munkáltatóknak, hogy kikérjék a munkaválla-
lóktól a közösségimédia-fiókjaik részleteit. Az esetjog szerint a munkaválla-
ló személyes adatai csak annyiban hozhatók nyilvánosságra, amennyiben 
azt a munkáltató munkaviszonnyal összefüggő jogos és indokolt érdekei 
megkívánják.32

A munkáltató arra irányuló lehetősége, hogy a munkaviszony megszün-
tetésével kapcsolatban felhasználhassa a közösségi oldalakról megszerzett 
munkavállalói adatokat, a jogszabályon kívül a nála irányadó internetfelhasz-
nálási szabályzattól függ.33

A német jog rögzíti, hogy a munkavállaló munkaszerződésből eredő kö-
telezettsége, hogy semmilyen magatartásával ne okozzon kárt a munkálta-
tójának. Ezenkívül a munkavállaló a munkaidő után sem sértheti meg a 
munkáltató jogait, jogos érdekeit. Ennek értelmében szerződést sért például 
az a magatartás, amikor a munkavállaló becsmérlő megjegyzést tesz a mun-
káltatójáról közösségi oldalon regisztrált saját profilján. Azonban nem min-
den – a közösségi médiával kapcsolatos – magatartás eredményez automa-
tikus elbocsátást, hiszen a munkavállalónak alkotmányos joga a véleményé-
nek szabad nyilvánítása, azonban ha a kölcsönös bizalom megszűnik a felek 
között oly mértékben, hogy a munkáltató nem kívánja tovább alkalmazni 
munkavállalóját, az már alapos ok a munkaviszony megszüntetésére.34 Az 
alábbiakban néhány német esetet mutatunk be.

A bírósági ítélet35 egy gyakornok előzetes figyelmeztetés nélküli elbocsá-
tására vonatkozott 36, aki munkáltatóját „elnyomónak” és „kizsákmányoló-
nak” nevezte személyes Facebook-profilján. Az illetékes német munkaügyi 

31  Büntető Törvénykönyv 206. és 202. cikk – StGB.
32  Falk Hagedorn: Privacy in the Workplace. National report on Germany. June, 2011. http://

pawproject.eu/en/sites/default/fi-les/page/web_national_report_germany_en.pdf 33–34.; Peter gola: 
Von Personalakten- und Beschäftigtendaten. Recht der Datenverarbeitung, vol. 27., no. 2., (2011) 66–68.; 
Jan Tibor lelley – Florian müller: Ist § 32 Abs. 6 Satz 3 BDSG-E verfassungs-mäßig? Recht der 
Datenverarbeitung, vol. 27., no. 2., (2011) 59–66.

33  Erika collIns – Suzanne Horne: Social Media and International Employment. In: Erika Collins 
(ed.): The Employment Law Review. 5th ed. London, Law Business Research Ltd., 2014. 18.; Hans-Joachim 
reInHard: Information Technology and Workers’ Privacy: the German Law. Comparative Labor Law & Policy 
Journal, 2001–2002/2. 384.

34  Mayer Brown: Employee privacy and social media in the workplace - a global outlook http://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=6d4e7f61-d797-4c36-950f-10cbb269f7d0 (2017. 05. 20.)

35  LAG Hamm Urteil (vom 10. Oktober 2012 Az. 3 Sa 644/12)
36  Hasonló ügyben, egy német kisváros tűzoltósága a nyári hőségben vízzel locsolt pancsoló szír 

gyerekeket, erről kép is készült, melyen jól látható, hogy a gyermekek élvezték a spontán akciót. E fel-
vétel bejárta a közösségi oldalakat, azonban egy nagyon híres autógyárban dolgozó alkalmazott gya-
kornok egy bejegyzést tett a közösségi oldalon feltöltött fényképhez „(a tömlő helyett) a lángszóró bi-
zonyára jobb megoldás lett volna”. A gyakornok feltüntette a munkáltatójának nevét az adatlapján. Az 
esetet többen is jelezték e-mailben a munkáltatónak, melynek következtében belső vizsgálat indult a 
gyakornokkal szemben, aki azzal próbálta menteni helyzetét, hogy utólag nyilvánosan is bocsánatot 
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bíróság (Arbeitsgericht) úgy ítélte meg, hogy ez a munkáltatót sértő cselek-
mény, annak ellenére, hogy a gyakornokok különleges munkajogi védelmet 
élveznek az elbocsátással szemben a német jog értelmében jogellenesnek 
minősül. A bíróság ítéletében kifejtette, hogy a gyakornok – helytelenül – 
úgy gondolta – a közösségi oldalak szabadsága miatt –, hogy magatartása 
nem jár jogkövetkezményekkel. A bíróság álláspontja szerint az ilyen sértő 
megjegyzések közzététele valamely közösségi oldalon szankciót eredmé-
nyez. A felperes (gyakornok munkavállaló) úgy nyilatkozott, hogy a közös-
ségi oldalon tett bejegyzésének nem volt támadó és rasszista szándéka. A 
felperes saját állításait inkább viccesnek, fiktívnek és komolytalannak minő-
sítette. Azonban ezeket a megjegyzéseket – mivel feltette a közösségi médiá-
ra – már nem lehet barátok, illetve munkatársak közötti bizalmas kommu-
nikációként értelmezni. A teljes bejegyzés komoly és sértő információkat 
tartalmazott a munkáltatóra nézve és ez semmiképp sem tekinthető gon-
datlan magatartásnak.37

A munkaügyi bíróság ítélete szerint a közösségi oldalon szereplő bejegy-
zés támadó jellegű volt, mindazonáltal az azonnali hatályú felmondást vi-
tathatónak vélte, hiszen az alperes munkáltató részéről észszerű lett volna 
először figyelmeztetéssel vagy felszólítással kísérletet tenni a munkavállaló 
magatartásának megváltoztatására.38 Végeredményben a munkavállaló ma-
gatartására alapozott felmondást indokoltnak tartotta, miután a munka-
szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megsértette. A bíróság állás-
pontja szerint a konkrét esetben a munkaviszony megszüntetése preventív 
jellegű szankció, ami hasonló esetek megelőzését szolgálja. 

Felmerült a kérdés, hogy a szólásszabadság, mint alapvető emberi jog 
mennyire releváns ebben az esetben. A bíróság álláspontja szerint a szólás-
szabadság nem abszolút emberi jog, vagyis nem korlátozhatatlan jogosult-
ság. Ebben a konkrét esetben nem sérül a munkavállaló alkotmányos joga, 
ha szankcionálják a közösségi médiában tett meggondolatlan bejegyzését. 
A bíróság nem vitatja, hogy a munkavállalónak joga van arra, hogy a konk-
rét munkáltatójával szemben kritikát megfogalmazzon meg, de mindezt a 
gyakorlandó alapjog kereteinek szétfeszítése nélkül teheti meg. A konkrét 
esetben a bíróság jogsértőnek találta munkáltatót – többek között – „ember-
kereskedőként” és „kizsákmányolóként” feltüntető közösségimédia-bejegy-
zést, mivel ezek hamis és becsületsértésre alkalmas állítások, melyek a 

kért és ígéretet tett, hogy a jövőben tartózkodni fog az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól. A munkálta-
tó ennek ellenére azonban megszüntette munkaviszonyát. 

37  A BGB 241. § (2) bekezdése szerint a munkavállaló kötelessége, hogy kellő mértékben tiszteletben 
tartsa a munkáltató üzleti érdekeit, és e rendelkezés a BBiG 10. § (2) bekezdése szerint a gyakornoki 
foglalkoztatásra is vonatkozik.

38  Fontos megvizsgálni, hogy e magatartás indokolja-e a rendkívüli felmondást. Ha igen, a BGB 626. § 
(1) bekezdésével összhangban meg kell vizsgálni, hogy a munkaviszony folytatása észszerű-e vagy 
sem, figyelembe véve a munkavállaló magatartásának sajátos körülményeit, továbbá mérlegelni kell 
mindkét fél érdekét. Egy bizonyos körülmény, ez esetben magatartás, általában csak akkor indokolja a 
rendkívüli elbocsátást, ha kifejezetten érinti a szerződéses kapcsolatot. 
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munkáltatót rendkívül rossz fényben tüntetik fel, közvetlenül sértve a jó 
hírnevét és közvetve sértve a jogos gazdasági érdekeit.

Ami a bejegyzés harmadik fél általi megismerhetőségét illeti, a felperes 
barátai és ismerősei, továbbá esetlegesen az alperes üzleti partnerei is köny-
nyen hozzáférhettek a bejegyzéshez, egyértelművé téve a munkavállaló és a 
munkáltató közötti kapcsolatot. Ennek értelmében a felperesnek tisztában 
kellett lennie azzal, hogy a bejegyzése általánosan hozzáférhető harmadik 
személyek számára, így az ebből eredő következmények sem hagyhatók fi-
gyelmen kívül.39

A bíróság nyitva hagyta azt a kérdést, hogy bizonyos körülmények között 
létezhet-e olyan különálló, privát szféra, ahol lehetőség van hasonló jellegű 
kommentek közzétételére mindenféle hátrányos következmény nélkül.40,41 

Franciaországban az elmúlt években megnőtt a Facebook-elbocsátással 
kapcsolatos esetek száma. Valamennyiben a munkavállaló a közösségi mé-
diában tett közzé olyan tartalmat, melyben a munkáltatójára vonatkozóan 
tett negatív, sértő megjegyzéseket. A munkáltatók reakciója pedig a jogvi-
szony-megszüntetés volt. A munkavállalók arra hivatkozva kifogásolták a 
munkáltatói felmondást, hogy a munkáltató a kérdéses tartalomhoz jogsze-
rűtlenül fért hozzá és megsértette a magánélethez való jogukat, mivel állás-
pontjuk szerint a Facebook egy privát fórum. Az eljáró bíróságok először azt 
vizsgálták, hogy ez a sérelem valóban megvalósult-e és hogy a közösségi 
média (pl. Facebook) valóban egy privát fórumnak tekinthető-e. További 
kérdésként azt elemezték, hogy a közlés tartalma valóban olyan mértékben 
sértő-e, mely megalapozza a felmondást, illetve a munkavállaló valóban 
visszaélt-e a véleménynyilvánításhoz való alkotmányos jogával.42

Az első vizsgált esetben Franciaország egyik legnagyobb élelmiszerlánc 
hálózata pert vesztett a volt munkavállalói ellen, akik munkaidejükön kívül 
egy ún. Facebook csetszobában a munkáltatóra és közvetlen munkahelyi fe-
lettesükre éles kritikát fogalmaztak meg igencsak bántó hangnemben. A 
roueni bíróság azonban a beszélgetés magánjellegét állapította meg, tekin-
tettel arra, hogy az a munkaidőn és a munkahelyen kívül, valamint nem a 
munkáltató munkaeszközével történt. A bíróság hivatkozott továbbá arra a 
körülményre, hogy a Facebook beállításai értelmében a kritika nem a nagy 

39  LAG Hamm Urteil vom 10. Oktober 2012 Az. 3 Sa 644/12 https://openjur.de/u/565291.html (2019. 05. 22.)
40  Roselyn sands – Karsten umnuss: Multi-jurisdictional Labor and Employment Law update http://www.

ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-EMEIA-Labor-Employment-Law-Newsletter-Spring-Summer-
2013/$FILE/EY-EMEIA-Labor-Employment-Law-Newsletter-Spring-Summer-2013.pdf page 5. Labor 
and Employment Law in EMEIA Spring/Summer Issue 2013 (2019. 05. 12.).

41  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila: Közösségi média és munkajog – külö-
nös tekintettel a Facebook-ra alapított felmondásokra a hazai szabályozás és a nemzetközi joggyakorlat tükrében, 
Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében elké-
szült tanulmány, Szeged, 2017.

42  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila i. m. (2017).
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nyilvánosság előtt történt (csupán a csetszobában lévők látták egymás hoz-
zászólásait), így a véleménynyilvánítás megtartotta magánjellegét.43

A Barbera v. Société Alten Sir ügyben44 a boulogne-billancourt-i munkaügyi 
bíró egy 2010-es döntésében45 foglalt állást a Facebook nyilvános, illetve pri-
vát voltáról. A konkrét esetben több munkavállaló egy kollégájuk, Monsieur 
C. Facebook-üzenőfalán kommunikált egymással, és hozzászólásaikkal a 
vezetőség elleni lázadásra buzdítottak, valamint a munkáltatóra tettek sértő 
megjegyzéseket. Madame Barbera azzal érvelt, hogy a beszélgetés, melyre 
egy szombat este került sor, egy privát természetű közösségi oldalon (a 
Facebookon) valósult meg, amelyhez nem férhetett hozzá valamennyi fel-
használó, így az magánbeszélgetésnek minősül, amelyre ennélfogva nem 
lehet a felmondást alapozni. A bíró felhívta arra a figyelmet, hogy az 
üzenőfal, ahol a beszélgetés folyt, Monsieur C. „ismerőseinek ismerősei” 
számára volt hozzáférhető, amely így nyilvános hozzáférést tett lehetővé – 
hiszen a munkavállalók, egykori munkavállalók, sőt akár még harmadik 
személyek is hozzáférhettek a beszélgetéshez – ezáltal túlmutatva a magán-
szférán. Ezért a kérdéses bejegyzés az eljárásban jogszerű bizonyítéknak 
minősült, a munkáltató pedig nem sértette meg a munkavállaló magánélet-
hez való jogát. A bejegyzés tartalmát illetően a bíró azt is kimondta, hogy az 
a véleménynyilvánításhoz való joggal való visszaélést valósított meg. A 
munkavállaló hiába hivatkozott arra, hogy a smiley-k használata miatt hu-
morosnak szánta a bejegyzéseket, a bíróság ezt nem fogadta el, és megálla-
pította, hogy a bejegyzések alkalmasak voltak arra, hogy sértsék a munkál-
tató jó hírnevét.46, 47

A reimsi fellebbviteli bíróság48 2010-ben döntést hozott egy olyan ügyben, 
ahol egy munkavállaló egy másik munkavállaló (nyilvános) üzenőfalán tett 
közzé a felettesét sértő tartalmat, minek következtében munkáltatója figyel-
meztetésben részesítette. A munkavállaló nem vitatta, hogy valóban ő a be-
jegyzés szerzője, ugyanakkor azzal érvelt, hogy a munkáltató a magánleve-
lezéshez való joga megsértésével fért hozzá a tartalomhoz, hiszen a Facebook 
egy az e-mail-szolgáltatáshoz hasonló privát fórumnak minősül. A bíróság 
ezzel ellentétben megállapította, hogy a felhasználók nem hagyhatják fi-
gyelmen kívül, hogy a Facebook egy olyan fórum, amely nem mindig ga-
rantálja a felhasználó által kívánt bizalmasságot. Habár a munkavállaló 
arra is utalt, hogy blokkolta a profiljához való nyilvános hozzáférést, azáltal, 

43  https://jogaszvilag.hu/szakma/a-kozossegi-media-hasznalata-munkaltatoi-szemmel/ (2019. 05. 13.)
44  Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, No. 10/00853, 2010. november 19.
45  De Malafosse, Gautier: Actualité sur l’aspect probatoire des licenciements Facebook. In Les Petites 

Affiches, 122 (19 Juin 2014), https://www-lextenso-fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/lextenso/ud/
urn%3APA201406199 (2019. május 7.) 1. o.

46  Lásd még: Hardouin, Ronan: Facebook ou l’établissement de la frontière entre espace public et sphère 
privée. In Revue Lamy Droit de L’immatériel 67 (1 Janvier 2011): 54–55. p.

47  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila i. m. (2017)
48  CA Reims Chambre sociale, No. 09/03205, 2010. június 9.
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hogy egy másik felhasználó üzenőfalán tette közzé a bejegyzést, kitette ma-
gát annak, hogy – a másik felhasználó által alkalmazott adatvédelmi beállí-
tások függvényében – az elérhető lesz akár több száz „barát” számára, vagy 
akár valamennyi felhasználó számára. Ennélfogva nem valósult meg a ma-
gánélethez való jog megsértése, illetve magánlevelezésről is akkor lehet szó, 
ha a közlés jogszerű módon csupán a címzettek számára hozzáférhető. A 
bíróság leszögezte, hogy amennyiben a munkavállaló a Facebookon történő 
privát üzenet küldése funkciót választotta volna, akkor az valóban csak 
azon személyi kör számára lett volna jogszerűen hozzáférhető, akiknek a 
munkavállaló az üzenetet szánta. Ezt követően a közlés tartalmát tekintve a 
bíróság megállapította, hogy nem volt egyértelmű, hogy az a munkahelyre 
vonatkozott-e, illetve maga a munkáltató sem tudta teljes bizonyossággal 
megállapítani, hogy egy felettesről vagy egy másik munkavállalóról van-e 
szó, így a bíróság elrendelte a figyelmeztetés visszavonását.49, 50

A Facebook magán jellege mellett érvelt a Semmítőszék egy 2013-as ítélet-
ben.51 Az eset kapcsán nem a felmondás jogellenessége volt a vitatott kérdés, 
hanem hogy a közlés nyilvános vagy nem nyilvános közlésnek minősül-e. A 
konkrét esetben a munkavállaló több közösségi oldalon is közzétett a mun-
káltatót súlyosan sértő megjegyzéseket (pl.: Facebookon, MSN-en). Fontos, 
hogy a beszélgetésekre oly módon került sor, hogy a munkavállaló saját 
maga engedélyezte a bejegyzésekhez való hozzáférést, szűk körben, csupán 
barátok és közeli ismerősök számára. A Semmítőszék indokolásában megál-
lapította, hogy nem minősül nyilvánosnak az a sértés, amelyet egy közössé-
gi oldalon tettek közzé, ha az ahhoz való hozzáférést a közlés szerzője csu-
pán olyan – korlátozott számú – személy részére engedélyezte, akik egyben 
érdekközösséget alkotnak. Így elmondható, hogy az eset körülményei – pl. 
az adatvédelmi beállítások használata – is közrejátszanak abban, hogy az 
adott közlés privátnak vagy nyilvánosnak minősül-e.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a francia bíróságok a közösségi 
médiát alapvetően egy nyilvános fórumnak tekintik, így az ott közzétett 
tartalom megalapozhatja a különféle munkajogi szankciók jogszerűségét. A 
fenti esetek szemléltetik, hogy a bíróságok kellőképpen figyelembe vették a 
közösségi média sajátosságait. Amennyiben a munkavállaló megfelelő in-
tézkedéseket tesz és korlátozza a hozzáférést az adott bejegyzéshez, akkor 
privát fórumként kezelik, amihez a munkáltató hivatalosan nem férhet hoz-

49  A besançoni fellebbviteli bíróság is a magánüzenet küldése funkcióra hívta fel a figyelmet a CA 
Besançon Chambre sociale, No. 10/02642, 2011. november 15-ei ítéletében.

50  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila: Közösségi média és munkajog – külö-
nös tekintettel a Facebook-ra alapított felmondásokra a hazai szabályozás és a nemzetközi joggyakorlat tükrében, 
Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében elké-
szült tanulmány, Szeged, 2017.

51  Cour de cassation Première chambre civile, No. 11–19.530, 2013. április 10.
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zá. Ugyanakkor esetről esetre kell vizsgálni, hogy mi számít korlátozott 
számú személynek, illetve hogy milyen módon valósul meg a közlés.52

Az Egyesült Királyságban a munkáltatók a munkavállalók weboldalain (pl. 
Facebook vagy YouTube stb.) közzétett nyilvános bejegyzéseket, tartalma-
kat a munkahelyi fegyelmi eljárás során bizonyítékként felhasználhatják. 
Bár a munkáltatók nem kutathatják át a munkavállalóik közösségi oldalait 
annak bizonyítására, hogy például visszaélésszerűen veszik igénybe a be-
tegszabadságot, de jogszerűen használhatják fel a jogsértés bizonyítására, 
ha ezek a tények más módon napvilágra kerültek. 

A konkrét esetben53 Gill asszony ügyfélszolgálati referensként dolgozott 
a SAS légitársaság földi kiszolgálóegységénél Londonban. Szabadidejében 
amatőr színész és modell volt. Ezen tevékenységeinek bemutatására létre-
hozott egy külön Facebook-oldalt. Gill asszony 2009. július 11. és szeptember 
19. között beteg volt és egy kisebb műtéten esett át. Egyik kollégája kinyom-
tatott egy bejegyzést Gill asszony Facebook-oldaláról, amelyet továbbított a 
vállalat vezetéséhez. A Facebook-oldalon az látszott, hogy Gill kisasszony 
2009. szeptember 15-én és 19-én részt vett a londoni Fashion Weeken, ami 
egy olyan időszakra esett, amikor hivatalosan betegállományban volt. A 
vállalat kivizsgálta az esetet és Gill kisasszonnyal szemben fegyelmi eljárást 
indított.

A fegyelmi meghallgatáson Gill asszony kijelentette, hogy a londoni 
Fashion Weeken való részvétele „alapvetően önkéntes munka” volt, és csak 
néhány órát segített. Azonban a Facebook-oldaláról egyértelműen kiderült, 
hogy ő „hallgatta meg a 300 részt vevő modellt”, és a divatbemutató koreog-
ráfiáját is ő készítette. További bizonyítékul szolgált egy feltöltött YouTube-
videó, ami a divathéten készült, és azt mutatta be, hogy Gill asszony egy 
sétányon sétál, és egy virágcsokrot nyújt át a divatbemutató fő tervezőjének. 
A fegyelmi tárgyaláson arra is fény derült, hogy Gill asszony egy korábbi 
jogosulatlan távolléte során Indiában forgatott.

A cég úgy vélte, hogy Gill asszony részvétele a divatbemutatókon jóval 
több volt, mint csupán egy véletlenszerű látogatás, és ezzel megszegte azt a 
szabályt, hogy táppénzen lévő személy nem végezhet munkát. A vállalat fi-
gyelembe vette azt a demoralizáló hatást is, amelyet Gill kisasszony kivál-
tott a kollégáiban, akik tudták, hogy a londoni Fashion Weeken van, miköz-
ben teljes táppénzt kap. A fentiekre hivatkozással azonnali hatállyal meg-
szüntették a munkaviszonyát. Keresetében azt kérte a bíróságtól, hogy mi-
nősítse jogellenesnek a munkaviszony-megszüntetést. A bíróság úgy találta, 
hogy a rendelkezésre álló tények megalapozzák a munkaviszony jogszerű 
megszüntetését.

52  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila i. m. (2017).
53  Gill v SAS Ground Services UK Limited ET/2705021/09
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Az eset kapcsán általánosságban megállapítást nyert, hogy miután a kö-
zösségi média terjedése és használata (beleértve a munkahelyeket is) vil-
lámszerű, ezért több ország mintájára hivatkozva a munkáltatóknak készí-
teniük kellene egy IT Szabályzatot (ITSZ), aminek a részét kellene képeznie 
a Közösségi Média Szabályzatnak (KMSZ) mint önálló alfejezetnek vagy 
önállóan is lehetne szabályzatot alkotni ez utóbbi témára.54 

Egy másik esetben az Egyesült Királyság első fiatalkorúak rendőrségi és 
bűnmegelőzési biztosának, Paris Brownnak azért kellett lemondania a 
posztjáról, mert a Twitterre feltett üzenetei komoly kritikákat váltottak ki. A 
rendőrség azért kezdeményezte Brown kisasszony elbocsátását, mert kide-
rült, hogy 12-14 éves kora között olyan tweeteket küldött, amelyekben erő-
szakos, rasszista és homofób tartalmak is megjelentek. Ezenkívül szexuális 
életéről, kábítószer- és alkoholfogyasztási szokásairól is megosztott anno 
információkat. A vizsgálat során határozottan kijelentette, hogy nem tartja 
magát rasszistának, sem homofóbnak. Azt azonban elismerte, hogy fiatal 
korában tett fel a közösségi oldalakra olyan üzeneteket, amelyek mások szá-
mára sértőek lehettek. Ezért utólag elnézést kért.

A Kent megyei rendőrkapitány akként kommentálta az esetet, hogy 
Brown kisasszony lemondása nemcsak az ő saját személyes problémája, ha-
nem óriási presztízsveszteséget okozott rendőrségnek, de a Belügyminisz-
térium zászlóshajójaként számon tartott „ifjúsági biztosokról” rendelkező 
törvény tekintélyét is jelentős mértékben aláásta. A rendőrfőnök elmondta, 
hogy a felvételi eljárás során egyáltalán nem vizsgálták a jelentkező Twitter- 
üzeneteit, és a hagyományos szóbeli interjú során egy „lelkes, rendkívüli 
képességű fiatal nőt” ismertek meg, aki kiválóan teljesített a „nagyon ke-
mény” kiválasztási eljárásban.

Azt mondta, hogy a kenti rendőrség által a felvételi eljárás során alkalma-
zott eljárások – az ilyen besorolási fokozatokban dolgozó munkatársak ese-
tén – általában nem követelték meg, hogy a jelentkezők közösségimédia-be-
jegyzéseit ellenőrizzék. Ugyanakkor megkérdezték az állásinterjú végén, 
hogy a múltban volt-e olyan véleménye, világnézete, ami ha kitudódna, ak-
kor rossz fényt vetne rá vagy az általa betöltendő ifjúsági biztosi posztra.  
A válasz egyértelműen nemleges volt.55, 56

Az ügy kapcsán felmerült megoldás lehetne, ha az ilyen esetekre is beve-
zetésre kerülne egy korhatár – a büntetőjogi büntethetőségi korhatár mintá-
jára –, ami alatt nem lenne felelősségre vonható az érintett személy a közös-
ségi médiákon közzétett fiatalkori üzeneteiért. 

54  In the employment tribunals: August 2010. http://www.xperthr.co.uk/law-reports/in-the-
employment-tribunals-august-2010/104153/#gill (2019. május 15.).

55  Paris Brown: Kent youth PCC resigns after Twitter row. (BBC, 2013. április 9.) http://www.bbc.com/
news/uk-england-22083032 (2019. 04. 21.)

56  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila i. m. (2017).
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A következő eset57 egy ellenpélda, ami azt mutatja be, hogy nem minden 
– a közösségi oldalakon közzétett – kritikus munkavállalói bejegyzés ered-
ményez fegyelmi eljárást és jogviszony-megszüntetést. Stephens úr helyet-
tes üzletvezető volt a jól ismert Halford kiskereskedésben. Már hat éve dol-
gozott a kereskedésben és sem rá, sem a munkájára nem volt semmi panasz. 
2010 elején stressz miatt betegszabadságon volt. Ebben az időszakban a 
munkáltató átszervezésre tett javaslatot, és a javasolt változtatásokról egyez-
tetett a munkavállalói csoportokkal.

Stephens úr a betegszabadsága alatt is részt vett ezeken a konzultációs 
megbeszéléseken, és felhívták a figyelmét arra, hogy a kapott információk 
bizalmasak. Ő úgy értette, hogy a titoktartási kötelezettség csak a konzultá-
ció befejezéséig tart, mert ekkorra már minden alkalmazott értesül a válla-
lat javaslatairól. A konzultációs ülést követően Stephens úr otthonról belé-
pett a cég munkavállalói honlapjára és konstatálta, hogy a csoportos kon-
zultáció befejeződött, valamint azt is, hogy minden alkalmazott tisztában 
volt a javasolt változtatások részleteivel. Úgy gondolta, hogy a munkaválla-
lók vállalati honlapját a munkáltató ellenőrzi, és nem nyújt korlátlan és nyi-
tott fórumot a munkavállalók közötti vitára. Ezért 2010. február 2-án létre-
hozott egy saját Facebook-oldalt, aminek a következő címet adta: „Halfords 
munkatársai ellenzik, hogy 4 hétvégéből 3-at dolgozzanak”. 2010. február 
4-én Stephens úr a munkavállalói weboldalon megtalálta a vállalat közössé-
gi oldalakra vonatkozó szabályzatát, amely kimondta, hogy azok a munka-
vállalók, akik negatívan nyilatkoztak, ill. rossz színben tüntetik fel a válla-
latot a közösségi médiában, azok fegyelmi felelősségre vonásra számíthat-
nak. Ennek hatására Stephens úr törölte a Facebook-oldalát, de némileg el-
késett, mert a cég tudomást szerzett róla, és fegyelmi eljárást indított ellene.

A fegyelmi meghallgatáson Stephens úr megbánta a cselekedeteit, és kije-
lentette, hogy minden bizonnyal a korábbi stressz miatt járt el helytelenül. 
Kijelentette, hogy legközelebb nem fordul elő hasonló eset, de ennek ellené-
re – bizalomvesztésre hivatkozással – megszüntették a munkaviszonyát. Ezt 
követően jogellenes munkaviszony-megszüntetés miatt bírósághoz fordult. 

Kezdetben a bíróság úgy ítélte meg, hogy a vállalat jogszerűen járt el, 
amit az a tény is megerősít, hogy Stephens úr elismerte a cselekményét. Az 
eljárás későbbi szakaszában viszont megváltozott a bíróság álláspontja, és 
úgy döntött, hogy a munkáltató döntése mégsem volt teljesen megfelelő, 
mert meghaladta az észszerű munkáltatói magatartás elvét (reasonable 
employer) és nem volt arányos, különösen arra tekintettel, hogy Stephens úr 
beismerte tettét és bocsánatot kért, továbbá korábban sem követett el sem-
milyen fegyelmi kötelezettségszegést és önszántából távolította el a kifogá-
solt Facebook-oldalt. Erre tekintettel – mivel a bíróság a munkáltató reakció-
ját és a jogkövetkezményt túlságosan aránytalannak ítélte – a munkáltató 

57  Stephens v Halfords plc ET/1700796/10
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keresetét elutasította és jogellenesnek minősítette a munkaviszony meg-
szüntetését.58

A Taylor v Somerfield Stores Ltd (ETS/107487/07) ügyben a munkavállaló 
a YouTube-ra olyan videót töltött fel, amelyen a kollégái munkaidőben mű-
anyag palackokkal verekednek. A Somerfield elbocsátotta a munkavállalót, 
mondván, hogy a videó megosztásával a munkavállaló a munkáltató jó hír-
nevét sértette meg. A bíróság azonban kimondta a felmondás jogszerűtlen-
ségét arra hivatkozva, hogy nincs nyilvánvaló kapcsolat a videó tartalma és 
a munkáltató között, tehát a videó tartalmából nem lehet közvetlenül a 
munkáltatóra következtetni és egyébként is azt csak nyolc ember tekintette 
meg akik közül három a Somerfield igazgatója volt.59

A Preece v JD Wetherspoons plc (2104806/10) ügyben a bíróság azt állapí-
totta meg, hogy a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése nem 
volt jogellenes. A munkavállaló ugyanis a munkaideje alatt a vendéglátó-
hely vendégeiről sértő kommenteket posztolt a Facebookon, amit a posztoló 
600 Facebook-ismerőse is látott, közük az érintett vendég lánya is, aki pa-
naszt tett a munkáltatónál. A munkavállalóval a munkahelyi internetsza-
bályzat megsértése miatt fegyelmi eljárás indult, végül a munkaviszonyát 
felmondással megszüntették arra hivatkozással, hogy a munkavállaló nem-
csak az internethasználati szabályzatot sértette meg, de a munkáltató jó hír-
nevét is. 60, 61

3. Lehetséges megoldások: munkahelyi 
közösségimédia-szabályzat és -képzés

A jogalkotáson kívül – külföldi minták figyelembevételével – megoldás 
lehet a közösségi média használatának szabályozása a munkaszerződésben, 
kollektív szerződésben vagy külön közösségimédia-szabályzatban. Ezek-
ben figyelemmel kell lenni a munkáltató jogaira és gazdasági érdekeire, va-
lamint a munkavállaló személyiségi jogaira és véleménynyilvánítási sza-
badságára62 és csak olyan magatartásbeli korlátozásokat tartalmazhatná-
nak, amelyek a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggnek és arányosak. 
Továbbá meg kellene határozni a közösségi oldalakon közzétehető informá-
ciókra vonatkozó korlátozásokat, illetve a szabályok megszegése esetén al-
kalmazandó szankciókat. Ehhez kapcsolódóan mind munkáltatónak, mind 
a munkavállalónak a munkaviszony megszűnését követően is be kell tarta-

58  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila i. m. (2017). 
59  https://www.jogiforum.hu/hirek/34407 (2019. 04. 12.)
60  https://www.jogiforum.hu/hirek/34407 (2019. 04. 12.)
61  Hajdú József – lukács Adrienn – lecHner Viktória – turI Attila i. m. (2017).
62  Ezek olyan alkotmányos jogai minden embernek, amelyeket nem lehet önkényesen – a munkavi-

szonyban sem – korlátozni.
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ni a vonatkozó adatvédelmi előírásokat, amelyek egyaránt vonatkoznak a 
közösségi médiából összegyűjtött információkra és az összes olyan szemé-
lyes adatra, ami a munkavégzés során a munkáltató birtokába került.63

A munkahelyi arányos szabályozás azt jelenti, hogy az egymással szem-
ben álló jogokat – egyik oldalon állnak a munkáltató jogai, gazdasági érde-
kei és jó hírnevének a védelme, míg a másik oldalon a munkavállaló véle-
ménynyilvánítási szabadága és személyiségi jogainak védelme – preventív 
jelleggel és a munkaviszony sajátosságaira tekintettel kellene arányosítani 
és megtalálni a munkahelyi status quót, ha lehet.64

A fentiek alapján a munkáltatónak – az érintett munkavállalók képviselői-
nek bevonásával – a munkavállalók közösségimédia-használatára vonatko-
zóan ki kell alakítaniuk egy erős, jól kommunikálható cégpolitikát és belső 
szabályozást. Ehhez kapcsolódva, egyre fontosabb munkáltatói, illetve ér-
dekképviseleti feladat, hogy a munkavállalók képzésben részesüljenek a kö-
zösségi média jogszerű használatáról. 

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a magánjogi alapelvek (például az ál-
talában elvárható magatartás, személyhez fűződő jogok védelme, jó hírnév-
hez való jog, gazdasági érdek védelme, véleménynyilvánításhoz való jog stb.) 
segítenek eligazodni a munkaviszony alanyainak a közösségi média kiter-
jesztett idő- és térdimenzióiban meglévő jogaik gyakorlásáról és kötelezettsé-
geik teljesítésekor. Nagyon fontos tisztában lenni a közösségi média működé-
sének sajátosságaival és folyamatosan nyomon követni a fejlődését. Leszögez-
hető, hogy a jogszabályi rendelkezés, illetve bírói gyakorlat hiányában, illetve 
mellette a munkáltatóra hárul az a kötelezettség, hogy belső szabályzat kiala-
kításával és annak következetes végrehajtásával, megtanításával támponto-
kat adjon munkavállalóinak a közösségimédia-használattal kapcsolatban. 
Bár a munkavállalók és munkáltatók fő- és mellékkötelezettségei (gondos 
munkavégzési kötelezettség, titoktartás) lényegében nem változtak, a techni-
kai fejlődés és az új jogterületek kialakulása (például adatvédelem) számos új 
határt szabnak a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során, ame-
lyek a mindennapokban még nem feltétlenül tudatosultak a munkahelyeken. 
A közösségi média fejlődési trendje miatt elkerülhetetlen lesz, hogy a közeljö-
vőben Magyarországon is megjelennek a közösségi médiához kapcsolódó – 
jogviszony megszűnését kiemelten érintő – jogesetek.

63  https://sg.hu/cikkek/it-tech/95987/hozzajarulas-kell-a-kozossegi-oldalakon-talalhato-adatok-
kezelesehez-is (2019. 05. 10.)

64  https://ez jogos.blog.cosmopolitan.hu/2017/07/21/kirughatnak-eg y-poszt-miat t-a-
munkahelyemrol/ (2019. 05. 12.)
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HALMOS SZILVIA* – KÁRTYÁS GÁBOR**

A munkaerőhiány és feloldásának 
munkajogi eszközei egy empirikus 

vizsgálat tükrében

1. Bevezetés

A 2012. július 1-jén hatályba lépett munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Mt.) legfontosabb célkitűzése a munkaerőpiac ru-
galmasságának növelése és a munkahelyteremtés volt.1 Az elmúlt évek alatt a 
munkaerőpiacon bekövetkezett változások révén azonban nem a foglalkozta-
tás bővítése, hanem a munkaerőhiány megoldása vált sürgős feladattá. A 
munkaerőhiány mára a foglalkoztatáspolitika, a közgazdaságtan, a szocioló-
gia, a demográfia területén kiemelt kutatási területté vált, azonban a munkajo-
gi szakirodalom eleddig keveset foglalkozott a munkaerőhiány jelenségével.

A 2018 folyamán végzett kutatásunk célkitűzése annak vizsgálata volt, 
hogy a hatályos munkajog képes-e támogatni a munkaerőhiány kezelését, 
vagy éppen ellenkezőleg, ennek akadályát képezi.2 Kutatásunk többféle mód-
szerre épült (az elméleti szakirodalom3, a releváns statisztikai adatok, kollek-
tív szerződések elemzése), azonban a kutatási anyag gerincét annak a 40 in-
terjúnak a feldolgozása képezte, amelyet munkaerőhiánnyal érintett munkál-
tatókkal valamint szakszervezetek képviselőivel végeztünk. E tanulmányban 
– az interjúztatás módszertani alapjainak bemutatását követően – ezen inter-
júk tapasztalatai alapján az alábbi kutatási megállapításainkat összegezzük: 
(1) miként azonosíthatók a munkaerőhiány fő megjelenési formái, okai vala-
mint következményei, továbbá (2) munkáltatói szinten milyen kísérletek tör-
ténnek a munkaerőhiány káros hatásainak leküzdésére, és hogyan ítélhetjük 
meg ezeket a munkajogi szabályszerűség szempontjából.

* Bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, megbízott oktató, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Munkajogi Tanszék.

** Egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszék.
1  Ld. a 2011-ben kiadott Magyar Munka Tervet és az Mt. Általános Indokolásának 1. pontját.
2  A kutatás az OTP Fáy András Alapítvány támogatásával zajlott. A kutatócsoport tagjai dr. Kártyás 

Gábor (kutatásvezető) valamint dr. Dudás Katalin és dr. Halmos Szilvia voltak. A kutatást értékes hoz-
zájárulásokkal támogatta dr. Takács Gábor és dr. Kovács Szabolcs. A teljes kutatás zárótanulmány le-
tölthető az alábbi oldalról: http://www.liganet.hu/news/10122/Zrtanulmny-munkaerhiny2018_1.pdf 

3  A zárótanulmány e részének felhasználásával készült az alábbi publikáció: Halmos Szilvia: A mun-
kaerőhiány mint a munkajog temetője? In: Bankó Zoltán – Berke Gyula – tálné molnár Erika (szerk.): Quid 
Juris?: Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára, Budapest, 
Magyarország, Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kúria, Mun-
kaügyi Bírák Országos Egyesülete, (2018), 147–168. o.
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2. Az empirikus felmérés módszertana,  
az interjúpartnerek jellemzői

Kutatásunk során félig strukturált interjúkat készítettünk annak vizsgá-
latára, hogy az egyes munkáltatóknak milyen tapasztalatai vannak a mun-
kaerőhiánnyal összefüggésben. Célunk olyan esettanulmányok, követésre 
érdemes jó gyakorlatok feltárása volt, amelyek iránymutatásul szolgálhat-
nak más munkáltatóknak is a munkaerőhiánnyal járó helyzetek kezelésére, 
illetve a jogalkotónak a szabályozás korrekciójára. Az interjúk emellett vizs-
gálták a munkáltató atipikus foglalkoztatással, illetve a képzéssel összefüg-
gő gyakorlatát, valamint a kollektív alku szerepét a munkaerőhiány kezelé-
sében. A jelen tanulmányban azonban – terjedelmi okokból – csak a munka-
erőhiány jelentkezésével összefüggő tapasztalatokat és az egyéni munkavi-
szonyra vonatkozó szabályokkal, megoldásokkal kapcsolatos gyakorlatot 
mutatjuk be.

Igyekeztünk a munkaerőhiánnyal érintett hazai munkáltatók lehető leg-
szélesebb spektrumából találni interjúalanyokat. Összesen 40 interjúalanyt 
kérdeztünk meg, az interjúkat 2018. január 15. és július 15. között vettük fel. 
A megkérdezett munkáltatók összesen mintegy 70 000 munkavállalót fog-
lalkoztatnak. A foglalkoztatott létszám alapján a munkáltatók eloszlása az 
alábbi volt.

1. táblázat: Az interjúkban részt vett munkáltatók megoszlása a foglalkoztatottak 
létszáma szerint

A foglalkoztatott munkavállalók száma (fő) Munkáltatók száma
10 000 felett 3
3001–5000 3
2001–3000 2
1001–2000 7
501–1000 7
301–500 7
101–300 5
100 alatt 2

Az interjúalanyok földrajzi eloszlása vegyes, amelyet az alábbi táblázat 
foglal össze.
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2. táblázat: Az interjúkban részt vett munkáltatók földrajzi megoszlása

Régió Munkáltatók száma
Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye) 16
Észak-Magyarország 1
Észak-Alföld 5
Dél-Alföld 2
Közép-Dunántúl 8
Nyugat-Dunántúl 3
Dél-Dunántúl 1

A megkérdezett munkáltatók között szerepelnek az ipari szektor (külö-
nösen: gépipar, műanyagipari gyártás, feldolgozóipar, élelmiszergyártás, 
fémipar, autóipar), valamint a kereskedelmi és szolgáltatói szektor (pl. ipari 
alkatrész-kereskedelem, bolti kiskereskedelem, turisztika-vendéglátás, 
pénzügyi szolgáltatás, vagyonvédelem, informatikai szolgáltatás) képvise-
lői. Külön tanulságokkal szolgáltak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
munkáltatókkal készített interjúk (ideértve az iskolaszövetkezeti tevékeny-
séget folytató munkáltatót is), hiszen ezekből több szektorra, régióra vonat-
kozó adatok voltak nyerhetők. 

3. A munkaerőhiány megjelenési formái,  
okai és következményei

3.1. A munkaerőhiány megjelenési formái

3.1.1. Az érintett munkavállalói csoportok

Felmérésünk adatai szerint a munkaerőhiány egyaránt érinti a felsőfokú 
végzettséggel, illetve szakképzettséggel, a középfokú végzettséggel és szak-
képzettséggel rendelkezők valamint a szakképzetlen, betanított munkatárs-
ként foglalkoztatható munkavállalói csoportokat is. 

A megkérdezett munkáltatók – szektortól, régiótól függően – igen eltérően 
nyilatkoztak arról, hogy mely foglalkoztatotti csoportnál mutatkozik a legna-
gyobb hiány. A különféle mérnöki szakmák (pl. villamosmérnök, gépészmér-
nök, informatikus mérnök, minőségbiztosítási mérnök) hiányát az ipari tevé-
kenységet folytató munkáltatók jelentős része problémaként említette. A kö-
zépfokú végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező munkaerő (műszerész, 
lakatos, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő, technikus, gépésztechnikus, ke-
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reskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás, szakeladó stb.) hiányát szintén 
jelentős számú munkáltató panaszolta. De a szakképzetlen, eseti betanítást 
igénylő munkákat színvonalasan ellátni képes emberek hiánya is megmutat-
kozik az interjúkban (árufeltöltő, pénztáros, eladó, recepciós, konyhai kisegí-
tő, futár, call centeres, hegesztő operátor, takarító stb.).

Beszédes, hogy a megkérdezettek a leggyakrabban nem a végzettség, 
szakképesítés valamely szintjével rendelkező szakembert hiányolják, ha-
nem – tekintet nélkül a végzettség, szakképesítés besorolására – meghatáro-
zott kompetenciákkal rendelkező embert keresnek, például IT-szakembere-
ket, programozókat, marketingszakembereket, HR business partnert, pénz-
ügyi szakembert, ápolót. A keresett kompetenciák nem feltétlen valamilyen 
szakképzettséghez köthetők, hanem egyéb, „soft competence”-ként lennének 
elengedhetetlenek (pl. nyelvismeret, stabil számolni tudás, precíz, pontos 
munkavégzésre való hajlandóság, alapvető szociális készségek).

3.1.2. A munkaerőhiány időbeli dimenziói

A legtöbb munkáltató az elmúlt 2-4 évet jelöli meg mint a munkaerőhiány 
általa is érzékelt időszakát. (Ez alól nagyságrendi kivétel az állami egész-
ségügyi szektor, amelyben interjúalanyunk szerint már 10-15 éve tapasztal-
ható a munkaerőhiány.) A munkaerőhiány egyes esetekben csupán szezo-
nálisan jelentkezik, tehát akkor, amikor az adott tevékenység jellegével ösz-
szefüggően legnagyobb a munkaerőigény, például a turizmusban a turiszti-
kai szezon, a televízió-gyártásban az őszi (karácsony előtti) időszak. Ennek 
kezelése különös kihívásokat jelent, mert az állomány néhány hétre-hónap-
ra történő kibővítése, különösen szakemberekkel, gyakran lehetetlen, már 
csak azért is, mert a munkaerő-kölcsönző cégeknél is hiány mutatkozik. 

Tekintettel arra, hogy tehát a munkaerőhiány a jelenlegi formájában és 
mértékében viszonylag friss jelenség, igen csekély az a tudásbázis, amely a 
hiányjelenségekkel megbirkózni kívánó munkáltatónak rendelkezésére áll. 
Nagy nehézséget jelent, hogy azok a megtartási, toborzási technikák, bére-
zési modellek, amelyekről 3–5 éves szakkönyvekben lehet olvasni, már tel-
jesen használhatatlanok. 

3.1.3. A munkaerőhiány földrajzi dimenziói

A munkaerőhiány földrajzi dimenzióit tekintve kutatásunk alapján jóval 
komplexebb trendek rajzolódnak ki annál a közbeszédben gyakran megje-
lenő tételnél, miszerint a munkaerőhiányért jelentős részben a (szakképzett) 
munkaerő Nyugat-Európába történő elvándorlása a felelős. 
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A belföldi mobilitás irányai: Nyugat-Magyarország, a főváros és a régióközpontok
A munkáltatók egy része a szükségesnél alacsonyabb fokúnak tartja a 

belföldi mobilitási hajlandóságot, jóllehet egyre több munkáltató lenne kész 
fizetni albérletet akár a munkavállalók családja számára is. Ez a megoldás 
egyébiránt feszültségeket is tud szülni a helyi és a távolabbi régiókból érke-
zett munkavállalók között, ugyanis a helyben lakó munkavállaló jellemző-
en a saját lakhatási költségeihez nem kap támogatást, ezért úgy érezheti, 
hogy a máshonnan érkezett munkavállaló indokolatlanul privilegizált hely-
zetben van. 

A meglévő belföldi mobilitásnak jól megragadható irányai vannak. Egyfe-
lől az ország keleti régióiból a nyugati régiókba, illetve Budapestre és Pest me-
gyébe tartó vándorlási folyamatról beszélhetünk, másfelől pedig az egyes ré-
giókon belül a régióközpontok felé mutat a belföldi migráció iránya. A na-
gyobb városok, illetve a nagy ipari központok (ipari parkok) szívóereje egy 
adott régión belül igen jelentős. Az e helyeken telephellyel rendelkező cégek 
ugyanis általában magasabb bért tudnak fizetni, az általános megfigyelés 
szerint mobilitási hajlandósággal rendelkező szakemberek pedig igen köny-
nyen, akár 5–10 ezer forintos béremelés ígéretéért munkahelyet váltanak. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében a közfoglalkoztatás sokakat kimozdított a korábban tartósan inak-
tív állapotból, így e megyékben még van munkaerő-tartalék.

A munkaerő kivándorlása és visszavándorlása
Vannak olyan szektorok (pl. pénzügyi szolgáltatás, gumiabroncs-gyár-

tás), ahol felmérésünk adatai szerint nem érzékelhető a külföldi munkalehe-
tőségek elszívó hatása, csupán a munkaerő belföldi migrációja jellemző.

Az építőiparban tevékeny munkáltatók beszélnek az ún. „tavaszi kiraj-
zásról”, vagyis arról, hogy a nagy építőipari és a kapcsolódó gépipari mun-
kák jellemzően tavasszal kezdődnek, és mivel a német bérekkel hazai kö-
rülmények között nem lehet felvenni a versenyt – még a hazai építőipar vég-
termékeinek jelentős drágulása mellett sem –, a tavaszi-nyári időszakban 
jelentős szezonális munkaerőhiány keletkezik (aminek többek között kö-
szönhető a hazai építőipar végtermékeinek és szolgáltatásainak áremelke-
dése is). 

A bel- és külföldi migrációs trendek egyébként bizonyos esetekben össze-
érnek: a munkaerő egy része, amely az ország keleti régióiból vándorolt a 
nyugatiba, sok esetben nem áll meg a határnál, hanem továbbhalad Nyugat-
Európa felé. Szlovákiával és Romániával kapcsolatban megfordult a koráb-
ban alapvető migrációs irány: míg évekkel ezelőtt jelentős számban érkeztek 
ezekből az országokból munkavállalók, ma már gyakoribb, hogy a magyar-
országi munkavállaló próbál szerencsét az említett országokban.
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A külföldre vándoroló munkavállalók azonban a legritkább esetben ma-
radnak kint tartósan. A külföldi munkát többnyire egyértelműen a bérelőny 
miatt választják az emberek, különösen akiknek a hazai kereseti körülmé-
nyek nem jelentenek perspektívát abban, hogy belátható időben leküzdjék a 
felhalmozódott adósságaikat. A kinti munkakörülmények azonban általában 
nem túl jók (pl. a német építőiparban jellemzően a munkásoknak biztosított 
konténerszállás nagyon puritán elhelyezési körülményekkel szolgál), illetve 
sokan nehezen küzdenek meg az itthoni családi kapcsolatok hiányával, a kül-
földön tapasztalható negatív előítéletekkel. Erre tekintettel több munkáltató-
nál bevett gyakorlat, hogy akik korrekt módon távoztak, azokat visszaveszik. 

Külföldi munkavállalók hazai alkalmazása
A munkáltatók egyre jelentősebb arányban igyekeznek külföldi munka-

erővel pótolni a munkaerőhiányt. Ennek többféle megjelenési formájáról ad-
tak számot interjúalanyaink.

Van magyar cég, amely külföldre telepít (pl. Ukrajnába, Marokkóba) kézi 
gyártósorokat, mert ott jelentősen olcsóbb a munkaerő. Ugyanezen interjú-
alany a munkamorállal, innovációs készségekkel kapcsolatos problémákról is 
beszámolt a külföldi munkaerő vonatkozásában. Egyedi megoldásról beszélt 
egy magyarországi IT-szolgáltatásokkal foglalkozó cég: Beregszászon nyitot-
tak telephelyet, ahol helyben lakó munkavállalókat távmunkavégzés kereté-
ben foglalkoztatnak Magyarországon nyújtott szolgáltatások ellátása céljából.

Az említett szórványos megoldások mellett a magyar cégek leginkább 
Ukrajnából és Szerbiából toboroznak – akár magyar, akár ukrán, szerb nem-
zetiségű – munkaerőt, és helyben foglalkoztatják őket. Az ukrajnai munka-
erő aránya a kölcsönözhető állományon belül eléri a 20%-ot. Romániából 
már szinte nem lehet Magyarországra kölcsönözhető munkaerőt találni. Az 
ukrajnai, szerbiai munkaerő foglalkoztatásának azonban számos érzékeny 
pontja van. A lakhatási költségek átvállalása ugyanolyan feszültségeket 
szülhet az állományon belül, mint amelyeket a belföldi migrációval kapcso-
latban említettünk. A lakhatás munkáltatói megoldása szinte feudális füg-
gést valósít meg a munkáltató és a külföldi munkavállaló között, ez pedig a 
munkavállalói jogok sérülékenységéhez vezethet. Az sem ritka, hogy az 
Ukrajnából, Szerbiából érkezett munkaerő csak „ugródeszkának” használja 
a magyarországi foglalkoztatást: az Unióba való belépést abszolválva igen 
hamar továbbállnak a nyugat-európai országok felé. 

3.1.4. Fluktuáció vagy tartós üresedés

A munkaerő hiánya minőségi értelemben sem egységes jelenség. Alapve-
tően két megjelenési formájáról, illetve ezek vegyes előfordulásáról számol-
tak be az interjúalanyaink. 
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Egyes munkáltatóknak a fluktuációval kell szembesülniük. Ez azt jelenti, 
hogy bár tartósan nincs üres állás, mégis nagyarányú a rövid időegység 
alatt ki- és belépő munkavállalók aránya a szervezeten belül. A másik minő-
ségi típus a tartós üresedések nagyobb hányada: ilyenkor az állomány kö-
rülbelül állandó, de tartósan kevesebb ember dolgozik, mint ahánynak való 
munka lenne. Van olyan munkáltató is, amely mindkét típusú munkaerőhi-
ánnyal küzd.

A fluktuáció esetében az adott munkáltatónál mennyiségi munkaerőhi-
ányról nem beszélhetünk, mégis egyértelműen a keresleti oldalon hiányos 
munkaerőpiac következményeként tarthatjuk számon a jelenséget, és a 
munkáltatók is munkaerő-hiányos állapotként élik meg azt. A fluktuáció 
ugyanis egy olyan „ördögi kört” jelent az állományban, amely a tartósan 
foglalkoztatható munkaerő hiányából fakad, és ugyanígy a változó állo-
mányrész tartós megragadására való képtelenséget generálja. Ha ugyanis 
az állomány egy jelentősebb részét érinti a fluktuáció, az alábbi mechaniz-
mus indul be a szervezetben. Folyamatosan fennálló állapottá válik, hogy 
jelentős számban kezdők dolgoznak a cégnél. Az ő betanításuk feladata a 
törzsállományt terheli, mégpedig saját munkája ellátása mellett, de gyakran 
említették az interjúalanyok, hogy már a toborzást, kiválasztást is – erre 
szánható munkaerőegység hiányában – a törzsállomány végzi (természete-
sen saját munkája mellett). A törzsállomány ezért jelentősen túlterheltté vá-
lik, különösen a munkacsúcsok idején. A túlterheltség feszültségeket, indu-
latokat generál a kezdőkkel szemben, ami nyilvánvalóan kontraproduktív a 
betanítás hatékonysága, a szervezeti integrációjuk, lojalitásuk kialakítása 
szempontjából. Az integrációs folyamat elégtelensége a kezdő munkaválla-
lók túlnyomó részénél frusztrációhoz vezet, így már rövid időn belül el-
hagyja a munkáltatót. És az egész folyamat kezdődik elölről. A törzsállo-
mányban a folyamat terméketlensége tartós rezignációt okoz. 

A fluktuációnak rendkívül sok negatív mellékhatása is van.
(1) A fluktuáció hatalmas költségnövelő tényező. Magasak a költségei a 

toborzásnak: a jobb álláshirdetési portálok igen drágák; sok időt, pénzt, 
munkaórát emészt fel a jelentkezések feldolgozása, az interjúztatás. Mindez 
vagy a teljes állományhoz képest jelentős számú HR-állomány fenntartását 
teszi szükségessé, vagy a mással foglalkozó munkaerőtől von el erőforrást. 
Különösen az ipari szektorban egy fő teljes kiképzése, vizsgáztatása, alkal-
massági vizsgálatai, eszközökkel történő felszerelése óriási költség lehet. 

(2) Pluszköltségekkel jár a nem rendesen betanult vagy a túlterhelt törzs-
állományi tagok által hozott hibás, szakmaiatlan döntés és munkavégzés, az 
ügyfélvesztés.

(3) Költségnövelő a túlterhelés következtében elrendelt túlmunka. 
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(4) Magas tudásigényű munkakörökben katasztrofális helyzetet tud elő-
idézni, hogy megfelelő ideig tartó foglalkoztatás híján nem valósul meg az a 
tudástranszfer, ami a hosszú távon fenntartható működésnek előfeltétele. 

(5) A fluktuáció káros hatásai a szervezetben megjelenő bérfeszültség és a 
munkáltatók közötti bérverseny. Erről – jelentőségére tekintettel – külön 
pontban írunk. 

(6) Szintén feszültségforrás a törzsállomány és a változó állomány minő-
ségi jellemzőinek, céljainak, elvárásainak, munkához való hozzáállásának 
különbségei. Az állomány kettészakadásával kapcsolatos problémákról – je-
lentőségére tekintettel – szintén külön pontban számolunk be. 

A tartósan betöltetlen státuszok, mint a munkaerőhiány másik fő megje-
lenési formája természetesen szintén a meglévő állomány túlterhelésével jár, 
amelynek következménye a kiégés, teljesítménycsökkenés, ügyfél-elégedet-
lenség és belső elégedetlenség. A tartósan betöltetlen státuszok problémájá-
ra a versenyszféra munkáltatói általában rugalmasabban tudnak reagálni, 
mert termelési-szolgáltatási volumenkorlátozással kialakítható egy élhe-
tőbb üzemméret. Jelentősebb problémát jelentenek a tartós üresedések a 
közszférában, ahol a nyújtott közszolgáltatás minőségi és mennyiségi szten-
derdjeit külső tényezők határozzák meg (pl. egészségügy, oktatás), és kény-
szerűen meg kell kísérelni igazodni ahhoz. Azonban a versenyszféra mun-
káltatói sem feltétlenül tanúsíthatnak rugalmasságot a fentiek szerint: több 
munkáltató is beszámolt arról, hogy a külföldi anyacég nem vesz tudomást 
a magyar munkaerőpiac munkaerőhiánnyal kapcsolatos nehézségeiről, 
ezért az előírt teljesítményt továbbra is elvárják, ami a csökkent létszámú 
munkaerővel egyre nehezebben tartható.

3.2. A munkaerőhiány gyökerei

Interjúink segítettek abban, hogy megvilágítsuk a munkaerőhiány lehet-
séges okait.

(1) Ismét utalnunk kell a fluktuáció ördögi körére: a fentiekben leírt mó-
don a fluktuáció öngerjesztő folyamattá válik, így nemcsak következmény, 
hanem a további fluktuáció oka is lesz. 

(2) Az interjúk jelentős hányadában jelenik meg a vezetői, elsősorban a 
középvezetői kompetenciák hiánya mint a munkaerő elvándorlásának oka. 
A középvezetői szint az, amely magát a termelést, szolgáltatást végző mun-
kavállalókkal ténylegesen, napi szinten érintkezik, ezért jelentős hatása van 
annak munkahelyi közérzetére, az újak szakmai és szervezeti integrációjá-
ra. Középvezetői szinten azonban sok helyen nem alakult ki az a vezetői 
kultúra, mely a munkaerőhiány kihívásaira megfelelően tudna reflektálni. 
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•	 A megnövekedett toborzási, kiválasztási folyamatokban nem tudnak 
helytállni, nem ismerik a hatékony interjúztatási technikákat, nem a 
megfelelő embereket választják.

•	 A fiatal generáció részéről egyre nagyobb az igény a rugalmas foglal-
koztatási feltételekre, azonban a középvezetői szint erre még akkor sem 
nyitott, amikor a munka természete azt megengedné.

•	 A beosztottakkal való érintkezés gyakran a rigid, hierarchikus attitű-
döt tükrözi.

•	 A középvezetők motivációja is lankad a sok kilépő okán, akiknek kivá-
lasztása, megtartása, megfelelő szintű foglalkoztatása érdekében sok 
energiát fektettek be.

• A középvezetők nehezen tudnak egyszerre a felsővezetés végrehajtói 
lenni a beosztottak felé, és a beosztottak képviselői a felsővezetés irá-
nyába. 

•	 A felsővezetők szerepe sem elhanyagolható: ők választják ki ugyanis a 
középvezetőket, és nekik van lehetőségük megkövetelni tőlük a beosz-
tottakkal való bánásmód meghatározott minőségét. Azonban a 
felsővezetés mozgástere is gyakran korlátozott: a középvezetőnek al-
kalmas ember is kevés ugyanis, továbbá, ha a munkáltató nagyobb vál-
lalatcsoport része, és a csoportszintű vezetés nem feltétlenül veszi fi-
gyelembe a munkaerőhiány helyben kialakult viszonyait.

•	 Gyakori, hogy ha egy munkáltató át tud csábítani egy vezetőt, magával 
viszi a beosztottjait is. 

(3) A munkaerőhiányhoz hozzájárul a magyar munkaerő külföldre áram-
lása is. Jóllehet a külföldi munkavégzés egyéb feltételei általában kevésbé 
kecsegtetnek előnyökkel (ld. a fentiekben írtak), sokaknál továbbra is a 
pénzügyi előnyök döntő fontosságúak. 

(4) Számos interjúalanyunk számolt be arról, hogy a magyar munkaerő-
piaci szolgáltatások nem jelentenek számukra hatékony segítséget a hiány-
zó munkaerő pótlásában. Hiába jelentik be az üres álláshelyeket a munka-
ügyi központban, nem tudnak hasznosítható munkaerőt küldeni. A regiszt-
rált álláskeresőknek ugyan együttműködési kötelezettségük van a megfele-
lő munkahely megtalálása érdekében4, s evégett megjelennek állásinterjú-
kon, de – interjúalanyunk elmondása szerint – aki valójában nem akar dol-
gozni, mindjárt az elején elmondja, hogy nem munkáért jött, hanem csak az 
interjún való megjelenést igazoló aláírásért. 

(5) Megfigyelhető, hogy megnőtt a munkaviszony létesítéséről és rövid 
távú fenntartásáról szóló munkavállalói döntéshozatalban a munkakörrel, 
munkakörülményekkel kapcsolatos munkavállalói elvárások szerepe. Külö-
nösen a fiatalabb (Y-, Z-) generációk képviselőinél figyelhető meg, hogy egy-
re szélesebb körű igényeik vannak a munkáltatóval szemben. Több munkál-

4  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (9) bek.
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tató említette, hogy a fiatalabbak vonakodnak a hagyományos munkavi-
szony jellemzőinek megfelelő jogviszonyt létesíteni, ahol tehát kötött idő-
ben, a munkáltató által részletesen meghatározott rendben, eszközökkel, 
kitartó figyelemmel, rövid szünetekkel kell munkát végezni. Ehelyett azt 
preferálják, ha munkafeladatokat és határidőket kapnak, s ezen belül rugal-
masan oszthatják be munkaidejüket, kedvelik az alacsony szabályozottság-
gal járó munkahelyi körülményeket. Jelentős igény mutatkozik a munka és 
a magánéleti tevékenység időkereteinek fellazítására, a munka közben való 
közösségi médiumok használata végett. 

Meghatározott munkafeladatokra (fizikailag megterhelő, kellemetlen ha-
tásokkal járó, pl. szennyvíztelepi munkakörök) egyre nehezebb embert ta-
lálni, különösen a fiatalok között. Az ifjú generáció számára ugyanis nem 
vonzó, nem ad megfelelő társadalmi státuszt az ipari munka (kivéve, ha 
esetleg nagy, ismert multinacionális márkanév alatt futó munkáltatóról van 
szó), amely ráadásul szükségszerűen olyan, fegyelmezett és szabályozott 
munkahelyi körülmények között zajlik, amit – ahogyan az előbbiekben arra 
utaltunk – e generáció nehezen visel el. 

A fiatal generáció számára már nem jelent különös értéket egy életet vagy 
évtizedeket ledolgozni valahol (pl. „szállodásnak lenni”), továbbá jobbak a 
mobilitási készségei, mint az idősebbeknek, akiknek megszokott életformá-
juk tartása büszkeséget, biztonságot jelent. Ezért az Y- és a Z-generáció tag-
jai könnyű szívvel távoznak akár pillanatnyi, néhány ezer vagy tízezer fo-
rintban álló anyagi előnyért is. 

(6) Az alap- és középfokú oktatás gyengeségére számos munkáltató pa-
naszkodott: a jelentkezők sok esetben olyan elemi ismeretekkel sem rendel-
keznek stabilan, mint számolási, olvasási, írási vagy szövegértési készség. 
Gyenge a pályaorientációs tevékenység a szakmák tanulása irányába.

(7) Az óvodák, iskolák nyitvatartási rendje nem igazodik a szülők mun-
karendjéhez, ez pedig családdal rendelkező munkavállalók számára egy-
szerűen ellehetetleníti a munkavégzést. Nemcsak az általánostól eltérő 
munkarendben való foglalkoztatásban részt vevő szülőknek akad ezzel 
problémájuk, hanem az általános munkarendben dolgozóknak is, ugyanis 
az óvodák, iskolák egyre több elvárást támasztanak a dolgozó szülők felé 
(pl. oktatás, nevelés nélküli vagy rövidített tanítási napok stb.). 

(8) Általános kihívást jelent még a korábban alkalmazott toborzási, kivá-
lasztási technikák (pl. álláskereső portálok, fejvadászat) utóbbi években ta-
pasztalható hatékonyságvesztése. 



162

3.3. A munkaerőhiány következményei

3.3.1.  A munkáltató működésének mennyiségi és minőségi 
elégtelenségei és az ezzel kapcsolatos elégedetlenségek

A munkaerőhiány egyik legkézenfekvőbb lehetséges következménye a 
munkáltatói tevékenység (termelés, szolgáltatás) minőségének vagy meny-
nyiségének romlása, hiszen értelemszerűen kevesebb emberrel azonos szin-
ten nem, vagy csak komoly áldozatok árán tarthatók azonos mennyiségi 
mutatók. Ha pedig a mennyiségi mutatók mindenáron való szinten tartása 
a cél, akkor az a rendszer túlfeszülése okán minőségi romláshoz vezethet. 
Az elégtelenségek pedig elégedetlenséghez vezethetnek az alábbi személyi 
köröknél. 

Cégcsoporti szintű elégedetlenség
Ha a cégcsoport továbbra is tartja a teljesítménykövetelményeket, nem tö-

rődve azzal, hogy a magyar telephelyen ez a munkaerőhiány okán egyre 
nehezebben teljesíthető, a magyar vezetés általában igyekszik megfelelni az 
anyavállalat által előírt mennyiségi és minőségi színvonalnak, ezáltal nő a 
vezetőkön és rajtuk keresztül az állományon lévő nyomás. Más cégcsopor-
tok esetében viszont már csökkentették a Magyarországon elvárt volument.

Munkáltatói elégedetlenség
Ha nincs nemzetközi cégvezetés, hanem magyar vállalkozásról van szó, 

abban az esetben a vezetőség általában rugalmasabban tud reagálni az em-
berhiányra a termelés, szolgáltatás mennyiségi csökkentésével. Változatos 
tartalmú beszámolókat dolgoztunk fel abban a kérdésben, hogy volt-e szük-
ség az adott munkáltatónál volumenkorlátozásra (pl. nyitvatartási idő csök-
kentése, szállodai emelet bezárása). Egyetlen – pénzügyi szolgáltatásokat 
nyújtó – munkáltató vélekedett akként, hogy még van munkaerő-tartaléka. 

A munkáltatók egyik legfőbb panasza az alkalmassági követelmények 
kényszerű leszállítása. Ennek egyenes következménye a teljesítmény minő-
ségi, illetve mennyiségi értelemben való csökkenése (szakmai hibák, selej-
tes termékek felszaporodása stb.). 

Munkavállalói elégedetlenség
A legtöbb munkavállalói sérelem a túlterheltséggel kapcsolatban jelentke-

zik. A kisebb-nagyobb mértékben elrendelt túlmunka gyakorlatilag szük-
ségképpeni következménye a munkaerőhiánynak, nemcsak ott, ahol tartó-
san létszám alatti a foglalkoztatottak aránya, hanem ott is, ahol számszerű 
létszámhiány nincs, de a fluktuáció terheivel kell megküzdeni (ld. fent a 
fluktuációról írtakat). Különösen a szezonálisan jelentkező csúcsidőszakok-
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ban lehet nehezen viselhető az intenzív rendkívüli munkavégzés. A túl-
munka kiterjedt elrendelésével kapcsolatos munkajogi problémákról az 
alább még részletesebben írunk.

A munkaerőhiány szervezeti feszültségeket is szül. A generációs és etikai 
eredetű konfliktusokról alább még részletesebben beszámolunk.

A felmérésünkből nyert adatok csak részben támasztották alá azt a kez-
deti hipotézisünket, miszerint a munkaerőhiány a munkabalesetek számá-
nak megnövekedésével is járhat. A megkérdezett munkáltatók nagyobb ré-
sze nem tapasztalt ilyen összefüggést. Egyetlen interjúalany adott olyan vá-
laszt, mely szerint a munkaerőhiány növekedésével megnövekedett a mun-
kabalesetek száma, amit a munkáltató az „ipari szemléletre” kevéssé alkal-
mas munkaerő alkalmazásával hozott összefüggésbe. 

Ügyfél-elégedetlenség
Több interjúalanyunk helyzetelemzése mutatott rá arra, hogy a szakmai 

hibák száma a kevéssé betanult, kevéssé alkalmas munkaerő gyarapodásá-
val egyenes arányban nőtt. 

Az ügyfeleket érő hátrányról nem minden munkáltató számolt be: van-
nak olyan cégek, amelyek – jelentős túlterheltség árán – képesek tartani a 
minőségi színvonalat is. Ahol valamely okból nem lehetséges a volumen-
korlátozás (pl. állami egészségügy vagy nemzetközi cégcsoporti döntés 
okán), viszont a tevékenység minőségében romlás következik be, ott az ügy-
fél-elégedetlenség nemigen kezelhető, a munkáltatók és az ügyfelekkel 
érintkező munkavállalók kénytelenek ezt tudomásul venni, és folyamato-
san balanszírozni mindkét személyi kör megtartása érdekében.

3.3.2.  A bérezésben megjelenő nehézségek: bérverseny, 
bérfeszültség

A korábbiakban már utaltunk arra, hogy a munkaerőhiány negatív kö-
vetkezményei között kiemelt figyelmet kell fordítanunk a bérezéssel kap-
csolatos hatásokra. Első gondolatunk az lehetne, hogy a munkaerőhiánynak 
pozitív hatása lehet a munkabérek színvonalára, hiszen a munkáltatóknak 
leginkább bérfejlesztés útján van esélyük megragadni az alkalmas munka-
erőt, aminek egy-egy ágazatban a bérek jelentős megemelkedéséhez kell ve-
zetnie. A munkaerőhiány okozta helyzet azonban ennél jóval komplexebb, 
és korántsem ilyen kedvező.

Mint arra már többször utaltunk, egyes ágazatokban, szakmákban akár 
5–10 000 Ft-os alapbérkülönbség már alkalmas lehet jelentős számú munka-
vállaló átcsábítására, különösen a fiatalabb generációk körében. Ha egy tér-
ségben, ipari parkban új beruházó jelenik meg, a bérezési verseny felélén-
kül, és licitálási folyamat, gyorsuló fluktuáció indulhat be. 
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Egy országos szervezettséggel rendelkező szakszervezet képviselőjének 
elmondása szerint már az is gyakori, hogy az ilyen helyzetet az érintett 
munkáltatók „kartellezéssel” próbálják rendezni, azaz egymás között meg-
állapodásokat kötnek a bérverseny korlátozására. 

A bérverseny olykor extrém eredményeket is hoz, amely már a közgazda-
sági ráció határait súrolja, vagy éppen meg is haladja azokat. Egyik interjú-
alanyunk szerint (nyugat-magyarországi régió; műanyagipar) egy jó gépke-
zelőnek akár százezer forintot is ráígérnek a helyben tevékeny munkáltatók 
a bérére, amely nyilvánvalóan irreális különbség, és szembemegy a hosszú 
távú fenntarthatóság szempontjaival. Előfordul, hogy egy alapfokú végzett-
séggel is elvégezhető munkáért 300 000 Ft-ot kínálnak. E jelenség – az elszívó 
hatás okán – beláthatatlan káros következményekkel járhat térségben kötött 
költségvetéssel, és részben kötött bértáblával jellemezhető közszférabeli fog-
lalkoztatásra, amelyben a közép- vagy felsőfokú végzettséggel, szakképesí-
téssel rendelkező személyek jelentősen alacsonyabb fizetéssel rendelkeznek, 
mint a kis betanulás útján is ellátható munkakörök betöltői.

Bérfeszültségek jelentkezhetnek szervezeten belül is. Egyre magasabb fi-
zetésért lehet új embert felvenni, míg a régiek fizetését ilyen ütemben nem 
tudják növelni. Így a bértábla jobb esetben is jelentősen összecsúszik, rosz-
szabb esetben az újak – akik gyakran alacsonyabb hatékonysággal dolgoz-
nak, és jelentős fluktuáció esetén hamar el is vándorolnak – többet keresnek 
a régieknél. Ugyanilyen hatással van a bértáblára, bérfeszültségekre a mini-
málbér, valamint a garantált bérminimum utóbbi években történt jelentős 
megemelése is. A bértorlódások gátolják, hogy valaki egy-egy szakmában, 
egy-egy munkáltatónál több évtizedes, élethosszig tartó karrierben gondol-
kodjon, ami korrodálja azokat a szakmákat, amelyekben hosszas betanulási 
folyamat, rutinszerzés lenne szükséges a hatékony tudástranszferhez.

A bérfeszültségek kapcsán ismét utalni kell arra, hogy ha a munkáltató a 
hiányzó munkaerőt az ország távolabbi régióiból vagy Ukrajnából, Szerbiá-
ból mobilizált emberekkel pótolja, és részükre lakhatásukhoz, utaztatásuk-
hoz ellátásukhoz költségtérítést biztosít, ami szintén feszültségeket szokott 
előidézni a helyi munkavállalók körében, akik ugyanezeket a költségeket 
maguknak fizetik.

3.3.3.  Munkaetikai hiányosságok; szervezeten belüli 
feszültségek, törésvonalak

Kiemelt problémát jelent a munkaerőhiány a munkaetika színvonala terén. 
A szabályszerű és etikus munkavállalói magatartásra negatívan hat, ha a 

munkavállaló tudja, hogy tulajdonképpen ő van domináns pozícióban, 
mert sokkal többet veszít a munkáltató, ha valamely konfliktus folytán el-
hagyja a céget, mint ő, aki lényegében bármikor talál új állást. Felmérésünk 
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adatai megerősítették, hogy a valós szankcionálhatóság hiánya rendkívüli 
mértékű fellazulást eredményez a munkafegyelemben. Gyakori, hogy a 
munkavállalók bármilyen apró sérelemért elhagyják a céget, nem mutatnak 
hajlandóságot az előírások, szabályok alkalmazására, az egymáshoz való al-
kalmazkodásra. Egyes munkáltatók a munkavállalók alapvető ápoltsági, 
személyi higiénés hiányosságait is megemlítették (volt olyan munkahely, 
ahol tisztálkodószerekkel kellett ellátni a dolgozókat).

Különösen sok jelzés érkezett az igazolatlan vagy indokolatlan távollétek-
kel, hiányzásokkal, a munkaidő magáncélra történő fordításával kapcsolat-
ban. A munkavállaló többnyire nem is titkolja (akár közösségi oldalon sze-
replő profilján is megjeleníti), vagy a szervezeten belül nyílt titkot képez, 
hogy táppénzes állománya alatt háztáji gazdaságában vagy más munkálta-
tónál – esetleg külföldön – dolgozik, vagy más célból (pl. saját ház építése) 
van távol. Igen ritka, hogy a munkáltató a nyilvánvalóan alaptalan beteg-
szabadságok, táppénzes állományok esetén az eset kivizsgálását kezdemé-
nyezi, és ha mégis, az az interjúkból ismert esetek közül egyszer sem járt 
sikerrel. Egy munkáltató úgy vélekedett, hogy mivel a munkavállaló ma-
gánélete a törvény szerint nem kontrollálható5, a táppénzes állományok in-
dokoltságának ellenőrzésével kapcsolatban a munkáltató lényegében esz-
köztelen. A táppénzes állományokat az említett munkavállalók gyakorlati-
lag szabadságként kezelik, ami különösen kedvező számukra 12 órás beosz-
tás szerinti napi munkaidőket tartalmazó munkarendnél, ugyanis kevesebb 
nap „kivételével” is elérhetnek egy hosszabb távollétet. Az álbetegségek a 
munkáltatói táppénz-hozzájárulás okán tovább növelik a munkáltatói költ-
ségeket. Egy másik munkáltató arról számolt be, hogy a munkavállalók már 
nem is törekednek arra, hogy igazolják a távollétet. A munkaidő magáncél-
ra való felhasználhatósága (pl. közösségi oldalak böngészése) több interjú-
alany szerint olyan feltétel, melynek hiányában különösen a fiatal generáci-
ók képviselői nem is állnak munkába, ezért a munkáltató, amennyiben a 
munka természete megengedni, kénytelen kompromisszumokat kötni e té-
ren, vagy pedig további potenciális munkavállalói körről mond le. Egy in-
terjúalanyunk arról számolt be, hogy a 2018-as futball-világbajnokság idején 
a 43 fős műszakból átlagosan 21 fő hiányzott, amit a munkáltatónak egysze-
rűen tudomásul kellett vennie.

Az indokolatlan hiányzások, munkaidőből kiesett munkaórák természe-
tesen további túlmunkákat indukálnak, ami a ténylegesen dolgozó állo-
mány további terhelődését eredményezi, és a szabálykövető munkavállalók 
körében feszültségforrást jelent. 

A munkafegyelem hiányosságának másik fő területe a munkavállalói 
munkaviszony-megszüntetés. Elharapództak a szabálytalan felmondások, 
amelyeknél nemcsak a kötelező írásbeliség, de gyakran a szóbeliség is hi-

5  Mt. 11. § (1) bek.
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ányzik (pl. a munkavállaló utólag ír egy sms-t, hogy már külföldön dolgo-
zik, vagy szó nélkül távozik egy munkaközi szünetről, és nem jön vissza). A 
felmondási idő letöltésére a munkavállalók jelentős része nem ügyel, a mun-
káltatók pedig a tapasztalataikra alapítva nem is erőltetik a ledolgozást, 
mert ebben az időszakban már többnyire annyira alulmotiváltak a munka-
vállalók, hogy több gond származna a hanyag munkavégzésből. Van olyan 
munkáltató, amely rövidített felmondási idő letöltését kéri, de ha korábban 
nem volt jó tapasztalata a munkavállalóval, akár az egészet elengedi (ez is-
mét az alulteljesítő munkavállalókat preferáló gyakorlat). 

A munkáltatók nem számoltak be olyanról, hogy alkalmazták vagy mér-
legelték volna a munkavállalói kötelezettségszegéssel vagy károkozással 
szemben fegyelmi vagy kártérítési jogkövetkezmények alkalmazását. 

A szervezeten belüli feszültségek jelenlétét és az állomány valamilyen 
szempont szerinti kettészakadását a munkáltatók jelentős része jelezte. Mint 
említettük, a munkaetika színvonalának romlása széthúzást idézhet elő az 
állományon belül, ugyanis a rövidtávú érdekeket priorizáló munkáltatói at-
titűd jellemzően türelmet mutat a fegyelemsértéssel szemben, ami jogos elé-
gedetlenséget szül a fegyelemtartásra jobban hajló munkavállalók között, és 
őket is a fegyelemsértések felé terelheti. 

Az állomány erőteljes kettészakadása figyelhető meg továbbá erős fluktu-
áció esetén a törzsgárda és az általában hamar cserélődő állományrész kö-
zött. Az előbbi csoportra jellemző a több feladatkör ellátása (így különösen 
az újak folyamatos mentorálása és a hiányzó, jól teljesítő munkaerő helyet-
tesítése), az ebből eredő túlterheltség. Ugyanakkor mobilitási hajlandóságuk 
– a megszokás, a szakmai presztízs, a lojalitás, az adott munkahely viszo-
nyainak kalkulálásával kialakított család logisztika stb. okán – alacsony, 
ezért kényszerűen tűrik a fluktuáció okozta károkat, akár az újakhoz képest 
alacsonyabb bérezés mellett. A fluktuációval érintett munkavállalói csopor-
tot általában alacsony fokú lojalitás, erősebb mobilitási hajlandóság jellemzi, 
keményebben tárgyal a béralku során, és gyakoribbak a fegyelmi-etikai ki-
hágásaik. Így többnyire nem tudnak beágyazódni a munkaszervezetbe 
olyan ideig és olyan mértékben, hogy átléphessenek a másik csoportba. A 
„régiek” és az „újak” mezőnye több munkáltatónál egyúttal a korábban em-
lített generációs törésvonal mentén is elhatárolódik (tehát az idősebbek a 
nem fluktuáló, de esetleg elöregedés miatt fogyó törzsállomány, a fiatalabb 
generációk képviselői pedig gyorsan cserélődnek), de több munkáltató jelez-
te, hogy nem feltétlenül generációs kérdés, hanem inkább az adott munka-
viszonyban eltöltött idő függvénye ez. 
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3.3.4. Nyomás a szabálykövető munkáltatón

Több interjúalany úgy vélte, a munkajog jelenlegi intézményrendszere 
nem ad hatékony eszközöket a munkáltató kezébe a kötelezettségszegő 
munkavállalóval szemben. Ezért a munkáltató számára kockázatos lehet 
minden olyan helyzet, melyben a munkavállalók szabályszegéseiért is ő fe-
lel (pl. munkavédelmi szabályok be nem tartása, munkatársak zaklatása). 

Másfelől a munkáltatónak jelentős nehézséget okozhat a rá vonatkozó, 
egyes szabályok megtartása is. A legtöbb interjúalany jelezte, hogy a mun-
kaerőhiány okozta túlterheltség kapcsán a túlmunkára vonatkozó munkajo-
gi szabályok csak nehezen, vagy egyáltalán nem tarthatók be. Egyes mun-
káltatóknál már tárgyév őszén, vagy akár már augusztusban elfogy az éves 
szinten elrendelhető keret, ezt követően pedig szabálytalanul rendelik el a 
rendkívüli munkaidőt. Az illegálisan elrendelt túlmunkával kapcsolatban 
pedig az elrendelés módja, a kifizetés rendje és összege már teljesen elsza-
kad a jogszabályban foglaltaktól (pl. év végi jutalom formájában fizetik ki). 
A munkaidő-nyilvántartás sok helyen köszönő viszonyban sincs a valós 
munkaidővel. A szabályos működéshez ragaszkodó munkáltató számára 
marad a volumenkorlátozás vagy irreálisan magas teljesítménykövetelmé-
nyek meghatározása. Mivel a túlórakeret növelésével járó Mt.-módosításra6 
már kutatásunk lezárását követően került sor, ennek hatásait nem elemez-
tük, azonban a közeljövőben fontos kutatási kérdés lesz, hogy a megállapo-
dáson alapuló, évi 400 órás túlórakeret a gyakorlatban a fent jelzett, fekete-
túlmunka kifehérítését vagy még több túlmunka elrendelését fogja eredmé-
nyezni. 

Ugyanígy gondot jelent a heti pihenőnapok és a szabadságok kiadása, itt 
is sok a látens jogsértés (titkolt heti 7/7-es műszak). 

A fizikai dolgozók esetén egyre nagyobb arányban találkoznak „korláto-
zásokkal alkalmas” üzemorvosi minősítéssel, amelyekhez a munkáltatói al-
kalmazkodás a munkakör jellegétől függően szintén nem egyszerű feladat.

Több munkáltató elmondta, hogy a munkaügyi hatóság folytatott náluk 
ellenőrzést, azonban az esetleges – munkaidőt, munkaidő-nyilvántartást 
érintő – szabálytalanságokkal a munkáltató számára is meglepő módon el-
nézőek voltak. Egy munkáltató számolt be kétszer kiszabott, százezer forin-
tos nagyságrendű munkaügyi bírságról a rendkívüli munkaidő időkereté-
nek túllépése, valamint nyilvántartási szabályszegések okán.

A munkajogi szabályok tehát, úgy tűnik, hogy nehezen betartható kere-
teket szabnak a munkaerőhiányos munkaviszonyban a szabályszerű foglal-
koztatáshoz. Ezzel összefüggésben megfigyelhető, hogy a munkáltatók a 
foglalkoztatást a munkajog hatályán kívül, például polgári jogi szerződések 

6  2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzé-
si díjával összefüggő egyes törvények módosításáról, 8. §, mely az Mt. 109. §-át módosította.
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keretében próbálják megoldani, gyakorlatilag „kimenekülnek” a munkajog 
hatálya alól, viszont a dolgozókkal való együttműködésben visszakölcsön-
zik a munkajogból hasznosnak ítélt konstrukciókat, ennek konkrét példái-
ról a későbbiekben írunk.

4. Megoldási lehetőségek az egyéni munkaviszonyra 
vonatkozó szabályozás alapján

Bár a hatályos Mt. előkészítésekor a jogalkotó olyan munkaerőpiacot vett 
alapul, ahol munkaerő-felesleg van, a szabályozás számos olyan jogintéz-
ményt tartalmaz, amely segíthet a munkáltatónak a munkaerőhiány áthida-
lásában. Az interjúkban vizsgáltuk, hogy a munkáltatók milyen jogi lehető-
ségeket használnak ki a munkaerőhiány kezelésére, illetve, hogy szükség 
esetén milyen javaslatokat fogalmaznak meg a szabályozás pontosítására.

4.1. Toborzás

A munkaerő megtalálására és beléptetésére vonatkozóan a jogi szabályo-
zás a tilalmak felől közelít: minden technika, amit jogszabály nem tilt, sza-
badon alkalmazható a gyakorlatban.7 Az interjúkból kirajzolódó tendencia 
egyértelmű: a toborzás nehezebbé válásával a munkáltatók igyekeznek 
minden lehetséges módszert, hirdetési felületet és technikát bevetni. Sok 
cég számára ez komoly tanulási folyamatot jelent: a hagyományos toborzási 
módszereik eredménytelensége, vagy alacsony hatásfoka miatt kénytelenek 
nyitni az új lehetőségek felé. Különösen felértékelődnek az online eszközök. 

A külső közvetítő, kölcsönző cégek alkalmazása bevett gyakorlat, ám az 
eredményességét illetően a munkáltatóknak nincsenek illúzióik, hiszen a 
profi toborzó cégek is azonos bázisból (ugyanarról a munkaerőpiacról) me-
ríthetnek. Egy jászsági munkáltató tapasztalatai szerint: „A kölcsönző cég 
lead 150 nevet, ebből 80 jön el az interjúra, 30-40 megy át a szűrőn, 15 jön el 
a megbeszélt első napra dolgozni, végül 9 marad itt az első hét után.”. Egy 
nyírségi cég viszont kifejezetten csak kölcsönzésen keresztül toborozza fizi-
kai munkatársait, hogy jutalomként élje meg a munkavállaló, ha a jó mun-
kája eredményeként kap egy saját állományú munkaszerződést („legyen 
benefit, ha valaki törzsállományba kerül”). Az interjúk alapján úgy tűnik, 
az állami munkaközvetítési szolgáltatás már sehol nem alternatíva (lásd 
még fentebb, a 3.2. pontban).

7  Ilyen tilalom mindenekelőtt a diszkrimináció tilalma (Mt. 12. §), a személyiségi jogok védelmével 
kapcsolatos garanciák (Mt. 9–11. §), vagy magán-munkaközvetítés egyes szabályai [a munkaerő-köl-
csönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételei-
ről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet].
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Megosztott a gyakorlat abban, a munkáltatók mennyire toboroznak más 
cégek munkavállalói köréből. Egyesek kitartanak amellett, hogy más mun-
káltatóktól nem csábítják el az embereket, míg mások „kifejezetten építenek 
arra”, hogy a környéken közismert legyen, hogy náluk a legmagasabbak a 
bérek, vagy milyen egyéb vonzó munkakörülményeket biztosítanak. Egy 
csomagolástechnikai cég szerint hosszú távon az ágazati bérrendezés lenne 
a megoldás, „…és akkor nem lopkodnák a munkáltatók egymástól az embe-
reket”. 

Az új toborzási gyakorlatokból két figyelemre méltó jelenséget emelünk 
ki. Az egyik a toborzás földrajzi kereteinek tágulása, különösen az ország-
határokon kívüli toborzás egyre általánosabbá válása. A másik az a sajátos 
belső toborzási módszer, amellyel a munkáltatók külön prémiumot fizetnek 
munkavállalóiknak, ha ők hoznak új munkavállalót a céghez.

4.1.1. Toborzás egyre messzebbről és a határon túlról

A toborzási nehézségek szinte minden interjúalanyunknál magukkal 
hozták a toborzás földrajzi körének bővülését. A munkáltatók már messze 
nem csak helyben keresik a munkavállalókat. Egy Pest megyei munkáltató 
HR-vezetője szerint ez egy meglehetősen fonák helyzet: minél messzebbről 
kell hozni a munkavállalókat, az annál költségesebb, viszont napi másfél-
két óra bejárási idő mellett nehéz motiválni a munkaerőt. Általános tapasz-
talat, hogy a messziről bejáró munkavállaló könnyen felmond, ha a lakóhe-
lyéhez közelebb talál magának állást. Egy nyírségi cég több szellemi mun-
kakörű munkavállalója naponta ingázik a fővárosból. Persze, ezektől a 
munkatársaktól nem tudnak napi nyolcórás érdemi munkavégzést elvárni. 
Egy Győr-Moson-Sopron megyei nagyfoglalkoztató is számos szakembert 
naponta utaztat Budapestről. A teljes utazási költségek megtérítése nélkül 
aligha lehetne őket „elhozni” a fővárosból. 

Az új munkaerő keresése nem áll meg az országhatárnál. A fókuszban 
Ukrajna és Szerbia áll, hiszen az itteni munkát keresőknek vonzó lehet a 
magyarországi fizetés, a foglalkoztatáshoz pedig – bizonyos munkakörök-
ben – nem kell munkavállalási engedély (tartózkodási engedélyre továbbra 
is szükség van).8

Egy elektronikai gyártó cég az elsők között kezdett el Ukrajnából tobo-
rozni, először a magyar nemzetiségűeket, majd bárkit. A toborzást kölcsön-

8  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelme-
zési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakha-
tósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítésé-
ről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. §. Az engedélymentesség a nemzetgazdasági miniszter 
közleményében foglalt munkakörökre vonatkozik (pl. asztalos, CNC operátor, éttermi dolgozó, informa-
tikus, kőműves, vízvezeték-szerelő), amely a Hivatalos Értesítő 2016/30. számában jelent meg.



170

be adó cégekkel végeztetik. A felvett munkatársak nagyon vegyes végzett-
ségűek, az alacsony ukrajnai bérek miatt a betanított munkára sok diplo-
más is jelentkezik. A magyarul nem beszélők számára minden folyamatot 
lefordítottak ukrán nyelvre, ehhez saját tolmácsokat, fordítókat alkalmaz-
nak, munkaviszonyban. A nyelvi nehézségek megkönnyítésére, az ukrán 
kollégák saját ukrán csoportvezetőt kapnak, de egyébként nem szeparálják 
el őket, kifejezetten törekednek arra, hogy a magyar kollégákkal „vegyülje-
nek” a munkahelyen. Az ukrán munkavállalókkal kapcsolatos legnagyobb 
problémájuk az elszállásoltatás. Nehéz jó szállást találni, nincs olyan profi 
szolgáltató, aki ezzel foglalkozna és meg tudná oldani vidéken a nagyobb 
létszám elhelyezését. Gondoskodnak az ukrán munkatársak hazautazásá-
ról is, erre havonta egyszer nyújtanak lehetőséget. A HR-vezető szerint jó 
lenne bővíteni kormányrendelet szerinti listát az egyszerűsített engedélyez-
tetési eljárásoknál, további munkakörökre is.

Egy budapesti munkaerő-kölcsönző cég Szerbiára összpontosított a fo-
gyatkozó hazai munkaerő-kínálat láttán. Úgy látják, nagyon sok munka 
megtalálni ott az embert. Az első interjút kint kell elvégezni, de ott csak 
fényképet tudnak mutatni a szállásról, a munkahelyről. A szerződéskötés 
már Magyarországon történik, de sok visszamondás van ebben a fázisban, 
amikor a jelölt meglátja a tényleges körülményeket. Dupla toborzási költsé-
gek vannak, és nehezen maradnak meg tartósan ezek a munkavállalók. Van 
olyan versenytársuk, aki külön buszt szervez már az interjúra is. 

Egy budapesti autóelektronikai gyártó cég 2017 végén indította el straté-
giaierőforrás-tervezési programját, amelynek célja a gyors alternatív mun-
kaerőforrások keresése volt. A HR-szakértő szerint, „a kölcsönzők már nem 
tudnak elég és megfelelő embert hozni, és aki megfelelő, de talál 5000 Ft-tal 
jobb fizetést közelebb az otthonához, inkább oda megy”. A program hang-
súlyos eleme az ukrán munkaerő bevonása. A toborzás egy kölcsönző part-
ner közreműködésével történik, akinek kiépített hálózata van Ukrajnában, 
helyi toborzócsapattal. A helyi hirdetésekre jelentkezőknek általános tájé-
koztatókat tartanak, adatbázisba veszik fel őket, majd ebből toboroznak a 
konkrét pozíciókra. A helyieknek a magyar fizetések rendkívül vonzóak, 
diplomások is jönnek betanított munkára, akár az áttelepülést is fontolgat-
ják. Bár az elszállásolás és a napi munkába járás, valamint a munkautasítá-
sok ukránra fordítása pluszköltséget jelent, a jövőben tervezik több ukrán 
munkavállaló bevonását.

Egy Komárom-Esztergom megyei elektronikaialkatrész-gyártónál a ma-
gas fluktuáció miatt döntöttek az ukrán munkaerő foglalkoztatása mellett. 
A terv az volt, hogy legalább hat hónapos munkaviszonyra hoznák a külföl-
dieket, ám ez nem vált be, az ukrán munkatársak körében is igen magas volt 
a fluktuáció. Mindez alacsonyabb hatékonysággal és több munkáltatói költ-
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séggel párosult. A terv tehát kevésbé vált be, de mégis kellenek az ukrán 
munkavállalók, mert „belföldön már nincs ember”.

A külföldi toborzásban „legmesszebb jutó” interjúpartnerünk egy fővá-
rosi autóelektronikai gyár. A cégcsoportnak a Fülöp-szigeteken is van egy 
tagtársasága, ami azonos terméket gyárt, jól képzett munkaerővel, és ahol 
éppen, hogy munkaerő-felesleg van. Észlelve a toborzási nehézségeket, a 
munkáltató innen hozott át kísérleti jelleggel 10 főt nyolc hétre. Ha a projekt 
beválik, nagyobb létszámmal is kipróbálnák. Érdekes, hogy bár a cégcso-
portnak több gyára van Magyarországon, országon belül nincs munkaerő-
átcsoportosítás. Alapvetően az eltérő tevékenység miatt a többi magyar tag-
társaság is csak külföldről toboroz a cégcsoporton belülről.

Egy fővárosi pénzügyi szolgáltató cég – ennél is tovább menve – az IT te-
rületen már egyenesen „globális fejlesztőcsapatot” alakított ki, amelyben 
számos náció dolgozik együtt. Itt már nem országhatárokban gondolkoz-
nak a toborzásnál, kihasználva, hogy az informatika globális, a fejlesztés-
hez pedig nem kell magyarnyelv-tudás. Ám vannak kulturális problémák: 
ahogy a munkaügyi vezető fogalmazott, kell tudni kezelni „amikor a német 
precizitás találkozik az azeri életszeretettel”.

4.1.2. Fejpénz

Az interjúk alapján bevett gyakorlat a munkáltatóknál, hogy „fejpénzt” 
(toborzási díjat, ajánlási jutalmat) fizetnek, ha egy munkavállaló új munka-
társat hoz a céghez. Ez a toborzási technika a személyes kapcsolatokra épít. 
Ha egy munkavállaló jól érzi magát a cégnél, az szívesen ajánlja a munka-
helyet ismerősei körében, akik számára a közvetlen ajánlás hitelesebb lehet, 
mint akármilyen egyéb hirdetés. A munkáltató lényegében nem mást tesz, 
mint a magán-munkaközvetítési szolgáltatásért fizetett díjazást – illetve an-
nak egy részét – engedi át az új munkatársat ajánló kollégának. 

A fejpénz mértéke meglehetősen változó, és természetesen függ attól, 
hogy mennyire nehezen tud a munkáltató jelentkezőt találni a pozícióra. Az 
árfolyamok mindenesetre emelkednek. Például, egy Pest megyei üzem évek 
óta fizet azoknak, akik új kollégát hoznak a céghez. Ez az összeg három éve 
összesen 50 000 Ft volt, amit drasztikusan emelni kellett. 2018-ban már 
100 000 Ft jár a munkavállalónak, ha az általa ajánlott új belépő eredménye-
sen letölti a három hónapos próbaidőt, majd újabb három hó kitöltésével to-
vábbi 100 000 Ft-ot kap. A munkavállalók általában családon belülről hoz-
nak valakit (pl. a szülő a végzős gyerekét hozza el), de nincs rá sok példa, 
hogy működne. Egy országosan működő élelmiszer-kiskereskedelmi cég is 
folyamatosan emeli a „toborzási díjat”. A jelenlegi mértéke egységesen 
30 000 Ft, amit az ajánló csak a három hónapos próbaidő lejárta után kap 
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meg. Karácsonykor – ami az egyik csúcsidőszak a munkáltatónál – külön 
bónusz is jár új kolléga beajánlásakor.

Egy Pest megyei gépipari gyártó cégnél a belső ajánlási rendszer jól mű-
ködik: az ajánlási bónusz feltétele itt is a próbaidő eredményesen letelte. Ezt 
használják általánosságban, nem egy konkrét munkakörre való toborzás-
hoz is: a jelöltek önéletrajzát két évig elteszik, ha ezen időtartam alatt létre-
jön a munkaviszony, és a próbaidő is letelt, jár a fejpénz. Ha sürgősen kell 
ember, vagy súlyos hiány van az adott munkakörben, kampányszerűen is 
használják a belső ajánlásokat. Olyan eset is volt, hogy egyes szellemi mun-
kaköröknél 400 000 Ft volt a bevált munkatárs ajánlásáért adott összeg. 

Egy Somogy megyei összeszerelő üzemben nagyon jók a fejpénzzel kap-
csolatos tapasztalatok. Amellett, hogy minden ingyenes internetes álláshir-
detési oldalra kiteszik a hirdetéseiket, és keresik az egyéb lehetőségeket is 
(pl. helyi tévé- és rádióadók reklámblokkjai), a legtöbb felvétel a belső aján-
lásokból jön. Az ajánló 100 000 Ft-ot kap, a cégnek pedig biztosíték, hogy az 
ajánló sem hoz olyat, akit ne vállalna utána a cég előtt.

Ezt a juttatást munkajogi szempontból prémiumnak tekinthetjük. Azaz, 
egy előre meghatározott feladat teljesítése esetén a munkáltató egy szintén 
előre meghatározott mértékű díjazást fizet. Sajátossága, hogy a fejpénz tipi-
kusan nem a munkavállaló munkakörébe tartozó feladatért jár (kivételes, 
bár nem kizárt, hogy egy toborzásért felelős munkavállaló kapjon fejpénzt). 
A belső ajánlási rendszernek és az ez alapján fizetett fejpénznek nincs jogi 
akadálya, hiszen a prémiumnak írott jogi szabályai nincsenek, a bírói gya-
korlat pedig meglehetősen megengedő a feltételek kialakítása tekintetében.9 

4.2. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

A munkaszerződés szerinti munkakörtől, munkahelytől és/vagy a mun-
káltató személyétől való eltérés lehetőségét a munkáltató számára egyolda-
lú utasítással biztosítja a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. Az intéz-
mény lényege, hogy munkaszervezési okból a munkáltató a szerződésben 
foglalt keretektől eltérően is foglalkoztathatja munkavállalóját, ha ezt szük-
ségesnek látja. Ez azonban szigorú időbeli keretekhez kötött, nem haladhat-
ja meg évente a 44 munkanapot (352 órát).10 Bár kifejezetten a munkaerőhi-
ány áthidalására használható jogintézményről van szó, meglepő módon in-
terjúpartnereink alig használják a gyakorlatban.

A kihasználatlanság lehetséges okait jól megvilágítja egy csomagolás-
technikai üzem HR-vezetője. Technikai oldalról, csak a bonyolultabb gépek-
ről lehetne a könnyebbekre átirányítani az embereket, de a fontosabb szak-
munkákat végzőknek derogálna az alacsonyabb munkakör, még az eredeti 

9  Ld. pl. EBH 2011.2342., EBH 2011.2342., BH 2000.125., BH 1997.210.
10  Mt. 53. §.
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fizetésük megtartása mellett is.11 A HR-vezető szerint a legfőbb akadály, 
hogy nem alakult ki ennek a fajta rugalmasságnak a kultúrája. „A munka-
társak gondolkodásában részlegek vannak, nem pedig a gyár, pedig jobb 
lenne, ha elsődlegesen mindenki magához a gyárhoz kötődne.” 

Érdekes gyakorlatot csupán két munkáltatónál találtunk. Egy Pest me-
gyei gépipari cég ki tudja használni, hogy a cégcsoportnak vannak a közel-
ben hasonló tevékenységű gyárai, velük van együttműködés a közös mun-
kaerő-gazdálkodásban. Például, egy speciális teszttechnikust átengedtek a 
szomszéd tagtársaságnak. Emellett sok belső átvétel történik: ha az adott 
gyárban valaki kiég, átveszi egy másik társaság. Ez a fajta cégcsoporton be-
lüli mozgás szellemi és fizikai munkakörben is előfordul, noha itt sem az 
Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról van szó, hiszen az 
áthelyezés végleges, és új munkaszerződés megkötését igényli. Egy másik 
érdekes példa: egy országos bolthálózatot működtető, élelmiszer-kereske-
delmi munkáltatónál – ösztönzési céllal – a nyári időszakban lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a munkavállaló a Balaton környéki boltokban két-
három hétig kiküldetésben dolgozhat. Ekkor a cég lakhatást biztosít számá-
ra (és családjának is), valamint állja az utazás költségét. Ezzel lejutnak a Ba-
latonra, ugyan dolgoznak, de az esték és a hétvégék szabadok, családjuk 
pedig velük lehet „nyaralás címén”.

Kiküldetésre (a szerződéses munkahelytől való eltérésre) még az átirányí-
tásnál is kevesebb példát találtunk. Bár számos interjúpartnerünknek több 
gyára van Magyarországon, ezek jellemzően eltérő tevékenységet folytat-
nak, és/vagy több száz kilométerre vannak egymástól (hiszen éppen azért 
telepítették őket egymástól távol, hogy különböző régiók munkaerő-kínála-
tából tudjanak meríteni). A különböző munkáltatók közötti ideiglenes mun-
kaerő-átengedésre (kirendelés) egyáltalán nem találtunk példát.

4.3. Munkaidő

A munkaidő-szervezésben óriási potenciál van a munkaerő megtartásá-
ra, illetve a munkáltató vonzóvá tételére, amit a gyakorlat egyre jobban fel-
ismer. Ennek jogi alapja az, hogy miközben a munkaidő mértékéről a felek-
nek kötelező megállapodni, addig a munkaidő-beosztását a munkáltató – a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályok és a munkaszerződés keretei között 
– egyoldalúan határozhatja meg.12 A munkáltatói hatalom egyik legfonto-
sabb eleme, hogy önállóan döntheti el, a munkavállalónak mikor, milyen 
ütemezésben kell teljesítenie a munkaszerződés szerinti óraszámot. Ez egy-
felől megadja a lehetőséget a munkáltató tevékenységéhez, munkaerő-szük-

11  Ennek a tiltakozásnak van jogi alapja is, hiszen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás nem 
okozhat aránytalan sérelmet a munkavállalónak, azaz tekintettel kell lenni a méltányosság elvére [Mt. 
6. § (3) bek.].

12  Mt. 45. § és 96. § (1) bek.
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ségletéhez leginkább igazodó beosztás kialakításához, másfelől – ha a mun-
kavállaló motiválása a cél – számos lehetőséget rejt a munkavállaló prefe-
renciáinak megfelelő munkarend alkalmazására. A munkaerőhiány foko-
zódásával ez az utóbbi funkció értékelődik fel. 

Egy budapesti munkaerő-kölcsönző cég projektvezetője ezt úgy fogal-
mazta meg, hogy azok a munkáltatók, akik megoldást akarnak találni a je-
lenlegi munkaerőpiaci helyzetre, azok sokkal nyitottabbá váltak a munka-
vállalói igények felé. Ennek pedig kulcseleme a rugalmasság a munkaidő 
szervezésben. Például, a munkaidő kezdetét a tömegközlekedéshez igazít-
ják, vagy tipikus példa a számos munkáltatónál megjelenő „kismama-mű-
szak” is, ami állandó délelőtti munkarendet jelent. Hasonlóan értékeli a 
helyzetet egy autóabroncsgyár HR-vezetője: az Mt. ugyan bőven ad lehető-
ségeket a rugalmas munkaidő-szervezésre, ezt azonban aligha tudják ki-
használni a munkáltatók. A hosszú, akár éves munkaidőkeret, vagy a heti 
72 óra munkaidő papíron létezhet, de ezeket a lehetőségeket még kedvező 
munkaerőpiaci körülmények között sem lehetne alkalmazni a munkaválla-
lók kifáradása és az ebből eredő problémák nélkül.

Arra persze nehéz válaszolni, milyen az optimális munkaidő-beosztás, 
hiszen ez a munkavállaló egyéni igényei – így különösen családi állapota, a 
munkába járás ideje stb. – alapján rendkívül változó. Abban egyetértettek 
interjúpartnereink, hogy a hagyományos több műszakos munkarend – ahol 
rendszeres a hétvégi munkavégzés, és ahol folyamatosan váltakoznak a dél-
előttös, délutános, illetve esetleg éjszakai műszakok – ma már kifejezetten 
hátrány a toborzásnál. Van, ahol a három műszakos munkarend hátrányait 
azzal enyhítik, hogy hétvégére soha nem osztanak be munkaidőt. Ahogy 
egy Somogy megyei autóalkatrész-gyártó HR-szakértője fogalmazott: a hét-
végi munkavégzés évek óta fel sem merül, mert senki nem vállalná: „a mun-
kajog ugyan lehetővé teszi, de a piac nem”. 

4.3.2. A munkaidőkeret „visszafogott” gyakorlata

A munkaerő optimálisabb kihasználásnak fontos eszköze lehetne a mun-
kaidőkeret, amelynek azonban rendkívül vegyes a gyakorlata. 

Egyrészt – ahogy egy munkaerő-kölcsönző cég jogi igazgatója fogalma-
zott – sok munkáltató még mindig nem ismeri a szabályait, de szinte min-
denki használja: „Nem tudják róla, hogy azt alkalmazzák, de csinálják.”. 
(Ugyanez hatványozottan jelentkezik a szintén egyenlőtlen munkaidő-be-
osztást lehetővé tévő elszámolási időszaknál.13 Ezt egyetlen interjúpartne-
rüknél sem alkalmazzák, csupán egyetlen cég volt, amelyik fontolgatta a 
bevezetését, ám a bonyolultsága miatt elvetették: nem volt olyan informati-
kus, aki vállalta volna a működtetéséhez szükséges szoftver fejlesztését.) 

13  Mt. 98. §.
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Másrészt, a keret végére tolódó túlóra-elszámolás miatt a munkavállalók 
körében az intézmény meglehetősen népszerűtlen. Egy Komárom-Eszter-
gom megyei autóipari beszállítónál egyszer próbáltak meg egy hónaposnál 
hosszabb keretet bevezetni, de majdnem sztrájk volt miatta, mivel a munka-
vállalók a túlórát nem akarták később kifizetve megkapni. Hasonló tapasz-
talatok miatt több munkáltató finomított a munkaidőkeret törvényi szabá-
lyain. Például, egy autóipari kábelgyártónál a keret alatt is elszámolják a 
rendkívüli munkaidőt, a fizikai munkavállalóknál havonta, a szellemieknél 
kéthavonta. Egy műanyagalkatrész-gyártó cégnél egyéves a munkaidőke-
ret, de a munkavállalók előre megkapják a negyedéves beosztásukat. Ez na-
gyon fontos az embereknek, ha ennek közlése akár csak pár napot késik, a 
munkavállalók nagyon felháborodnak. Egy Győr-Moson-Sopron megyei 
járműgyártó munkáltatónál szintén éves a munkaidőkeret, de a 80 óra felet-
ti túlórát kifizetik, hogy tompítsák a munkavállalói ellenérzéseket. 

Összességében tehát úgy tűnik, a munkáltatók a munkaidőkeret adta le-
hetőségeket nem tudják kihasználni a jelenlegi helyzetben, és a munkavál-
lalók érdekében „visszafogják” a rugalmasabb foglalkoztatás lehetőségét. 
Erre tekintettel nem számíthatunk arra, hogy a 2019. január 1-jével hatályba 
lépett új lehetőséggel sok munkáltató élne, és kezdeményezné az akár há-
roméves munkaidőkeret kollektív szerződésbe foglalását.14

4.3.3. A rendkívüli munkaidő feszegetett korlátai

Ha egyre kevesebb munkavállalóval kell ellátni azonos mennyiségű fel-
adatot, akkor a rendkívüli munkaidő elrendelése a legkézenfekvőbb megol-
dás. Bár nevében „rendkívüli” munkaidőről van szó, a törvény semmilyen 
különös indokot nem kíván meg az elrendeléséhez. A gyakorlatban ennek 
megfelelően, szabadon lehívható pluszórakeretként jelenik meg a rendkívü-
li munkaidő. Például, egyes munkáltatók kifejezetten olyan munkarendben 
működnek, amelyben borítékolt a rendkívüli munkaidő (pl. a hat munka-
nap és két pihenőnap ismétlődésén alapuló beosztás). A rendkívüli munka-
időnek azonban persze meg van az anyagi korlátja, hiszen külön ellenérték-
hez (bérpótlékhoz) kötött.15

Interjúpartnereink szinte mindegyike alkalmazza a rendkívüli munka-
időt, az általános tendencia pedig az óraszám emelkedése, amely már az 
éves keretet is feszegeti. A munkáltatók egy része ügyel az éves maximum 
tiszteletben tartására, és még akkor sem lépi túl, ha az érintett munkaválla-
ló tapasztalatára, szakértelmére ezen felül is szükség lenne a naptári évben. 
Gyakoribb azonban, hogy a munkáltató az éves keret felett is túlóráztat. Sok 
esetben ezt a felek legteljesebb egyetértése kíséri: ha nincs munkaerő, a 

14  Mt. 94. § (3) bek.
15  Mt. 143. §.
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munkáltató kénytelen a bérpótlékok mellett is rendkívüli munkaidőben el-
végeztetni a feladatot, a munkavállaló pedig anélkül jut többletjövedelem-
hez, hogy másik foglalkoztatót, vagy más feladatot kellene keresnie. 

Interjúpartnereink egyöntetűen fogalmazták meg az iránti igényüket, 
hogy a törvény alapján egyértelműen legyen lehetőség a rendkívüli mun-
kaidő éves mértékének növelésére, a felek megállapodása alapján. Egyes 
munkáltatók – ahol ez ma is gyakorlat – ehhez hozzátennék, hogy a törvé-
nyi mérték feletti órákért magasabb pótlék járjon. Több munkáltató is rá-
mutatott, hogy komoly versenyhátrányt jelenthet, ha a kollektív szerződés-
sel nem rendelkező munkáltatók legálisan csak kevesebb túlórát rendelhet-
nek el. 

Jellemző eleme a gyakorlatnak, hogy az éves maximum feletti órákat a 
munkáltatók hivatalosan nem tartják nyilván és nem is rendkívüli munka-
időként számolják el, hiszen ez nyílt beismerése lenne a törvényi szabály 
megszegésének. Ehelyett valamilyen rejtett jogcímen, tipikusan jutalom-
ként, bónuszként fizetik ki. Az egyik munkáltatónál használatos szleng sze-
rint, ez a DT-pótlék, azaz a „dugitúlóra” ellenértéke. Ahogy az egyik HR-ve-
zető fogalmazott: „A 250 órás törvényi felső határ maga a képmutatás, senki 
nem gondolhatja komolyan, hogy ma Magyarországon 250 óra elég.”. Egy 
munkaerő-kölcsönző cég projektmenedzsere szerint a fizikai állomány kö-
rében a túlóramentes időbeosztás ma nem is vonzó, a munkavállalók számí-
tanak a plusz keresetre. 

A túlóra túlhajtásának különösen aggályos esete, amikor a munkavállaló 
a szabadságait sem tudja kivenni, legfeljebb papíron. Ezt persze nehezebb 
eltitkolni, mint az éves mértéken felüli túlórát. Egy autóipari beszállító cég-
nél számfejtettek már 68 túlórát egy olyan munkavállalónak, aki formálisan 
szinte az egész hónapban szabadságon volt.

A rendkívüli munkaidővel kapcsolatos problémára részben megoldást ad 
az Mt. 2019. január 1-jével hatályba lépő módosítása, amely – az önként vál-
lalt túlmunka bevezetésével – 400 órára emeli a túlóra éves felső határát.16 
Ugyanakkor, véleményünk szerint a sok túlóra nem maga a probléma, ha-
nem egy okozat. Ahogy az egyik munkaügyi vezető rámutatott: „Az illegá-
lis túlórák az egekben járnak, a túlóra törvényes határa lehetne magasabb, 
de persze kérdés, meddig lehet kizsákmányolni a munkavállalót. A túlóráz-
tatástól ráadásul még nem lesz több ember.” Munkavállalói szempontból azt 
is mérlegelni kell, hogy a túlórákat a munkáltató bármikor visszavághatja, 
szemben a béremeléssel. A túlórákkal magasan tartott bérek tehát könnyen 
csökkenthetőek. Másfelől, a rendkívüli munkaidő magas mértékének nem 
feltétlenül a munkaerőhiány az oka. Ahogy arra az egyik HR-vezető önkri-
tikusan utalt, munkaszervezési okok is állhatnak a háttérben. Például, a ter-
melési vezetők merev mennyiségi elvárásokat fogalmaznak meg („csak le-

16  Mt. 109. § (2) bek.
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gyen meg az előírt legyártott mennyiség a termékből”), de a munka haté-
kony megszervezése már kevésbé fontos. Ezeket a feladatokat jobb tervezés-
sel rendkívüli munkaidő nélkül is meg lehetne oldani.

4.3.4. Amikor a munkavállaló (állítólag) keresőképtelen

Jól ismert a gyakorlatban a keresőképtelenséggel való visszaélés. Ha a fi-
zetett szabadság már elfogyott, vagy nem elegendő a tervezett távollétekre, 
a munkavállaló orvosi igazolást szerez a keresőképtelenségéről, és így men-
tesül a munkavégzés alól. Mivel a keresőképtelenség orvosi szakkérdés, azt 
a munkáltató saját hatáskörében nem bírálhatja felül, akkor sem, ha történe-
tesen perdöntő bizonyítéka van rá, hogy a munkavállaló valójában nem be-
teg. A keresőképtelenség felülvizsgálatára hatósági eljárást lehet indítani, 
amely azonban ritkán változtatja meg az eljáró orvos véleményét.17 Mind-
azonáltal, ha megállapítást nyer, hogy a munkavállaló valójában nem is volt 
keresőképtelen, akkor távolléte igazolatlan hiányzásnak minősül, és annak 
minden jogkövetkezményével számolni kell.

Egy Komárom-Esztergom megyei autóipari beszállító mindennapi műkö-
désében gyakori ez a probléma. A HR-vezető szerint fontos lenne a táppénz-
ellenőrzéseket könnyebbé és gyorsabbá tenni, rossz a tapasztalat az orvosok 
hozzáállását illetően, akik szinte bárkit kiírnak. Nem is a hosszabb tartamú 
betegségeknél okoz ez problémát (ilyen természetesen lehetséges), hanem 
az egy-két napos betegségeknél, amelyek tipikusan a szabadság elfogyása 
után jelennek meg. Egy több mint 2000 főt foglalkoztató elektronikai cégnél 
rendszeresek a „gyanús” megalapozottságú orvosi igazolások. Felülvizsgá-
latot csak egyszer kértek, egy fél évig húzódó táppénz miatt, a hatóságtól 
visszajelzés két év után sem érkezett. Sok interjúpartnerünk már számít a 
betegszabadságok, táppénzes távollétek megugrására a környezetükben el-
érhető szezonális munkák idején. Az Alföldön a „fóliaszezon”, Zalában a 
karácsony előtti fenyőkitermelés, Somogyban a balatoni szezon beindulása, 
míg Pest megyében az eperszedés idején sok a hiányzó. 

A sok betegség miatti távollét visszaszorítására lényegében kétféle mun-
káltatói válaszreakciót találtunk. Egyrészt, a munkáltatók szimbolikus in-
tézkedéseket tesznek: ingyenes vitaminosztás a munkavállalók körében, 
szűrések szervezése a kórházban, egészségnapok a munkahelyen stb. Más-
részt, valódi hatása csak a jelenléti bónusz bevezetésének van, ami azonban 
jogi szempontból aggályos (ld. még alább).

Egy Pest megyei gépipari munkáltatónál hasonló problémát jelent a sok 
egészségi állapota miatt „korlátozással alkalmas” minősítést kapó munka-
vállaló. Egyes munkafázisokra gyakorlatilag alig van ember emiatt (kb. 

17  Mt. 126. §; a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szó-
ló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet. 
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10%-nak van korlátozása, köztük sok a fiatal is), ez is komoly kapacitáskiesést 
eredményez a működésben. A HR-vezető szerint az orvosok a kártérítési fe-
lelősségtől való félelmükben túl óvatosak, és nagyon könnyen kiadják a kor-
látozással alkalmas minősítést. Ezt aztán a munkáltató nem akarja megfel-
lebbezni, mert ha a másodfok ezt alkalmatlanra módosítja, akkor elveszte-
nek egy munkavállalót. Ráadásul a másodfok az üzem ismerete nélkül, pa-
pírokból dönt. Így viszont sok tucat munkavállalójuk van, aki nem emelhet 
nehezet, vagy nem dolgozhat zajban, akiket ezért nehéz alkalmazni, de el-
küldeni is. A HR-vezető szerint nem túlzás, hogy ezzel a folyamattal el lehet 
jutni oda, hogy a munkáltató nem tud működni, mert egyes munkafáziso-
kat nincs, aki elvégezzen.

4.4. A munka díjazása

Magától értetődően a munkaerő megtartása és az új munkaerő bevonzása 
jelentette növekvő kihívásokra a munkáltatók elsődlegesen a munkabérek 
versenyképessé tételével reagáltak. A jelen kutatásnak nem volt célja az 
egyes ágazatokban, régiókban bekövetkezett béremelések pontos feltárása 
és elemzése. Az interjúkból megállapíthatóan a kép mindenesetre meglehe-
tősen vegyes, az adatok pedig aligha összehasonlíthatóak, mivel bérfejlesz-
tés alatt minden munkáltató mást ért. Interjúpartnereinknél mindenesetre 
közös vonás, hogy 2015–2016 óta jóval nagyobb ütemben emelték a béreket, 
mint a megelőző időszakban. 

Figyelemre méltó ugyanakkor az a jelenség, ahogy a munkáltatók – felis-
merve a béremelések korlátait – keresik azokat az egyéb komparatív előnyö-
ket, amelyekkel vonzóvá tehetik magukat a piacon. „A csillagos égig nem 
emelhetünk” – mondja egy Komárom-Esztergom megyei műanyagtechnikai 
cég HR-szakértője. Egy autóipari beszállító HR-vezetője szerint: „Nem fo-
gunk olyan béreket adni, mint Ausztriában, mert nem azért jöttek ide az 
összeszerelő cégek. Ha nem kedvező a munkaerő-költség Magyarországon, 
akkor mennek tovább.” Az interjúkból kirajzolódóan kreatív és sokszínű 
gyakorlata alakult ki a béren kívüli előnyök kialakításának. Olyan munkál-
tatók is nyitnak ezek felé a megoldások felé, ahol korábban egyáltalán nem 
léteztek ilyen motivációs elemek. Az alábbiakban összefoglaljuk az interjúk-
ból a munkaerő megtartására és bevonzására kialakított, a béreken túlmu-
tató technikákat.

4.4.1. Komparatív előnyök, túl a béreken

A sor néhány alapvető követelménnyel kezdődik. A munkavállalók ré-
széről fontos szemponttá vált a bejelentett foglalkoztatás. A hónap végén 
osztogatott „borítékos pénzek” helyett a legális kifizetésekkel lehet a mun-
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kavállalót megfogni. Hasonlóan alapvető a tiszta munkakörnyezet, a mun-
kavédelmi követelmények betartása. 

Sok olyan megoldással is találkoztunk, amelyek ugyan nem újdonságok, 
de eddig inkább a szakértők, vezetők foglalkoztatásánál fordultak elő. Az 
alábbi felsorolásban ezzel szemben olyan intézkedések szerepelnek, ame-
lyeket kifejezetten a fizikai alkalmazottaik számára, vagy részükre is bizto-
sítanak a munkáltatók. A paletta rendkívül színes, ám több olyan interjú-
partnerünk volt, aki a lista számos elemét egyszerre szerepeltette gyakorla-
tában. Néhány komparatív előny, amelyeket a munkáltatók nyújtanak:

– fokozott egészségvédelem: a munkavállalók céges költségen egészség-
ügyi szűrővizsgálatokra vagy magánszakrendelésekre, étkezési tanács-
adásra mehetnek; 

– ingyenes pénzügyi tanácsadás, kedvezményes szolgáltatások egyes 
bankoknál;

– ingyenes meleg étel egyszer műszakonként, a munkahelyen belül;
– a munkahelyen biztosított az ingyenes ásványvíz/szóda, friss gyü-

mölcs, ingyenesen használható üdítőitalos automata, vagy jelképes,  
20 Ft-os áron vásárolható az automatából kávé;

– a munkahelyen belül ingyenesen vehető igénybe masszőr;
– jelképes ajándékok jeles alkalmakkor (pl. karácsony, húsvét, nőnap), 

nyeremények kisorsolása a munkavállalók között (pl. színházjegy);
– a cégen belüli kommunikáció fejlesztésére rendszeresen megjelenő vál-

lalati újság, rendszeres kérdőíves felmérések a dolgozói elégedettségről 
(akár teljesen mindennapos ügyekről is, pl. a mosdóban legyen-e papír 
kéztörlő is, ne csak kézszárító); 

– ingyenes munkásszállás, illetve szállítás biztosítása;
– vissza kell utalnunk azokra a munkaidő-szervezési technikákra is, 

amelyek a munka-magánélet összhangját javítják (ami különösen csalá-
dosok, de egyre inkább az egyedülállók esetében is jelentős vonzerőt 
képez), és amelyek így ugyancsak fontos típusai a komparatív előnyök-
nek (ld. a 3.3.1. pontban).

Néhány munkáltató kifejezetten hangsúlyozta, hogy a fenti eszközök át-
gondolt, stratégiai alkalmazása szükséges, nem szabad elveszni a sokféle 
juttatásban. Olyan munkáltató is volt, ahol a vezetés saját bevallása szerint 
„kicsit túltolta” a munkavállalók kedvét kereső, egyéb juttatásokat. Egy bu-
dapesti humánszolgáltató cég vezetője szerint sokszor apróságokon múlik a 
siker. Például, ha a cég betanított munkásainak fele dohányzik, akkor elemi 
fontosságú, hogy legyen kulturált, fedett dohányzóhely, minél közelebb a 
bejárathoz. Egy másik példa: az egyik toborzási projektjük azzal lett nagyon 
sikeres, hogy a munkásbuszon ingyen wifit biztosítottak. Az érdeklődők-
nek ugyanis szinte kivétel nélkül volt okostelefonja, de internet-előfizetésre 
már nem futotta nekik. Egy futárokat foglalkoztató fővárosi munkáltató 
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szerint azzal tud vonzóbb lenni a versenytársainál, hogy nála hetente és 
készpénzben történik a bérfizetés. 

Vannak munkáltatók, akik hosszú távú megoldásokban gondolkodnak. 
Egy gumiabroncsgyártó cég HR-vezetője nagy fantáziát lát a vállalati nyug-
díj bevezetésében: erősen tudna kötni a munkáltatóhoz, ha a fizetés egy ré-
sze egy ilyen intézménybe menne a nyugdíjba vonulás előtti 10 évben. „Ki 
kell lépni abból, hogy rövid távon megoldható a helyzet.” 

4.4.2. Csapatépítés és kommunikáció

Kevésbé megfogható, de az anyagi jellegű juttatásokkal egyenrangú fon-
tosságú követelményként említették interjúpartnereink, hogy a munkálta-
tónál jó legyen a kollektíva, ahova szívesen jönnek dolgozni az emberek, és 
ahol emberként bánnak a munkavállalóval. 

Általános gyakorlat, hogy a munkáltatók kiemelt figyelmet fordítanak a 
csapatépítésre. Számos munkáltatónál gyakorlattá váltak a legkülönfélébb 
csapatépítő rendezvények (a sárkányhajózástól a főzőversenyekig), vagy cé-
ges költségen érhetőek el fakultatív programok (pl. családi nap, gyermek-
nap, egészségnap, buszos kirándulások). 

Hasonlóan, sok munkáltatónál nagyon felértékelődött a munkavállalók-
kal való emberséges bánásmód, a kommunikáció minősége. Több interjú-
partner felidézte a régi közhelyet, miszerint az emberek a céghez jönnek 
dolgozni, de a főnökük miatt mennek el. Egy budapesti humánszolgáltató 
cég vezetője így összegzi a jelenséget: „Nagyon gyenge a középvezetői szint, 
a kilépő interjúk szerint ez nagy probléma. Be kell látni, hogy a melós nem 
áru, ma már nem lehet kimenni a piacra, nem lehet kilóra megvenni. Ezt a 
felsővezetők könnyebben belátják a számok, szakcikkek alapján. A közép-
vezető csak azt látja, hogy csökken a hatalma, amire agresszióval reagál.”. 
Egy somogyi mechanikai gyártócég HR-vezetője szerint: „Ez a mostani 
helyzet a vezetőknek is egy lecke, nem lehet csak új lepattintani a munka-
vállalókat, a büszkeségből le kell adni, nyitottabbnak kell lenni a munkavál-
lalók felé. Mindent lehet gépesíteni, de az empátiát, a tiszteletet nem.”

Több cégnél találtunk példát arra, hogy kifejezetten képezik a műszakve-
zetőket, középvezetőket a megfelelő kommunikációra, a visszajelzések, a fel-
adatkiosztás mikéntjére. Egy autóalkatrész-gyártó cégnél az összes vezetőnek 
és a támogató területeknek szerveztek átfogó készségfejlesztő képzést ehhez. 
Ez a képzés alanyai felé is munkahely-megtartó hatású: a képzés élménysze-
rű, külső helyszínen valósult meg, csapatépítő elemekkel. Persze nehéz válto-
zást elérni, hiszen egy korábbi szemléleten próbálnak változtatni. 

Természetesen maga a munka is lehet motiváló tényező. Az érdekes tech-
nológia, a továbblépési lehetőségek, az átlátható karrierút is fontos szerepet 
játszik a munkavállalók megtartásában. Ez utóbbi egy ipari/termelő cégnél, 
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fizikai munkakörben kevésbé lehetséges. Ahogy egy pénzügyi szolgáltató 
HR-igazgatója megfogalmazta: „10–20 000 Ft-ért nem fog váltani a kolléga, 
ha értelmes munkát végezhet, nagy önállósággal, és a munkakörülmények 
általában is rendben vannak”.

4.4.3. A jelenléti bónusz aggályos gyakorlata

Számos interjúpartnerünk gyakorlatában szerepel valamilyen formában 
az ún. jelenléti bónusz. Ennek a díjazási formának általában egyetlen felté-
tele van: az adott időszak minden munkanapját munkában kell tölteni. Ab-
ban már megoszlik a gyakorlat, hogy ezt a feltételt mennyire szigorúan ér-
telmezik. Míg egyes cégeknél a szabadság, betegszabadság igénybevétele 
nem zárja ki a bónuszra való jogosultságot, másoknál a havi egy-két napnál 
több, akármilyen jogcímű távollét mellett már nem jár ez a juttatás. Az intéz-
mény célja világos: a munkáltató ezzel igyekszik visszaszorítani az igazolat-
lan távolléteket, vagy a nem valós betegszabadságokat stb. Különösen olyan 
munkáltatóknál van komoly szerepe, ahol a hiányzás miatt kieső munka-
vállaló gyors pótlása nem, vagy csak nehezen megoldható. A munkaválla-
lók körében általában népszerű juttatásról van szó, hiszen önmagában a je-
lenléttel, a rendszeres munkába járással megszerezhető.

Hasonló céllal alkalmaz egy Hajdú-Bihar megyei humánszolgáltató cég 
ún. hűségbónuszt. A juttatás a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalá-
sán alapul, feltétele, hogy a munkavállaló egy meghatározott, általában 
egyéves hűségidőszakot munkaviszonyban töltsön, és ez alatt ne kövessen 
el semmilyen kötelezettségszegést. Kizáró feltétel továbbá, ha a hűségidő-
szak alatt a törvényes szabadságán és évi 30 nap keresőképtelenség miatti 
távolléten túl távol van a munkától, akár csak egy munkanapot is. 

A jelenléti bónusz ugyanakkor komoly jogi aggályokat vet fel. Egyrészt, 
egy ilyen rendszerben a munkavállaló akkor is elveszíti jogosultságát a jut-
tatásra, ha a törvény adta jogaival él. Azaz, miért éri hátrány a munkaválla-
lót önmagában azért, mert törvény adta jogával élve otthon feküdte ki a be-
tegségét, vagy családi okból kivett két nap szabadságot? Másrészt, élesen 
felmerül a közvetett hátrányos megkülönböztetés18 gyanúja. A jelenléti fel-
tételt ugyanis nem minden munkavállaló tudja ugyanolyan könnyen teljesí-
teni. A kisgyermekesek, az idősebbek, a gyengébb egészségűek gyakrabban 
kénytelenek távol maradni a munkától. E munkavállalói csoportokat tehát 
az első látásra objektív követelmény – a 100%-os, vagy akörüli jelenlét – hát-
rányosabb helyzetbe hozza.

Álláspontunk szerint, míg a munkáltatónak természetesen elemi érdeke 
az igazolatlan távollétek elleni fellépés, a jogszerű távollétek esetén viszont 
tűrésre köteles. Társadalmi szempontból sem kívánatos, hogy egy munka-

18  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 9. §.
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vállaló betegsége ellenére bemenjen a munkahelyére, vagy otthon felügye-
let nélkül hagyja kiskorú gyermekét. A munkáltatónak is érdeke, hogy a 
szabadság által a munkavállalók regenerálódni, pihenni tudjanak. Ehhez 
képest nem jogszerű egy olyan díjazási rendszer, amely arra sarkallja a 
munkavállalót, hogy betegen is inkább bemenjen dolgozni, vagy ne vegye 
ki a szabadságát akkor sem, amikor már nagyon fáradt, és egészségileg is 
szüksége van a pihenésre. 

Ezeket a jogi és humánpolitikai aggályokat érzékelték interjúpartnereink 
is. Egy autóelektronikai cégnél éppen ezért a korábbi jelenléti bónusz felét 
alapbéresítették, és ma már csak kisebb összegben van jelen a díjazási rend-
szerben. Egy elektronikai gyártó munkáltatónál furcsa ellentmondást ered-
ményezett a jelenléti bónusz: éppen az jön be dolgozni betegen is, aki tény-
leg beteg, hogy ne bukja el a pluszjuttatást. Az alaptalannak tűnő táppénzes 
állományok viszont megmaradtak. Egy csomagolástechnikai gyártó cégnél 
is felmerült a jelenléti bónusz lehetősége. Ám nem szívesen adnának a pusz-
ta jelenlétért plusz díjazást mindenkinek, amikor a gyakori hiányzás csak 
30-40 megbízhatatlan kollégánál fordul elő. 

5. Összegzés

A munkaerőhiány elsősorban azért érdemel figyelmet a munkajog tudo-
mánya szempontjából is, mert a munkavállaló alárendeltségének oldódása 
révén a munkajog dogmatikájának egyik alappillérét érinti. A feszes mun-
kaerő-piacokon a munkáltatóknak saját maguknak kell megteremteni azt a 
köteléket, amivel a munkavállalókat szervezetükhöz köthetik. Ez akkor is 
így van, ha egyébként a munkavállaló számára kedvező munkaerőpiaci 
helyzet soha nem jelenti az alárendeltség teljes megszűnését, legfeljebb any-
nyit, hogy a munkavállaló könnyebben találhat magának új munkahelyet, 
ahol szintén alárendeltségben kell majd teljesítenie. A legtöbb munkavállaló 
számára az ugyanis nem a pillanatnyi keresleti-kínálati viszonyok kérdése, 
hogy bérre van szüksége a létfenntartásához. 

A magunk részéről azt az általános megközelítést tartjuk helyénvalónak, 
hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet miatt nincs szükség a munkajog át-
fogó felülvizsgálatára. Meglátásunk szerint a munkajognak nem feladata, 
hogy a mindenkori, gyorsan változó piaci helyzetképet visszatükrözze, ha-
nem ellenkezőleg, éppen a viszonylagos állandóságot, stabilitást kell jelen-
tenie a felek számára. Kifejezetten csapdának tartjuk, ha a jogalkotás pilla-
natnyi igények miatt nyúl hozzá egy jogterület alapvető pilléreihez. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy a szabályozás pontosítása, egyes részletkérdések 
felülvizsgálata ne lenne indokolt. A teljesség igénye nélkül, élesen vetődik 
fel a szabályszegő munkavállalóval szembeni munkáltatói igényérvényesí-
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tés hatékonyságának növelése vagy az indokolatlan keresőképtelenségek 
miatti távollétek hatékonyabb jogi felülvizsgálatának lehetővé tétele. Mivel 
a rendkívüli munkavégzés időkerete az Mt. közelmúltbeli módosítása okán 
megemelkedett, fontos lenne a munkaügyi ellenőrzés intenzitásának erősí-
tése abból a célból, hogy a munkáltatók az immár kiszélesedett mozgástér-
ben szabályosan járjanak el a túlmunka mennyiségének betartása és pontos 
adminisztrációja terén, s ezáltal a jogszabály-módosítás ne elsősorban a túl-
munka szaporodása, hanem kifehérítése irányába hasson. 

Miközben a jogalkotás számára tehát inkább az óvatos beavatkozást java-
soljuk, a munkáltatók részéről éppen az aktív, gyors lépéseket tartjuk indo-
koltnak. A munkáltatók talán legfontosabb teendője munkaerőhiányos 
helyzetben, hogy a piaci viszonyok miatt hiányzó munkavállalói alárendelt-
séget maguk teremtsék meg. Elsősorban komparatív előnyökkel ösztönöz-
zék a munkavállalót arra, hogy tartósan és jól dolgozzon szervezetükben. 
Nem elég, ha a munkáltató csúcsvezetői belátják a munkaerőpiaci helyzet 
diktálta új követelményeket, a munkáltatónak erőfeszítéseket kell tennie 
ahhoz, hogy ezt a munkavállalókkal napi kapcsolatban álló, helyi vezetők, 
munkairányítók is megértsék, és ahhoz alkalmazkodni tudjanak.

Végezetül, találkozzon bár a munkáltató a munkaerőhiány miatt a legext-
rémebb helyzetekkel, meglátásunk szerint a feszes munkaerőpiac számos 
olyan tanulsággal szolgálhat, amelyek érvényessége nem csak a pillanatnyi 
helyzetben áll fenn. A munkavállalót jobban megbecsülő, szankcionálás he-
lyett a komparatív előnyökkel ösztönző, a munkavállalóval közvetlen kap-
csolatban álló középvezető képzésére hangsúlyt fektető munkáltatói attitűd 
hosszú távon is jó befektetés, amely megtanulása, bevezetése akkor is meg-
térül, ha idő közben változnak a piaci viszonyok.
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HORVÁTH ISTVÁN*

Fragmentált célkitűzések

A hazai közszolgálati szabályozás strukturális 
megosztottságáról és mindennek legújabb 

törvényéről

Születésnapi ajándékként jót és szépet illik írni! Ha egy Ismeretlent meg-
kérdeznénk: miként és milyen tartalommal kellene szabályozni a közfelada-
tot ellátó hatóságoknál, intézményeknél dolgozók jogviszonyát, várhatóan 
azt a választ kapnánk: egy törvényben – jó feltételekkel. Mert a közfeladat 
koherens kategória – felelné az Ismeretlen, így a szabályozása is csak egysé-
ges lehet, attraktív alkalmazási kondíciókkal. Hiszen ami egyik oldalon a 
köz szolgálata, a másikon összességében a társadalom megmaradását és megúju-
lását biztosító szolgáltatás. Ha az Ismeretlen által elképzelt közszolgálati sza-
bályozásról szóló írást adhatnám ajándékba, megfelelnék az apropó, a szü-
letésnap kívánalmának. 

Kicsomagolva az ajándékot: csupán regisztrálhatom, miért és hogyan 
fragmentálódik, magyarabbul bomlik részekre történelmi léptékben a magyar 
közszolgálat szabályozása. Az elkülönülést nem feltétlenül kifogásolom, a bí-
rák jogállása például egyetlen más közszolgálati törvény keretei közé sem 
illeszthető. Ugyanakkor kétséges, miért nem fér egy törvény hatálya alá pél-
dául a katona és a rendőr vagy a pedagógus és a tankerületi hivatal ügyin-
tézője. Nem felmentés: a közszolgálat szabályozásának fragmentálódása nem-
zetközi jelenség is. A nemzeti jogalkotásoknak már nincs koherens mintája, oda az 
egységes közszolgálat gondolata. A magyar közszolgálat foglalkoztatási 
szabályozása rendkívül differenciált.1

A következő oldalakon a közszolgálati szabályozás strukturális megosz-
tottságáról és ennek hátteréről írok – eljutva a fragmentáció legújabb törvé-
nyéhez. 

* Egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; ügyvéd, Dr. P. Horváth Ügyvédi 
Iroda.

1  HaZaFI Zoltán (2015): Néhány gondolat a közigazgatás munkaerő-piaci versenyképességéről. Hadtudomány; 
Forrás: http://real.mtak.hu/21949/1/4_HAZAFI_ZOLTAN.pdf 12-20. o.; Letöltve: 2017.XI.16.



185

1. Ferencz József utasítása a kodifikációra – megmaradt 
elképzelésnek…

A kiegyezésig a hivatal a magyar ember számára nobile officium, fizetés nél-
küli tisztség. Amint Márai Sándor írja, az ezt követő fél évszázad múltán mil-
lió karral csimpaszkodott a magyar középosztály az etető-itató, nyugdíjjal 
altató állam testén.2 A szélesebb értelemben tekintett munkajogi keretetek 
között – az élethez ugyancsak jó ívű pályát kapcsolva – a közszolgálat, a mun-
ka közjoga kerül először szabályozásra. De nem a tartalom indokolta struktúrá-
ban, mind a dualizmus, mind a két világháború között a közszolgálati jog ka-
otikus. Ferencz Józsefnek az 1892–97-i országgyűlés megnyitása alkalmával fel-
olvasott trónbeszéde utasítja a kormányt: a tisztviselők jogviszonyainak 
szabályozásával kapcsolatos törvényjavaslatát terjessze a Ház elé. A kezde-
ményezést egyaránt támogatja a kormánypárt és ellenzék, Eötvös Károly, a 
kor egyik legnevesebb ügyvédje és országgyűlési képviselő hangsúlyozza: a 
magyar közigazgatás bajainak fő oka, hogy a tisztviselőknek nincsen olyan 
törvényük, mely szolgálati viszonyaikat rendezné. Az uralkodói utasítás ellené-
re a törvényjavaslat benyújtása elmarad.3

1.1.  A jogtudomány kritikája a kiegyezés után  
– a II. világháború kezdetéig

A közszolgálati szabályozás rendezetlensége a Monarchia idejében és a két vi-
lágháború között is a jogtudomány visszatérő és eredménytelen kritikája alatt 
áll. A trónbeszédben foglalt kodifikációs utasítást megelőzően Fésűs György 
jogakadémiai professzor sajnálattal állapítja meg: hazánkban nincs állam-
szolgálati pragmatika, így sok esetben az osztrák jogszabályokra kell támasz-
kodni.4 1886-ban a jogászság képviseletében Keleti Ferenc ügyvéd publikált 
az államszolgálat jogi természetével és az államszolgálati pragmatika elvei-
vel foglalkozó, a Magyar Tudományos Akadémia által arany díjjal elismert 
tanulmányt, ugyancsak megfogalmazva a jogalkotási elvárásokat. Hangsú-
lyozza: a megnövekedett állami feladatokat végző nagyszámú állami appará-
tus megfelelő működtetéséhez elkerülhetetlen az állam és a szolgálatában álló 
tisztviselő viszonyának, az államszolgálat jogi természetének, az állam és az 
állampolgárok jogi érdekeinek szabályozása. A kor külföldi tükreként Kele-
ti ugyanakkor megállapítja, hogy kimerítő, valamennyi hivatali jogot és kö-
telességet magában foglaló kodifikált szabályzat alig található. Európai 

2  máraI Sándor: Egy polgár vallomásai, Helikon, Budapest, 2002., 95. o. 
3  HorVátH István: Az eltűnt közszolgálati komparatív előnyök nyomában; 350 éves az Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara; A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai; 
ELTE Eötvös, Budapest, 2018. 928–946. o.

4  FéSűS György: A magyar közigazgatási jog kézikönyve; Eggenberger – Atheneum, Budapest, 1880., 17. o.
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minta hiányában a hazai igényeket kielégítendő egységes szolgálati pragmatika 
létesítését tartja szükségesnek, valamennyi államszolgálati ágazatra kiterjedő 
hatállyal.5 Összességében a korszak kritikája szükségszerűen elmarasztaló. Az ér-
tékelés sommás megállapításait idézve: a törvényhozás több mint harminc-
éves működése során nem tudott a közigazgatás alapvető bajain segíteni. 
Az országban az egységes, szerves közigazgatási rendszer helyett egy cse-
lekvéseiben kiszámíthatatlan, érvényesülésében bizonytalan, a társadalmi 
érdekek gondozásáról leszokott, szellem nélküli gépezet működik.6 

 Az I. világháború újfent elodázta a közszolgálati pragmatika kidolgozá-
sát. A király nélkül maradt királyságban a jogtudomány – a kívánatos jogal-
kotás hiányában – ismételheti önmagát. Tomcsányi Móric, a Budapesti Kirá-
lyi Magyar Tudományegyetem professzora vonja meg a negatív egyenleget: 
a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó egységes kódex nincs, pedig megítélése 
szerint e jogviszonyok is azok közé tartoznak, amelyek – legalább alapelve-
ikben – törvényhozási szabályozást kívánnak.7 

A kodifikáció esélye: tudós kormánybiztosi kinevezéssel! Magyary Zoltán, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem tanszékvezető tanára kerül a Minisz-
terelnökségen a közigazgatás egyszerűsítését és javítását célzó tervek kidol-
gozására létesült tárcaközi bizottság élére. Az elvesztett világháború követ-
kezményei, a világgazdasági válság és az elmaradt társadalmi és államszer-
kezeti reformok következtében elodázhatatlannak tűnt a kormányzás gyökeres 
reformja, és a kormányzati meglátás szerint ehhez szellemi muníciót csak az 
akkori közigazgatás-tudomány, az általa érvényesített szemléleti mód adhat.8 
Magyary kormánybiztosként 1932-ben részletes programot dolgozott ki a 
közigazgatás racionalizálására, ennek részeként ígérte a szolgálati pragmatika 
tervezetének kormány elé terjesztését. Erre azonban nem kerül sor, Magyary 
támogatása egyre fogy, s végül lemond kormánybiztosi tisztéről. A reform ez-
úttal is megrekedt a tudomány keretei között.9 

A II. világháborúig terjedő időszak értékelését – a közigazgatást „belül-
ről” is megtapasztaló – professzor „Magyar közigazgatás” c. átfogó monográ-
fiája adja meg. Amint Magyary írja, a magyar köztisztviselők szolgálati jogviszo-
nyai kodifikálva nincsenek. A magyar közszolgálati jog törvényekben, rendele-
tekben, minisztertanácsi határozatokban, kúriai, közigazgatási bíróságok 
ítéleteiben, döntvényekben, valamint a pénzügyminisztérium által kiadott 
közszolgálati jogszabályok gyűjteményében található. Ezek a szétszórt ren-

5  keletI Ferenc: Az államszolgálat jogi természete; Singer és Wolfner, Budapest 1886., 28. o.
6  HencZ Aurél: Gondolatok a közszolgálati pragmatikáról és etikáról (1886–1944); Magyar Közigazgatás, 

1993/1.szám, 13-25. o.
7  tomcsányI Móricz: A magyar közigazgatási jog és alapintézményei; Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; 

Budapest, 1926., 25. o.
8  Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán munkássága nemzetközi összehasonlításban; Magyar Közigazgatás 1995/4. 

szám., 241–245. o.
9  HorVátH István: Diagnózis és terápia, Javaslat a magyar közszolgálat szabályozásának reformjára – figye-

lemmel az EU tagállamok jogalkotására, hazai múltunkra és jelenünkre; PhD-dolgozat, kézirat; Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Munkajogi program, 2006., 16. o.
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delkezések egyben a rendszer alapvető hiányosságait tüntetik fel. Magyary erőtel-
jesen hangsúlyozza, hogy a közszolgálatra vonatkozó összes alapvető kérdés 
szabályozása végett feltétlenül szükség van a közszolgálatról szóló törvény 
megalkotására, „mely majd a magyar közszolgálatot a nemzet életében reá 
váró felelősségteljes szerep betöltésére fokozatosan képessé teszi”10.

1.2. És amit a szétszórt rendezésekben találunk…

A szabályozásnak a jogtudomány által folyamatos kritika alatt tartott ne-
gatív nívója és a közszolgálati állás biztosította életminőség fordított arányban áll 
egymással. A kor egyetemi jegyzete szerint a „pénzbeli előnyök” játszották a 
legnagyobb szerepet a közszolgálati jogosultságok között. A közszolgálati díjazás 
körébe tartozik az illetmény (fizetés), a lakbér, az útiköltségek, hivatalos át-
költözködés és a bútorszállítási költségek megtérítése, valamint a pálya le-
zárását követően a nyugdíj. További pénzbeli előnyként az államvasúton a 
féljegykedvezmény, az adókedvezmények (pl. az állami alkalmazottak jöve-
delemadót nem fizetnek, az összes állami és önkormányzati alkalmazott 
nem fizet községi pótadót), továbbá az illetékek, valamint az illetmények 
lefoglalása tekintetében is vannak kedvezmények. A pénzbeli előnyök kö-
zül az illetmény a legjelentősebb.11 

A szabályozás inkoherenciája ellenére, mai megfogalmazás szerinti kom-
paratív előnyt biztosító jogalkotói célkitűzés azon a felfogáson alapult, hogy 
a magánalkalmazottól eltérően – aki meghatározott munkára és munkaidő-
re szerződött – a közalkalmazott nem feladat ellátására kötelezte magát. A min-
denkori közszolgálat szükségletek határozták meg teendőit, a munkaidő 
sem volt megszabva. Amíg a magánjog piaci viszonyban a munkaadó ellen-
szolgáltatást, fizetést adott, amit befolyásoltak a keresleti-kínálati viszo-
nyok, és erőszakos körülmények, így a sztrájk, a bérharcok, addig a közszol-
gálatban a fizetést nem ellenértéknek tekintik. A díjazás a munkaképesség fenntar-
tását szolgálta. Továbbá azt, hogy a közhivatalnok megfelelő életet éljen, egész 
emberként a köznek szentelhesse magát, és a hatalommal való rendelkezés 
ne engedjen a megkörnyékezésnek.12

2. A munkajogi rendszerváltozástól kéziratom lezárásáig

A szocializmusnak a köz- és a gazdasági szféra viszonyait a társadalmi tu-
lajdon dominanciája alapján egymásba csúsztató, alapvetően egységes szabá-
lyozása (pl. bizonyos speciális szabályok meghatározása mellett munkavi-

10  magyary Zoltán: A magyar közigazgatás; Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942. 43. o.
11  Közigazgatási jog, Vargha jogszeminárium, Budapest, 1940/41-es tanév 181–183. o. 
12  HorVátH i. m. 2006. 83. o.
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szonyban állnak például az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgo-
zók is13) a politikai-gazdasági rendszerváltozás miatt tarthatatlanná vált. A 
jogalkotó szükségszerű válasza: a nyugat-európai kontinentális jogrendszerek 
nyomán a verseny- és közszféra elkülönült szerkezetű állami szabályozásának 
megteremtése. Ezt az 1992-ben életbe lépett módosulást tekintem munkajogi 
rendszerváltozásnak, hiszen a duális struktúra kialakítása nyomán kettévált a 
munka magánjogának (verseny- és nonprofit szféra) és közjogának (közszolgálat) 
szabályozása. 

A duális struktúra trichotóm szerkezetet hoz, így már a kezdet is a közszolgá-
lat törvényi szabályozásának fragmentációjával jár. A célzottan a verseny- 
én nonprofit szférára orientáló 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvényköny-
véről megalkotásával szükségszerűen együtt jár a közszféra törvényi szintű, 
önálló munkajogi szabályozása. Nem hasonló szükségszerűség, hogy „nem 
férnek” egy törvénybe az általam civilnek nevezett közszolgálat munkáltatói-
ként az állami és a helyi önkormányzati közfeladatokat, közszolgáltatásokat 
ellátó költségvetési szervek. Kétségtelen különbség a köztisztviselői és a 
közalkalmazotti jogviszony között az előbbiben megjelenő, részleges és eltérő 
terjedelmű közhatalom-gyakorlás. A verseny (nonprofit) szféra és a közszektor 
munkajogi elkülönült szabályozása viszont nem indokolta az ún. trichotóm 
törvényi szerkezetet, erre, megítélésem szerint önmagában a közhatalom – a 
köztisztviselőknek egyébként is csak egy hányadát érintő – gyakorlása mi-
nősítő jegyként nem szolgált alapos indokként.14

Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról (a továbbiakban: 
Ktv.) nem pusztán a rendszerváltás folyománya. A köztisztviselői státusz 
kodifikálása egy történelmi folyamat hiányzó láncszemének pótlása. Ezzel szem-
ben a közalkalmazotti státus a rendszerváltozás terméke. Az 1992. évi XXXIII. tör-
vény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.) a jogalkotói szándék 
szerint azért keletkezett, hogy az állam a lakossági szolgáltatásokat végzők 
több százezres rétegének (pl. közoktatás, közegészségügy, közművelődés) a 
versenyszféra munkavállalóihoz képest kedvezőbb munkaerőpiaci helyze-
tet alakítson ki abból a célból, hogy egyfelől biztosítsa e szolgáltatások szín-
vonalát, másfelől, hogy biztosítsa a polgárság, mint a rendszer politikai bázisa 
rekrutálódásának egyik forrását. Ennek fejében, a közalkalmazottak tekinteté-
ben a versenyszféra munkavállalóihoz képest némileg korlátozta a munka-
ügyi kapcsolatokban megvalósítható érdekérvényesítési lehetőségeket.15

A közalkalmazotti jogállás megteremtéséhez egy másik szándék, vagy 
inkább kényszer is vezetett. Nem állt rendelkezésre költségvetési forrás a 
Ktv. és a Kjt. hatálya alá tartozók azonos színvonalú díjazására, így az 
egyenlő bánásmód sérelmének elkerülése végett is kerültek külön törvény-

13 Lásd a 38/1973. (XII. 27.) MT rendeletet az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók 
munkaviszonyának egyes kérdéseiről.

14  HorVátH i. m. 2018., 928–946. o. 
15  BerkI Erzsébet: A köz szolgálói, Kézirat, Budapest, 1998., 3–5. o.
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ben a közalkalmazottak, a köztisztviselőkénél hátrányosabb díjazási rend-
szerbe. Az 1992-ben hatályba lépett szabályozás – és a következő 27 év – 
fragmentációjának hátterében a költségvetés áll. Az 1990-es évek első felé-
ben a kormányok a kialakítandó polgári léthez szükséges forrásokat feláldozzák 
az eredeti tőkefelhalmozás folyamatainak támogatása érdekében. Ennek legvilá-
gosabb megfogalmazásával a gazdasági stabilizációt szolgáló 1995. évi ki-
igazító intézkedésekről szóló 1023/1995. (III. 22.) Korm. határozatban talál-
kozunk: „…a Kormány kívánatosnak tartja, hogy forrásátcsoportosítás történ-
jen a vállalkozói szféra javára, a költségvetési intézmények és a lakosság terhére”.

Összességében 13 évet minisztériumokban dolgozva, úgy vélem a költ-
ségvetési hiány nem adhatott volna immár közel három évtizednyi felmen-
tést a jogalkotásnak egy koherens, az indokolatlan fragmentációt megszün-
tető szabályozás megteremtéséhez. 1992-höz képest a szerkezet tovább tago-
zódott: a duális rendszerben trichotóm helyett megnégyszerezett törvényi struktúra 
van életben.  

2.1. Állomások a fragmentáció történetéből – a Kjt.-vel kezdődött

A teljesség igénye nélkül néhány meghatározó momentum a civil köz-
szolgálat törvényeit érintő strukturális módosításokról. A fragmentációnak 
többféle jogalkotási módozatával találkozunk. Az első változat: a változás 
egyáltalán nem jár új törvény megalkotásával. A Kjt. – a 2012. évi törvény a mun-
ka törvénykönyvéről után a legtöbb foglalkoztatottra vonatkozó törvény16 – 
keretein belül szabályozva a jogalkotó 2001-től a garantált illetményt és az 
előmenetelt tekintve „kiszakítja” a felsőoktatási intézményben oktatói, vala-
mint a tudományos kutatói munkakört betöltőket a közalkalmazotti jogviszony 
általános szabályai alól (Kjt. 79/B–D. §). A háttérben ezúttal is a forráshi-
ány. Itt jelenik megelőször az egy törvény hatálya alatt álló alkalmazottak 
díjazása finanszírozásának olyan problémája, melyre a jogalkotás nem tud 
generális választ adni. A felsőoktatás kerül kiemelésre, az ehhez szükséges 
forrást biztosító a 2000. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság költségve-
téséről módosítja a Kjt.-t. E kezelési metódus az első dominó a sorban, a je-
lenig haladva egyetlen, a második legnagyobb személyi hatályú munkajogi tör-
vényt érintő kihívásokra koherensen, koncepcionálisan, és valamennyi közalkalma-
zottat érintő jogalkotási választ sem regisztrálhatunk. A Kjt. szakmai „gazda” 
nélkül marad…

16  2018-ban 455 400-an álltak közalkalmazotti jogviszonyban. Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/
xstadat/xstadat_evkozi/e_qli006.html; Letöltve: 2019. V. 21.
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2.1.1.  2010 – Az első szabályozási duplikáció  
a közigazgatásban

A 2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról (a továbbiakban: 
Ktjv.) összességében a Kormány hatáskörébe tartozó központi közigazgatási 
szerveket (pl. Miniszterelnökség, minisztériumok, kormányhivatalok) ki-
vonja a Ktv. szervi hatálya alól – eljutva ezzel a fragmentáció kivitelezésének 
második megoldásához: az önálló jogállási törvény megalkotásához. A Ktv. két 
részre bomlásának oka, mint a „fehér holló” – ezúttal ugyanis kivételesen 
nem a költségvetési forráshiány motiválja a jogalkotót. A 2010-es országgyűlési 
választások után alakult kormány indokolás nélkül kívánt megválni egyes 
köztisztviselőktől. A célhoz az eszköz a Ktjv.: a munkáltató a kormánytiszt-
viselői jogviszonyt felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti [Ktjv. 8. § (1) be-
kezdés]. E rendelkezés kiiktatja a munkajog egyik sui generis védelmi funkcióját, 
ami általában az indokoláshoz kötött munkáltatói jogviszony-megszüntetés előírá-
sával segít a jogviszony gyengébb alanyán. 

Mi vezethetett e szabály megalkotásához? Két momentum. Az első: visz-
szaemlékezem 1990 első félévére, amit az Igazságügyi Minisztérium Közjogi 
Kodifikációs Főosztályán töltöttem. Egyik kiemelkedő feladatom: részvétel az 
1990. évi XXXIII. törvény az államtitkárok jogállásának átmeneti szabályozásáról (a 
továbbiakban: Ájtv.) előkészítésében. E törvény legmagasabb vezetői szinten 
rögzíti a kormányzati személyzet politikusokra és szakemberekre való elkülönítését. 
Így lett a minisztériumokban a politikai mellett közigazgatási államtitkár, 
előbbi mandátuma Minisztertanács megbízatása megszűnéséig tartott, 
utóbbi viszont határozatlan idejű kinevezést kapott [Ájtv. 2. § (2) bekezdés, 
6. § (1) bekezdés]. Kifejezve: a választások és kormányváltások nem érinthe-
tik a minisztériumok szakembereit. A második momentum: a 2006. évi or-
szággyűlési választások után lépett életbe a 2006. évi LVII. törvény a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásá-
ról (a továbbiakban: 2006. évi LVII. törvény), ami súlyos kodifikációs hibát 
tartalmaz. 16 év elteltével formálisan is megszünteti a miniszteriális közigazgatás-
ban legmagasabb vezetői szinten a politikai és a szakmai pozíciók elkülönítését. Két-
ségtelen, a négyévenkénti kormányváltások a gyakorlatban egyre inkább 
politikai bizalmi állásnak tekintik a közigazgatási és helyettes államtitkári 
státuszt, de mindezt törvényesíteni a zsákmányrendszer17 irányába tett ká-
ros döntés. A politikai és a közigazgatási államtitkári pozíciót „összeol-
vasztják”: marad – de facto miniszterhelyettesi politikai tisztségként – az 
államtitkár. A helyettes államtitkár helyébe a szakállamtitkár lép, és e tisztségnek 

17  A zsákmányrendszer vagy politikai patronázs az a jelenség, amikor egy politikai párt a választások 
megnyerése után szavazóinak és támogatóinak kormányzati állásokat biztosít, ösztönzésképpen, hogy 
továbbra is a párt javáért munkálkodjanak. Ezzel ellentétes rendszer az érdem szerinti előreléptetési rend-
szer (merit system), ahol az állásokat politikai aktivitástól függetlenül, valamely érdem alapján töltik be. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1km%C3%A1nyrendszer; Letöltve: 2019. V. 20.
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az államtitkárral azonos politikai kiszolgáltatottságát bizonyítja: mindkét 
státuszra szóló megbízás megszűnik a Kormány megbízatásának megszű-
nésével [2006. évi LVII. törvény 47. § a) pont, 58. § a) pont]. És e szabályt elő-
ször az elképzeltnél korábban kell alkalmazni, mert a választási ciklus letel-
te előtt egy évvel konstruktív bizalmatlansági indítvány folytán a kormány 
megbízatása megszűnik. 

A Ktjv. indokolás nélküli felmentése – az előzményekre is történt jogalko-
tási reakcióként, és annak egyetlen jogpolitikai indokaként – átmeneti lehe-
tőség: az Alkotmánybíróság 8/2011. (II. 18.) AB határozatával megsemmisítette a 
Ktjv. indokolás nélküli felmentési szabályát. A rendelkezés kiiktatása ugyanak-
kor nem visszamenőleges, hanem jövőbeli hatályú, a 2011. II. 18-án kihirde-
tett határozat még V. 31-ig hatályban hagyja az alkotmányellenes rendelke-
zést. Mindezzel pedig úgy gyógyít, hogy a sérelmet nem orvosolja. Amint a 
Kúria egy indokolás nélküli felmentést tárgyában hozott ítéletében kimond-
ja: a Ktjv. munkáltatói indokolás nélküli felmentést lehetővé tévő, az Alkot-
mánybíróság által megsemmisített szabálya már a megalkotásakor alkot-
mányellenes volt, azonban az alkalmazhatósága szempontjából annak van 
jelentősége, hogy a megsemmisítésére „ex nunc” hatállyal – a határozat közzété-
telét követő nappal kerül sor. Erre alapozva az ítélet megállapítja: nem jogel-
lenes az Alkotmánybíróság határozatának meghozatalát megelőzően közölt – indoko-
lás nélküli – felmentés [Mfv. I. 10.392/2012/3.]. De ugyanígy járnak azok a fel-
peresek is, akiknek jogviszonyát az Alkotmánybíróság határozatának kihir-
detését követően, legkésőbb V. 31-ig közölt indokolás nélküli felmentéssel 
szüntetik meg. A Kúria ítélete nem tekinti rendeltetésellenes joggyakorlásnak az 
Alkotmánybíróság által a jövőre nézve megsemmisített, de a közléskor még 
hatályos jogszabály alkalmazását (Kúria Mfv.I. 10.094/2014/7.). Azaz, amíg az 
alkotmányellenes szabály hatályos, jogszerűen élhetnek vele – akár az AB 
határozat kihirdetése előtt, akár azután, a megsemmisítés napjáig. 

2.1.2.  A Kjt. illetmény-előmenetelének amortizációja  
– két változat a törvény hatályának zsugorodására

A 158 éves Lehman Brothers Holding, az egykori negyedik legnagyobb ame-
rikai befektetési bank, egyben a világ vezető brókercégének 2008-as csődjé-
ből keletkezett18, Magyarországot is elérő gazdasági válság tünetei a hazai 
közszférát is sújtják. Ha a közalkalmazottakat tekintjük, a jelenidő haszná-
lata indokolt. Akiket ugyanis az elmúlt tíz év nem emel ki a Kjt. illetménytáb-
lájának hatálya alól, a törvény szerint legrosszabbul és egyben alaptalanul nivellál-
tan fizetett foglalkoztatotti réteggé válik. Az elmúlt évtizedben nyomon követ-
hetjük a Kjt. illetmény-előmeneteli rendszerének fokozatos és folyamatos 
amortizációját, következményként a Kjt. illetménytáblájának abszolút és relatív 

18  Forrás: https://24.hu/belfold/2013/09/15/igy-kezdodott-ot-eve-ment-csodbe-a-lehman-brothers/
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funkcióvesztését. Tizenegyedik éve az illetménytábla egyes fizetési osztályai 
1. fokozatához kapcsolt, forintban meghatározott összegek nem változtak.19 
Mindez egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum összegének emelkedé-
sére figyelemmel az illetménytábla megközelítőleg kétharmadának abszolút funk-
cióvesztéséhez vezet. Az érintett közalkalmazottak – munkakörük betöltésé-
nek képesítési követelményei alapján – a besorolást meghatározó közalkal-
mazotti jogviszonyban töltött idejüktől függetlenül garantált illetmény jogcí-
mén minimálbérre vagy garantált bérminimumra válnak jogosulttá. Az illet-
ménytábla alapján ezen összeg felett keresők garantált illetményének ala-
csony összege pedig az illetményrendszer viszonylagos funkcióvesztését hozza 
következményként, ráadásul a két bérezési minimálsztenderd összege feletti 
garantált illetménnyel rendelkezők száma évről évre fogy. Az egyenlő bánás-
mód sérelmének aggályát is felveti, hogy például a Kjt. szerinti garantált illet-
ménye egyaránt a 195 000 forintos garantált bérminimum összegével azonos a 
pályakezdő érettségi végzettséget és az egyetemi végzettséget igénylő munkakört 
betöltő, egyévtizede a pályán lévő és már tudományos fokozattal is rendel-
kező közalkalmazottnak.  

 A jogalkotó a munkaviszonyban állók mögötti legnagyobb létszámban 
lévő foglalkoztatotti réteg tekintetében egy átfogó díjazási reform helyett 
akként határoz, hogy – a közalkalmazotti jogállás változatlan fenntartásával vagy 
annak megszüntetésével – kivon egyes hivatásokat és ágazatokat a Kjt. illet-
mény-előmeneteli szabályainak hatálya alól. A közalkalmazotti jogállás 
megmaradása mellett a törvényi szabályozás fragmentációjának harmadik kivite-
lezési módszere: egyes ágazati-szakmai törvények szabályozzák az illetmény-rend-
szert. Ezzel a céllal (is) születik meg 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneve-
lésről, benne a pedagógusok előmeneteli szabályaival, kimondva: a jubileumi ju-
talom kivételével a Kjt. előmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó sza-
bályok nem alkalmazhatók [64. § (2) bekezdés]. A közneveléssel azonos me-
tódust választ a jogalkotás az egészségügyben dolgozók esetében, 2012-ben és 
2013-ban is módosítva20 a 2003. évi LXXXIV. törvényt az egészségügyi tevékeny-
ség végzésének egyes kérdéseiről (a továbbiakban: 2003. évi LXXXIV. törvény).  
A különböző orvos munkakörben foglalkoztatottaknak – függetlenül attól, 
hogy munka- vagy közalkalmazotti jogviszonyban állnak – nem lehet keve-
sebb az alapbérük vagy a garantált illetményük, mint a 2003. évi LXXXIV. tör-
vényben a szolgálati időn és az egyetemi végzettségen, és az emellett meg-
szerzett szakvizsgán, tudományos fokozaton alapuló előmeneteli rendszer 
szerint biztosított összeg. Egy másik illetménytábla azonos szabályozási lo-

19  A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerint a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény 
garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat 
garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat az éves költségvetési törvény állapítja meg. 
Az első fizetési fokozathoz kapcsolódó garantált illetmény összege 2008 óta változatlan.

20  Lásd a 2012. évi CCXII. törvényt az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról és a 2013. évi 
CXXVII. törvényt egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.
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gika mentén állapítja meg az egyébként a Kjt. hatálya alá tartozó egészség-
ügyi szakdolgozó és egészségügyben dolgozó havi garantált illetményét is (lásd a 
2003. évi LXXXIV. törvény 1–2. mellékletét).

A Kjt. hatálya alcímben jelzett zsugorításának másik fragmentációs válto-
zata azonos a közigazgatás szabályozásának önálló törvényekre történő osztásával. 
A 2018. évi CXIV. törvény a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról átalakítja a 
honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyát 
honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá [97. § (1) bekezdés]. 

2.1.3. A közigazgatás – új egység után kétszer kettőzve 

2012-ben megszűnt a közigazgatásban a törvényi szabályozás duplikációja. 
A Ktv. és a Ktjv. „örökébe” a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztvise-
lőkről (a továbbiakban: Kttv.) lép. Jogalkotási elődjeitől eltérően a törvény cí-
mében már nem valamely jogállás szerepel, a közszolgálati tisztviselő 
ugyanis gyűjtőkategória, a kormány- és a köztisztviselőt foglalja magában, 
akik kormányzati, illetőleg közszolgálati jogviszonyban állnak. A Kttv. élet-
belépése utáni években az illetményrendszernek a Kjt.-vel azonos jellegű, de 
kisebb személyi kört érintő funkcióvesztése elsősorban a II. besorolási osztály kö-
zépfokú iskolai végzettséget igénylő munkaköreiben következett be. A jogalko-
tói válasz nem a költségvetési forráshoz igazított, akár fokozatos hatálybalé-
péssel megvalósuló illetményreform. Négy évvel a Kttv. életbelépése után 
megszületik a 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről (a továbbiakban: 
Áttv.), a Kttv.-nél kedvezőbb díjazási lehetőség biztosítása érdekében. Az Áttv. 
az állami szolgálati jogviszonyt kodifikálja, ami egyetlen kivételtől eltekint-
ve semmilyen elhatároló ismérvvel nem rendelkezik a köz- vagy kormány-
zati szolgálati jogviszonyhoz képest. Csupán azzal, hogy e jogviszonyt csak 
kormányhivatallal lehet létesíteni. Ezáltal kívánja a jogalkotó a kormányhiva-
talt a munkaerőpiacon versenyképesebbé tenni, amely döntés különösen a járási 
és a polgármesteri hivatalok állami és köztisztviselői között keletkeztet bér-
feszültséget – utóbbiak hátrányba kerülése folytán. A helyi önkormányzat 
képviselő-testületének polgármesteri hivatalában és a közös önkormányza-
ti hivatalban dolgozók a közigazgatásban ugyancsak rendhagyó érdekérvé-
nyesítési módszert, a sztrájkot választják 2018 kezdetén.21

 Az Áttv.-hez kapcsolódó eredeti jogalkotói koncepció szerint az állami szol-
gálati jogviszonyra bevezetett kedvezőbb rendelkezéseket 2018-tól a mi-
nisztériumokban, valamint a kormány, illetve a minisztériumok irányítása 
alatt álló központi államigazgatási szerveknél is bevezetik (Áttv. 37. §). 
Vélhetően a szükséges fiskális forrás hiánya miatt a jogalkotó a 2017. évi 
LXXII. törvényben Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozá-

21  Forrás: https://24.hu/belfold/2018/01/03/januarban-ket-napra-zarhatnak-az-onkormanyzatok-
sztrajk-miatt/ Letöltve: 2018. II. 3.



194

sáról  2019-re halasztja a kormányhivatalokra hatályos előmeneteli rendszer 
központi közigazgatásra történő kiterjesztését (93. §). Végül ugyan az Áttv.-
hez hasonló karakterű, a klasszikus közszolgálati előmenetelt már mellőző illet-
mény-rendszer 2019-ben életbe is lép, de nem annak kiterjesztésével, hanem 
új törvény megalkotásával. Az Áttv. után két hatályba lépő, egyben e tör-
vény hatályvesztésével járó, a szabályozási duplikációt a korábbitól eltérő 
dimenzióban fenntartó 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (a 
továbbiakban: Kit.) már nem csupán a közigazgatás szakmai személyzeté-
nek jogviszonyairól rendelkezik (lásd a „3. A Kit. – központi erőtér” cím alatt).   

2.2. Kormányzati törekvések az egységes(ebb) szabályozásra

1998-ban a kormány határozata hoz létre egy koordinációs bizottságot az egysé-
gesebb közszolgálati rendszer kialakítására22, de a feladat megmarad. A má-
sodik, jóval markánsabb kísérlet 2002-ben veszi kezdetét azzal, hogy a Kor-
mány megbízottat nevezett ki az egységes közszolgálati szabályozás kidolgozásának 
és végrehajtása koordinálásának felelősségével.23 Kétségtelen, a szakmai közvéle-
mény többsége egyetért a koncepcióban megfogalmazott gondolattal, mely 
szerint az akkor már egy évtizede hatályos közszolgálati rendszer túlzottan 
széttagolt, sokszor ellentmondásokkal terhes és indokolatlan, gyakran igaz-
ságtalan különbségeket tartalmaz.24 A döntés ugyanakkor merész sebessé-
get diktál, az érdekellentétek gerjesztette, le nem zárt belső kormányzati 
polémiát követően egy bő esztendő alatt kell rendezni mindazt, amit a ki-
egyezés óta leginkább tudományos disszertációkban sikerül megfogalmaz-
ni. A határozat az egységes közszolgálati szabályozás 2005-ös hatálybalépé-
sét tervezi, és e kísérlet éppen ebben az évben megbukik.25 Nem jár valós 
kodifikációs sikerrel a 2006-tól működő Államreform Bizottság26 sem. 2007-es 
megszűnéséig egyes kivételektől eltekintve (pl. a pályáztatási kötelezettség, 
a próbaidő27) nem közelítik a civil közszféra egyébként alapvetően homogén 
rendezést igénylő szabályait (pl. a jogviszony-megszüntetés vagy az illet-
mény-előmenetel kérdései).

Igény és idő. Ezzel összefüggésben sajnálatos szerzői tapasztalat: a hazai 
parlamentáris demokráciának a törvényalkotásra vetett árnyéka. A kelleté-
nél nagyobb törésekkel, négyéves ciklusokra osztja az életet. Ebbe a perió-

22  2269/1998. (XI. 30.) Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 1999—2000. évekre szóló 
kormányzati feladattervéről 

23  1161/2002. (IX. 26.) Korm. határozat Vadász Jánosnak az egységes közszolgálati szabályozás kidol-
gozásáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánymegbízottá történő kinevezéséről

24  Közszolgálati Reform Kormánymegbízott elterjesztése az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető 
Tanács részére az egységes közszolgálati törvény koncepciójáról 2003. 

25  1110/2005 (XI. 23.) Korm. határozat Az egységes közszolgálati szabályozás kidolgozásáért és vég-
rehajtásának koordinálásáért felelős kormánymegbízott felmentéséről.

26  1061/2006. (VI. 15.) Korm. határozatot az államreform előkészítésével és megvalósításával össze-
függő egyes szervezeti és személyi kérdésekről.

27  Lásd 2007. évi LXXXIII. törvényt a Ktv., és a 2007. évi C. törvényt a Kjt. módosításáról.



195

dusba gyömöszöl bele lehetőség szerint minden tervet, függetlenül a megvaló-
sítás időigényességétől, tekintet nélkül a jogalkotáshoz szükséges és rendelkezésre álló 
feltételekre.28 

2.3. Jogtudományos igények a rendszerváltozás után

És amint a dualizmus, valamint a két világháború között, a jogtudomány 
képviselői ezúttal is tollat ragadnak. Az 1990-es évek legelején, még csak az 
akkori kodifikációs előkészületekre fókuszáló kritikából kiemelendő az az ál-
láspont, amely szerint a közjog-magánjog dualizmusára épülő jogrendben a hármas 
tagozódási szabályozási struktúra feloldása az esetleges szerkezeti és működési 
problémák tekintélyes részét megszüntetné.29 Hat évvel e trichotóm szabályo-
zás hatálybalépése után konferenciát szerveztek „Kjt. – Ktv., avagy egységes 
közszolgálati törvény?” címmel. Válogatva a 21 év elteltével is aktuális megálla-
pítások között: Az 1992-ben életbe lépett létrehozott szabályozást az egységes 
magyar közszolgálat megszakadt történetének felemás folytatásának minősítik. A köz-
szféra szegmentálásával kapcsolatban kevéssé tartják indokolhatónak, hogy Ma-
gyarországon a közszolgálat fogalmába nem foglalkozások vagy munkaposztok, ha-
nem intézmények tartoznak. Alappal szokatlannak tekintik, hogy a közszolgá-
latban dolgozókat a foglalkoztató intézménytől függően közalkalmazottakra 
és köztisztviselőkre osztotta a szabályozás. Az államhoz való viszony a két 
csoportban más. A közszolgálati jogviszonnyal lefedett munkahely – némileg ál-
talánosítva a kérdést – maga a végrehajtó hatalom. A szolgáltatásoknál a hata-
lom a szó politikai értelmében nem gyakorolható, ebből a szempontból tehát 
a felosztás indokolt. Ugyanakkor az idézett konferencia apropóján Kiss György 
professzornak, az MTA tagjának tanulmánya leszögezi: e két réteg szabályozása 
olyan erőteljesen különbözik a munkafeltételekben és a munkakörülményekben, 
valamint a munkaügyi kapcsolatok alakíthatóságában, melyet tevékenységük 
jellege nem indokol. Ennélfogva a szabályozás megosztotta azt a polgárságot, ame-
lyet pedig egységesen és magas szinten megteremteni szándékozott. A konferencia 
összegzése javaslatot tesz a köztisztviselői és közalkalmazotti státus egységesítésé-
re.30 Megoldásként a konferencia dokumentuma javasolja: a közalkalmazotti stá-
tust úgy kerüljön megszüntetésre, hogy a közszolgálati jogviszonyba sorolják be az 
akkori közalkalmazottakat. Ezt látják lehetőségként a közalkalmazotti réteg 
munkaereje további erodálásának megakadályozására, valamint e réteg életviszo-
nyainak – ezzel együtt munkaügyi kapcsolatainak – javítására is.31 

28  HorVátH István: Párhuzamos közszolgálat – A közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény együttes magya-
rázata, Saldo, Budapest, 2009., 18. o. 

29  kenderes György – prugBerger Tamás: A közszolgálat, a közalkalmazás és a köztisztviselés a tervezett új 
jogi szabályozás tükrében, Magyar Közigazgatás 1991/10., 908–917. o.

30  kIss György: Az egységes közszolgálat szabályozásának koncepcionális problémái, Kézirat, 1997. 2–7. o.
31  Kjt. – Ktv., avagy egységes közszolgálati törvény? A munka világa ’98, Munkaügyi Kapcsolatok Társa-

sága – Munkaügyi Kutatóintézet, Budapest, 1998. 41–56. o. 
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3. A Kit. – központi erőtér

Milyen távra szólnak a közszolgálati jogalkotási elképzelések? Kifejtő vá-
lasz helyett a tény: a napra pontosan a Kit. előtt öt évvel, 2012. III. 1-én életbe 
lép a közigazgatást átfogó munkajogi szabályozására szánt Kttv., ami e terület 
kisebbik hányadát rendező törvény maradt. Benne – a fragmentáció „motor-
jaként” – részben szerepét vesztett illetményelőmenetellel. Eszerint nincs költség-
vetési fedezet a közigazgatást teljeskörűen érintő béremelésre. A Kttv. hatálya 
alatt a közelmúlt statisztikája szerint 34 900 köztisztviselő32 marad, a Kor-
mány által intézményfenntartásra kijelölt szervek kormánytisztviselői és kor-
mányzati ügykezelői mellett [Kttv. 1. § (1) bekezdés c) pont]. A következőkben 
egy – a fragmentáció folytán – csak a Kit.-ben megjelenő szabályozásai sajátos-
ság, az eddig egyedülálló centralizáció bemutatására törekszem. Amint a ter-
mészettudományban az alcím szerinti erőtér meghatározható helyeken a más 
testekre ható erők nagyságát fejezi ki, ezúttal a jogalkotás teszi ezt egy törvény 
hatálya alá tartozó életviszonyokkal, jogalanyokkal. 

3.1. A hatály – három jogviszony alanyai

A Kit. már nem a közigazgatás szakmai személyzetének jogállási törvénye. A Kttv. 
még a közszolgálati tisztviselők jogviszonyaira fókuszál, a Kit. – a polgári jog ha-
tálya alá tartozó munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok szükségszerű 
kivételével – az államigazgatás valamennyi jogviszonyát szabályozza. A Kit. 
személyi hatálya alá – ugyan egységes megjelöléssel – a kormányzati igazgatás 
tisztviselői tartoznak, ez a kör mégis eklektikus, különféle, különnemű ele-
mekből összeválogatott. A központosított szabályozás egy törvény hatálya 
alá „terelte” a politikai szolgálati, a biztosi és a kormányzati szolgálati jogviszonyt.  
E jogviszonyokat – mint részben megnevezésük is jelzi – alapvetően két osz-
tályba sorolhatjuk: politikusi és szakmai kategóriába (Kit. 3. §). 

A kodifikációval szemben támasztott törvényi követelményeket tekintve kérdés, 
a Kit. megfelel-e a 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról azon alapvető köve-
telményének, miszerint azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy 
hasonló módon, lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni 
(3. §). Megfordítva a generális elvárást: a különböző életviszonyok lehetőleg 
kerüljenek eltérő jogszabályba. Maga a Kit. is árulkodó a tekintetben, hason-
latos-e egymáshoz a politikai és a kormányzati szolgálati jogviszony. A Kit. a po-
litikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára a kormányzati szolgálati jog-
viszonyra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságáról úgy rendelkezik, hogy 
– általános szabályként – a kormányzati szolgálati jogviszonyra és a kor-
mánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni [Kit. 181. § (1) be-

32  Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli006.html; Letöltve: 2019.  V. 21.
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kezdés]. Az általános normát követik a húsz pontban megfogalmazott kivé-
telek, ami indirekt módon eltéríti a politikai felsővezetői kör jogviszonyát az 
alárendeltségükben foglalkoztatott kormánytisztviselőkétől. A jogviszony 
főbb dinamikus és statikus elemeit tekintve e politikai szolgálati jogvi-
szonyra nem kell alkalmazni például a kormányzati szolgálati jogviszonyra vo-
natkozó, a jogviszony létesítésével és a kinevezés módosításával, a jogviszony meg-
szűnésével, megszüntetésével, a hivatásetikával, az illetménnyel, a fegyelmi felelős-
séggel, valamint a közszolgálati jogvitával kapcsolatos rendelkezéseit [Kit. 181. § 
(2) bekezdés]. 

3.2. A munkáltatói jogalanyiság 

A Kttv. a kormányzati szolgálati jogviszonyt munkáltatóként ahhoz a köz-
igazgatási szervhez (pl. minisztérium, központi hivatal) kapcsolta, amely 
kinevezte a kormánytisztviselőt (1. §). A Kit. alapján viszont a jogviszony a 
Kormány mint munkáltató és a kormánytisztviselő mint foglalkoztatott között 
jön létre [80. § (1) bekezdés]. A Kormánynak az Alaptörvény szerint – mint a 
közigazgatás legfőbb szervének – közjogi jogalanyisága van [15. cikk (1) bekez-
dés], munkáltatói viszont megítélésem szerint nincs. Véleményemet maga a 
Kit. erősíti meg, kimondva: a 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 
18. § (3) bekezdése szerinti munkáltató szerv alatt, valamint az adózás rend-
jéről szóló törvény szerinti munkáltató alatt azt a kormányzati igazgatási szervet 
kell érteni, amelynél a kormánytisztviselő az álláshelye szerinti feladatát 
ellátja vagy ellátta [Kit. 80. § (3) bekezdés]. A Kit.-nél egyébként távolságtar-
tóbban fogalmaz a rendszerváltozás jogalkotásának részeként megalkotott Ktv., 
ami szerint az államigazgatásban a közszolgálati jogviszony az állam nevé-
ben kerül sor a köztisztviselők foglalkoztatására (5. §). Az állam – a törvény 
által nem nevezve munkáltatónak – felette áll a végrehajtóhatalomnak, ami 
„csupán” az állam egyik hatalmi ága a törvényhozói és bírói mellett.

3.3.  Fegyelmezett létszám- és illetménygazdálkodás  
– Elvezet-e a hatékonysághoz?

A Kttv.-nek a közszolgálati személyzeti igazgatást szabályozó fejezetéhez 
képest a Kit.-ben markáns elmozdulást találunk a Kormány javára a személy-
ügyi hatáskör tekintetében. Ez a Kit. rendszerén belül maradva logikus, hi-
szen a Kormány a munkáltató. A Kormány portfóliójába tartozik a kor-
mányzati igazgatási szervek, a Kit. hatálya alá tartozó, ténylegesen foglal-
koztató munkaadók alaplétszámának, valamint – a kormányhivatalok kivételé-
vel – a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyek besorolásá-
nak (a különböző tanácsos fokozatú ügyintézőtől a politikai felsővezetőig) 
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megállapítása [Kit. 51. § (1)–(2) bekezdés]. Szemben a bértömeg-gazdálkodással, 
a Kit. mind a kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatotti létszáma, 
mind a bérköltség vonatkozásában „személyre szabott”, az álláshelyek szá-
mának és ezek besorolása megállapítását a Kormány hatáskörébe utalja.

A rendszer a munkáltatóijogkör-gyakorlást is befolyásolja, szükségszerűen 
korlátozva a kormányzati igazgatási szervek első számú vezetőinek döntési 
jogkörét. Így például nem járhat illetményemeléssel a takarékos létszám-
gazdálkodás, mert, ha a kormányzati igazgatási szervnél az alaplétszámába 
tartozó álláshely hat hónapon át betöltetlen, azt a Kormány a központosított 
álláshelyállományba helyezi [Kit. 55. § (1)–(2) bekezdés]. És e fogalommal elju-
tunk a centralizált személyzeti igazgatás egy másik intézményéhez, amit 
jelez, hogy önálló felmentési indok, ha a Kormány döntése alapján a közpon-
tosított álláshelyállományból származó álláshely visszakerül a központosított 
álláshelyállományba [Kit. 107. § (1) bekezdés f) pont]. Ehhez kapcsolódóan a 
Kit-tel a munkajog fogalmai között újdonságként megjelent álláshely a kine-
vezés kötelező tartalmi eleme is lett, annak besorolása mellett a kinevezés-
ben rögzítendő az álláshelyen ellátandó feladatok meghatározása [Kit. 86. § 
(2) bekezdés g) és i) pont]. A Kit. mindezzel megszünteti a Kttv.-ben tovább 
élő munkakör fogalmát [43. § (1) bekezdés c) pont]. Aggályos megoldás, mi-
után az álláshely besorolása a kormánytisztviselő státuszát (pl. szakmai ve-
zető, ügyintéző, tanácsadóként politikai pozíció) határozza meg, az álláshe-
lyen ellátandó feladatok pedig leginkább egy munkaköri leírásnak tűnnek. 
Csak éppen az a klasszikus munkajog intézmény, a kör alakú keret hiány-
zik, amelyekbe ezen feladatok szükségszerűen kapcsolódnak. A költségvetési 
szervek viszonylagos önállótlanságát általános jelleggel – nemcsak a Kit. keretei 
között – eredményezi a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továb-
biakban: Áht.). Így például nem alkothatják meg önállóan belső szervezet-
rendszerük szabályozását, a szervezeti és működési szabályzatot az irányító 
szerv hagyja jóvá, az irányító nevezi ki és menti fel a költségvetési szerv gaz-
dasági vezetőjét (Áht. 9. §). 

Kétségtelen, a magyar civil közszolgálatban eddig páratlan, sem a Kjt.-
ben, sem a Kttv.-ben nem található, fragmentált célkitűzés az államigazgatási 
központosított létszám- és illetménygazdálkodásában a rendszer hatékony mű-
ködtetése esetén a páratlan kontroll lehetőségét teremti meg. Kérdés, a meg-
határozó humánpolitikai hatáskörelvonás a kormányzati igazgatási szervek ve-
zetésétől – vezetőjétől – befolyásolja-e költségvetési szervek – ezek szerve-
zetrendszerének – működési hatékonyságát?! Kifelé tekintve, már az ezredfor-
dulón számos európai országban a Kit.-ben foglalttal ellentétes tendencia, a 
centralizáltság csökkentése van napirenden – éppen a rendszeren belüli haté-
konyságnövelés céljából. Ahol ilyen törekvéssel találkozunk, a költségvetés 
decentralizációja és a személyzeti döntéshozatal – a szervezeti kötöttségek csök-
kentése érdekében – gyakran kapcsolatban áll a közszolgálat függetlenebb egy-
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ségekre történő feloszlatásával. Néhány államban, mint például Franciaor-
szágban és Spanyolországban ezek a változások a hagyományosan túlközpon-
tosított államszerkezettel való szakításra irányuló kísérletet reprezentálnak. 
Az állami beavatkozás elsődleges célja a közszolgáltatások átstrukturálása an-
nak reményében, hogy mindez a foglalkoztatás viszonyait is megváltoztat-
ja. Az állam az alkalmazás kondícióinak módosulásakor a speciális közszol-
gálati foglalkoztatási szabályozásra és a jövedelem megállapítási mechanizmusokra 
összpontosít azért, hogy ezeket hasonlóvá tegye a magánszektorban műkö-
dő gyakorlathoz. Hosszan tartó kísérleteket szerveznek arra, hogy az irányí-
tást az államon belül alacsonyabb szintre szállítsák le – jóllehet gyakran szigorú 
központi kormányzati szabályozás mellett történik mindez.33 

3.4. Ami a mérleg másik serpenyőjéből hiányzik

A Kit. megőrizte azt, a Kttv.-ben bevezetett, a munkáltató és alkalmazottja 
közötti aszimmetriát, miszerint a kinevezést a munkakör és a munkahely tekin-
tetében – indokolás nélkül – a munkáltató egyoldalúan módosíthatja. A Kit. két 
tekintetben e rendelkezésen túllép. Egyrészt a speciálisból generális rendelkezés 
lesz: már a törvény általános szabálya rögzíti: a kinevezést a munkáltatói 
jogkör gyakorlója egyoldalú jognyilatkozatával módosíthatja [Kit. 89. § (1) 
bekezdés]. Másrészt – a szabály minősíti a kivitelezést – a Kit. lehetőséget ad 
olyan egyoldalú kinevezésmódosításra is, ami a jogviszony érvénytelenségével 
jár. Ezt onnan tudjuk meg, hogy a kormánytisztviselő a kinevezése módosítá-
sának közlését követően akkor is kérheti a felmentését, ha kinevezése módosí-
tásával iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai 
tapasztalatának meg nem felelő feladatok ellátására kötelezik [Kit. 89. § (3) bekezdés 
d) pont]. Olyan feladatra, amire érvényesen kinevezést sem kaphatna.

A mérleg másik serpenyőjéből számomra különösen hiányzik, hogyha a 
Kit. a közigazgatás irányban ennyire flexibilis, miért nem kedvez a kormány-
tisztviselőnek is. A rugalmasságot a biztonsággal ellentételezendő: a kor-
mánytisztviselőnek nem felróható indokon alapuló felmentést megelőzendő áthe-
lyezés felajánlásának törvényi előírásával. Mindennek eszköztára, különösen az 
álláshelyek központi elosztásával rendelkezésre áll, és a költségvetés is jól 
járna a felesleges felmentés és az ezt követő további költségek (pl. álláskere-
sési járadék) megtakarításával. A munkaerő-megtartó képesség pedig növelné 
a közigazgatás munkaerő-megszerző potenciálját is. Ami az Olvasónak pol-
gárként is fontos…

33  Christofer pollIt – Hilkka summa: Trajectories of reform: public management in four countries , Public 
Money and Management, 17:1., 7–18. o.
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KARDKOVÁCS KOLOS*

Elmélkedések a munkáról

Ajánlom tanulmányomat dr. Lőrincz György ügyvéd úrnak, „A jövő 
munkajoga” kommentár szerzőjének, akinek irigylésre méltó szakmai tudá-
sa, szellemi frissessége, vitalitása és fáradhatatlan munkabírása előtt csak 
álmélkodva hajthatunk fejet!

A modernkori jogi és közgazdasági szakirodalom a munkával, a munka-
végzéssel elsősorban és jellemzően, mint gazdasági tevékenységgel foglalko-
zik, a munkát termelési tényezőnek tekinti és a termelékenység, a haszon (a 
munkaerő ára), a kereslet (fogyasztás), illetőleg a munkavégzés feltételei 
(munkaidő, bérezés, munkavédelem stb.) oldaláról elemzi és modellezi. Külö-
nösen a matematikai eszközrendszerrel felvértezett pozitív közgazdaságtan 
hajlamos természettudományos törvényszerűségekkel leírni a munka világát 
és mindazon társadalmi, szociológia, pszichológiai és legfőképp etikai ténye-
zőket figyelmen kívül hagyni (jobb esetben exogén tényezőként kezelni), 
amelyek a fennálló gazdasági-társadalmi viszonyok „törvényszerűségét” 
megkérdőjelezhetnék vagy legalábbis árnyalhatnák. Ezért a jelen tanulmány 
célja, hogy érveket felsorakoztatva röviden bemutassa, hogy a munkának és 
a munkavégzésnek, a foglalkoztatásnak milyen megkerülhetetlen morális, fe-
lelősségi és társadalompolitikai aspektusai vannak, illetőleg a munka mint 
emberi tevékenység önmagában erkölcsi értékkel bír, ezáltal lényeges szerepe 
van a munka közösségi jellegének fenntartásában, a munkavégzés egyéni és 
közösségi haszna egyensúlyának, ezáltal végső soron a társadalmi béke, szo-
lidaritás és igazságosság (közösségi jóllét) megteremtésében.

1. Bevezető

Kétségtelen tény, hogy a globalizációs és demográfiai folyamatok, illető-
leg a rohamléptekben zajló újabb ipari forradalmat meghatározó digitalizáció 
és robotizáció alapvetően alakítják át a munka világát, a munkavégzés fel-
tételeit és körülményeit, ezáltal új képességek és készségek megszerzésére, 
folyamatos megújítására ösztönzik a jelen és jövő munkavégzőit, illetőleg új, 
jelentős kihívásokkal szembesítik az oktatási és képzési rendszereket, illető-
leg a foglalkoztatáspolitikát. 

* A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja.
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Ugyanakkor napjaink kivételes és történelmi léptékben is kiemelkedően 
hosszú konjunkturális időszaka okán jelen van az ún. „magasnyomású gaz-
daság” jelensége is, amely az egyre szűkülő munkaerő-kínálat és az ezzel 
együttjáró dinamikus béremelések okán, költséghatékonysági és termelé-
kenységnövelési szempontok alapján a munkaerő gépekkel és technológiá-
val történő kiváltására ösztönzi a tőketulajdonosokat.

Ezért számos felmérés és tanulmány jelenik meg, amelyek arra figyel-
meztetnek, hogy a munkahelyek jelentős része az automatizálás miatt el-
tűnhet vagy radikálisan átalakulhat.1 Mindemellett a globalizáció „mellék-
hatásaként” a munkavégzés elveszti közösségi jellegét, személytelenné vá-
lik, amelynek szocializációs, társadalmi, pszichés és morális következmé-
nyei távolról sem elhanyagolhatók.

Felmerülhet tehát a kérdés, hogy létezhet-e olyan fenntartható társadalmi 
közösség, ahol a közösség tagjainak jelentős része nem végez munkát? Tör-
vényszerűnek és szükségszerűnek tekintjük-e, hogy a technikai fejlődés 
mellőzhetővé teszi az emberi munkavégzést és a teljes foglalkoztatást? Elfo-
gadható-e, hogy a munka csak eszköz a megélhetés biztosításához, a mun-
kát végző embert pedig „termelőeszközzé”, illetőleg „fogyasztóvá” alakít-
juk? Biztosak vagyunk-e abban, hogy a munkavégzés legfőbb célja a vagyo-
ni javak felhalmozása, a fogyasztói lét kiteljesítése? Mit jelent a munkaalapú 
társadalom (gazdaság)?

Ezért a tanulmány további részében ezekre a kérdésekre kívánok – a társa-
dalmi igazságossággal, az egyéni és közösségi érdekekkel és értékekkel egy-
aránt összeegyeztethető, illetőleg a meggyőződésem szerint helyes erkölcsi 
értékrendnek is megfelelő – néhány lehetséges választ és érvet bemutatni.

2. A munka az emberi lét alapja

A munka mint céltételező emberi tevékenység eredményeként válhatott 
az ember a szükségleteinek kielégítésén túlmutató alkotó, értékteremtő 
lénnyé, amely alkalmassá tette arra, hogy munkája révén a környezetét át-
alakítsa, ennek keretében társadalmi közösségeket hozzon létre, gyarapod-
jon, illetőleg mindezek „visszahatásaként” egyre nagyobb szellemi teljesít-
ményre, fejlettségre és szervezettségre tegyen szert. Mindezekből az is kö-
vetkezik, hogy a munka olyan társadalmi tevékenység, amely az embe-
rek munkamegosztáson alapuló együttműködésére épül, ezért a munka-
végzés során az egyéni önérdek és önmegvalósítás mellett a közösségi cé-
lokhoz való hozzájárulásnak is meg kell jelennie, azaz a társadalmi igazsá-

1  A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb „Future of Work – OECD 
Employment Outlook 2019” tanulmánya szerint az OECD-tagországokban a munkahelyek 14 százalé-
ka tűnhet el az elkövetkező 15–20 évben az automatizálás miatt, 32 százaléka pedig részleges automa-
tizálás miatt radikálisan átalakul.
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gosság (szolidaritás, közösségi kohézió) megteremtése érdekében az erköl-
csi értékeknek is érvényesülnie kell.

A munka jelentőségét a zsidó-keresztény kultúra is hangsúlyosan kieme-
li. Az Ószövetségben a teremtés mint isteni tevékenység maga is munka-
ként jelenik meg2, az ember Isten alkotómunkájának „eredménye”, aki azt a 
feladatot kapta, hogy az Éden kertjét művelje és őrizze, illetőleg hajtsa a föl-
det az uralma alá.3 A bűnbeesést követő kiűzetés után ez csak annyiban vál-
tozik, hogy immáron a paradicsomi körülmények helyett az „átkozott” föld 
művelése fáradságos munkával biztosít megélhetést az ember számára.4 Az 
Újszövetség ugyancsak megerősíti, hogy a munka Istentől származó alkotó 
tevékenység5 és az üdvösség eszköze, ezért a munkát a teológiai magyaráza-
tok Isten szolgálatának tekintik. Ebből az is következik, hogy a munka ön-
magában is érték, hiszen az Isten és az ember kapcsolatának, az isteni pa-
rancs teljesítésének megnyilvánulása.6

Alapvetően más megközelítésben, a munka társadalmi hatásainak vizs-
gálata eredményeként – részben a darwini evolúciós elmélet szociológiai 
igazolásaként, részben Ricardo munkaérték elmélete alapján – a XIX. száza-
di materialista politikai-közgazdasági filozófia is arra a következtetésre jut, 
hogy a munka minden emberi élet első alapfeltétele, mégpedig olyan fok-
ban, hogy bizonyos értelemben azt kell mondanunk: a munka teremtette 
meg magát az embert.7 E szemléletből persze az is következik, hogy a mun-
ka a piaci törvényszerűségek által meghatározott termelési tényező, amely-
nek értékét a befektetett munkamennyiség, illetőleg a hasznosság és a fo-
gyasztói szubjektív értékítélet határozza meg, a munkavégzés pedig nem 
egy alkotó tevékenység, hanem a létszükségletek biztosításához szükséges 
javak előteremtésére irányuló tevékenység.

A munka kizárólag termelőerőként történő felfogásának8 filozófiai kriti-
káját legjobban talán Kierkegaard megfogalmazása szemlélteti: „Mi hát 
egyáltalán az élet értelme? Ha két nagy csoportra osztjuk az embereket, azt 
mondhatjuk, hogy az egyik csoport azért dolgozik, hogy éljen, míg a másik-
nak erre nincs szüksége. Az életért való munka azonban nem lehet az élet 
értelme, mivel ellentmondás az, hogy a feltételek állandó megteremtése len-
ne a kérdésre adott válasz; az élettel e tevékenység szükségszerűen össze-

2  Mózes 1. Könyve a teremtésről 2. fejezet 2 „Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, 
amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.”

3  Mózes i.m. 1,28 és 2,15.
4  Mózes i.m. 3,17.
5  II. jános pál pápa: Laborem exercens. Szent István Társulat, Budapest, 1981. 53. és 125. bekezdés „A 

munka Isten ajándékából való”, „Isten országa épül az emberi munkával”.
6  Farkas Péter: A munka méltósága. A munka erkölcsteológiai és társadalomelméleti összefüggései. 

Kapocs, 2014. 11. évfolyam 4. szám, 62–73. o.
7  Friedrich engels: A természet dialektikája. A munka szerepe a majom emberréválásában. Szikra, Budapest, 

1952.
8  Ebben ugyan más filozófiai alapon és megközelítésben, de a klasszikus kapitalista (Smith) és a 

marxista (Marx, Engels) közgazdaságtan sem különbözik.
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függ. Általában a többiek életének sincs más értelme, mint az élet e feltételei-
nek elfogyasztása. Ha azt mondanánk, hogy az élet értelme a halál, úgy ez 
ismét ellentmondásnak tűnik.”9

Meggyőződésem szerint a munka, mint valamennyi emberi cselekvés, értékvá-
lasztáson alapuló, az értelmet és akaratot kifejező, alkotó és értékteremtő tevékenység, 
az emberi kultúra egy olyan megnyilvánulása, amelynek közösségi értéke van és célja 
az emberhez méltó életfeltételek (polgári lét) biztosítása.

3. A munka az emberi méltóság része

Az emberi tevékenység a munkában fejeződik ki. A munka folyamatában 
az emberek kapcsolatot, termelési viszonyt létesítenek egymással, amely 
utal a munkavégzés társadalmi jellegére és egyfajta közösségalakító, kö-
zösségmegtartó, szocializációs funkcióval bír. A munkához használt esz-
közök tökéletesítése és az együttműködés nem csak a munka elvégzését 
könnyíti meg, hanem hatással van az emberi alkotó tevékenységre, egyre 
nagyobb tudást, készségeket és képességeket támaszt a munkát végzővel 
szemben. Az emberi munkavégzés ennek megfelelően az alkotás, az irá-
nyítás és az ellenőrzés irányába fejlődik.

A morálteológiai megközelítés szerint „Az emberi tevékenység, miként 
az emberből indul ki, ugyanúgy az emberre irányul. Az ember ugyanis, 
amikor dolgozik, nem csupán a tárgyakat és a társadalmat alakítja át, ha-
nem önmagát is tökéletesíti. Sok mindent megtanul, képességeit fejleszti, 
kilép önmagából, sőt önmaga fölé emelkedik. E gyarapodás, ha helyesen ér-
telmezzük, értékesebb, mint az összegyűjthető külső javak. Az ember érté-
két inkább az határozza meg, ki ő maga, mint az, amit birtokol. Ugyanígy 
mindaz, amit az emberek a nagyobb igazságosságért, a szélesebb körű test-
vériségért, az emberibb társadalmi kapcsolatokért tesznek, többet ér, mint a 
technikai fejlődés; e fejlődés ugyanis csak anyagot szolgáltathat az emberi 
fölemelkedéshez, egymagában azonban soha meg nem valósítja azt. Ebből 
következően az emberi tevékenység alapszabálya ez: Isten terve és akarata 
szerint legyen összhangban az emberi nem igazi javával, s az embernek, 
mint egyénnek és a társadalom tagjának tegye lehetővé teljes hivatásának 
szolgálatát és betöltését.”10

Mindezekből következően „a gazdasági életben is tisztelni és érvényesíte-
ni kell az emberi személy méltóságát és teljes hivatását és az egész társada-
lom közjavát. Az ember ugyanis szerzője, középpontja és célja az egész gaz-
dasági életnek”11.

9  Sören kIerkegaard: Az irónia fogalmáról, állandó tekintettel Szókratészra. Gondolat, Budapest, 1969. 127. o.
10  II. VatIkánI ZsInat: Gaudium et Spes. In: Evangeisatio nova I. kötet a II. Vatikáni Zsinat okmányai. Szent 

István Társulat, Budapest, 1995. Első rész, Harmadik fejezet 35.
11  II. VatIkánI ZsInat: i. m. Második rész, Harmadik fejezet 63.
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Ezért a munkának ki kell fejeznie az ember önbecsülését, nevezetesen, 
hogy a személy tudatában van saját emberi méltóságának, szellemi, erkölcsi 
értékének, illetőleg lehetőséget kell biztosítani minden ember számára, 
hogy munkájával kivívja a közösség megbecsülését. Nyilvánvaló tehát, 
hogy az emberi lét minőségétől a munkavégzés lehetősége nem elválasztható, ezért 
enélkül emberi méltóságról sem beszélhetünk.

4. „[…] a gazdasági tevékenységet saját módszerei  
és törvényei szerint az erkölcsi rend határain belül kell 

végezni”12

A napjainkban főáramúnak tekintett pozitív közgazdasági irányzatok azt 
a látszatot keltik, mintha a gazdasági cselekvések „értéksemleges” módon, 
természettudományos törvényszerűségek mentén és módszerekkel leírha-
tók lennének. Ennek egyik lényeges következménye, hogy a közgazdasági 
gondolkodásban teljesen háttérbe szorultak az értékrendi, etikai megfonto-
lások, mintha létezhetne tértől, időtől, közösségtől független semleges köz-
gazdasági gondolkodás és a leíró jellegű elemzések ne lennének mindig va-
lamilyen csoportérdekhez (pl. a politikai és/vagy gazdasági hatalom letéte-
ményeseihez) köthetők.13 

Ezért ezek az irányzatok a hatalmi-politikai érdekek mentén lemondtak a 
társadalmi vízióval és jövőképpel rendelkező gazdaságpolitikák (pl. teljes 
körű foglalkoztatás, hagyományos népesedéspolitika, alapvető gazdasági és 
pénzügyi infrastruktúrák közösségi kézben tartása stb.) szükségességéről és 
a gazdasági döntések morális következményeinek (társadalmi igazságosság) 
mérlegeléséről, helyette az individualizmust (egyéni boldogulást), a gazdasá-
gi növekedést és a fogyasztást (vagyonfelhalmozást) helyezik a jólét megte-
remtésének középpontjába. Mindezek „eredményei” a szélsőséges regionális 
és jövedelmi különbségek kialakulása, illetőleg az erőltetett és túlhajszolt nö-
vekedés jelentős társadalmi költséget jelentő externáliái. 

A 2008-as válság óta ezért egyre inkább felerősödnek azok a gondolatok, 
amelyek szerint a fenntarthatóság, a hagyományos kisközösségek, a jövő generációi 
és a társadalmi béke védelme (fenntarthatósága) érdekében, a társadalmi és morális 
következményeket is mérlegelő új megközelítésekre van szükség, a normatív köz-
gazdaságtan helyett a társadalmi igazságosság, így különösen az etikus elosztás 
kérdéseit is a közgazdaságtan középpontjába kell állítani.14

12  II. VatIkánI ZsInat: i.m. Második rész, Harmadik fejezet 65.
13  kocZIsZky György: Etikus közgazdasági gondokoldás: mikor lesz az utópiából valóság? In: kocZIsZky 

György (szerk.) Etikus közgazdaságtan. Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 2019.
14  John D. mueller: A közgazdaságtan megváltása. A hiányzó elem újrafelfedezése. Mathias Corvinus Col-

legium, Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2015.
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Az új megközelítések lényege, hogy „a gazdasági fejlődésnek az ember ellen-
őrzése alatt kell maradnia”15, ezért nem kell elfogadni azt a felfogást, hogy 
„[…] a közgazdaság az életünk olyan adottsága, amellyel szemben tehetetle-
nek vagyunk, hogy a gazdaság saját mechanizmusainak, kérlelhetetlen tör-
vényeinek alávetett folyamat. A közgazdaság nem fizikai törvények által 
irányított gépezet. A társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac árme-
chanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat. A tisztánlátáshoz szükséges, 
hogy megtanuljuk a közgazdaság sajátos nyelvét, hogy behatolhassunk a 
gazdasági tevékenység folyamataiba, hogy ne váljunk azok rabszolgáivá, hanem 
képesek legyünk azok irányítására.”16 Mindemellett a társadalmi és gazdasági 
rend kialakítása során nem szabad elfelejteni két nagy alapelv, egyrészt 
„a szabad emberi személyiség tiszteletét, másrészt mindennemű hatalom-
nak erkölcsi ítélet alá való vettetését”17.

5. A munkaalapú társadalom (gazdaság) a teljesítmény 
elismerésére, a szolidaritásra és a tudásra épül

Az új megközelítések kapcsán, napjaink közbeszédében és a közgazdasá-
gi, társadalompolitikai szakmai vitákban is gyakran merül fel a munkaala-
pú, tőkealapú, tudásalapú társadalom, illetőleg gazdaság kifejezés és ennek 
jelentéstartalma. Témánk szempontjából ennek azért tulajdonítok jelentősé-
get, mert egyrészt valóban érdekes kérdés, hogy mit is értünk munkaalapú 
társadalom és gazdaság alatt, másrészt érdemes megvizsgálni, hogy hor-
doznak-e eltérő értékeket az egyes kifejezésekkel illetett gondolatok.

Az egyik jellemző magyarázat a munkaalapú társadalmat a liberális és 
neoliberális érvrendszerével támogatott, kizárólag a növekedést és fogyasz-
tást középpontba állító, individualista szemléletű, az egyéni boldogulást és 
a társadalmi elismertséget vagyonfelhalmozásban mérő, ezáltal számottevő 
jövedelmi és területi különbségeket, a multinacionális vállalatokat támoga-
tó, magas államadósságot és munkanélküliséget, bankválságokat és ebből 
kiinduló jelentős társadalmi sokkokat eredményező (nyugati) jóléti államok 
társadalom- és gazdaságpolitikájával szemben határozza meg magát. E 
megközelítés a 2008-as válság tapasztalatai alapján abból indul ki, hogy a 
politikai stabilitás feltétele a társadalmi stabilitás megőrzése, ezért ennek 
érdekében csökkenteni kell a globalizáció negatív hatásaival szemben az ál-
lam és a társadalom kiszolgáltatottságát18, illetőleg a gazdasági válságok és 
sokkok társadalmi költségeit a korábbi „terápiákkal” ellentétben nem a 

15  II. VatIkánI ZsInat: i.m. Második rész, Harmadik fejezet 65.
16  muZslay István: Gazdaság és erkölcs. Márton Áron, Budapest, 1995. 9–10. o.
17  BIBó István: Erkölcs és hatalom viszonya. Beszélő online, 2016. 10. szám. Évfolyam 1, Nr. 9.
18  Pl. az államadósság, a jövedelmi különbségek, területi egyenlőtlenségek csökkentésével, a teljes 

foglalkoztatottság megteremtésének igényével, az alapvető infrastruktúrák közösségi kézbe vételével.
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munkajövedelemből élőkkel, hanem elsősorban a tőketulajdonosokkal és a 
jellemzően multinacionális vállalatok uralta természetes monopol helyzetű, 
illetőleg oligipol szolgáltatószektorokkal kell megfizettetni.

E megközelítés jó példája Magyarország, ahol a jogalkotó értékválasztása 
magában az Alaptörvényben is manifesztálódik, miszerint „Valljuk, hogy a 
közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az embe-
ri szellem teljesítménye”19, másfelől „[…] a gazdaság két alapértéken: az ér-
tékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik, amelyek egy-
mást erősítve és feltételezve járulnak hozzá a nemzet felemelkedéséhez”20.

Alapvetően más elvi megközelítésben, a munkával kapcsolatos morálteo-
lógiai felfogása és tanításai alapján az elmúlt száz évben a katolikus egyház 
is számos alkalommal állást foglalt a tőke és a munka egymáshoz való vi-
szonyáról.21, 22

„Az Egyház szociális tanításával ellenkeznek azok a gazdasági és társa-
dalmi rendszerek, melyek föláldozzák a személyek alapvető jogait vagy a 
profitot tekintik kizárólagos törvényüknek és végső céljuknak. Ezért az Egy-
ház elutasítja a modern időkben a »kommunizmushoz« vagy a »szocializ-
mus« ateista és totalitárius formáihoz kapcsolódó ideológiákat. Továbbá el-
utasítja a »kapitalizmus« gyakorlatában az individualizmust és a piac törvényének 
az emberi munkával szembeni abszolút elsőbbségét.”23 A munka elsődleges a tőkével 
szemben. Az ember munkájának célja, hogy ellássa anyagi szükségleteit és 
közben kibontakoztassa önmagát. Ezért a termelési folyamatban mindig a 
munka az elsődleges létrehozó ok, míg a tőke a termelési javak összességé-
ben mindig csak eszköz.24 „Az államnak kötelessége megfelelőképpen és 
intézményesen gondoskodni a munkásosztály jólétéről és érdekeinek meg-
felelő védelméről; ha ez nem történik meg, megsérül az igazságosság, 
amelynek első követelménye, hogy mindenkinek megadassék a magáé. […] 
a szociális jólétnek olyannak kell lennie, hogy a benne részesülők jobbakká 
váljanak, és ezért azt elsősorban erkölcsi mércével kell mérnünk.”25

A munkaalapú és tudásalapú gazdaság jellemzőinek vizsgálata kapcsán 
meggyőződésem, hogy ezek egymásra épülő, egymást kiegészítő megköze-
lítések, utóbbi a keynesi jóléti államok sikerét és eredményeit (gazdagság, 
versenyképesség, boldogság) megőrző, ugyanakkor társadalom- és gazda-
ságpolitikai szempontból a legújabb ipari forradalom kihívásaira leginkább 
sikeres válasszal kecsegtető értékválasztás, amely a humán fejlettséget26 és a tu-

19  Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás.
20  Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés M) cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolás.
21  Farkas Péter: i. m. 2014. 62–73. o.
22  muZslay István: i. m. 1995.
23  A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma. Szent István Társulat, 2013. 512. kérdés: Mi ellen-

kezik az Egyház szociális tanításával?
24  II. jános pál pápa: i.m. 1981. 51. bekezdés.
25  XIII. leó pápa: Rerum Novarum. Róma, 1891. 27. pont
26  Értsd: születéskor várható élettartamot, egészségben eltöltött életéveket, az oktatási rendszer mi-

nőségét, versenyképességet, innovációt, korrupció mértékét, foglalkoztatást
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dástőke megszerzését támogató munkaalapú gazdaságra épül, ahol a magas inno-
vációs képesség és kapacitás, a termelékenység okán magasak jövedelmek, 
élénk a vállalkozó szellem, erős a pénzügyi tudatosság és jelentős a közép-
osztály. Azok megnyugtatására, hogy ennek elérése nem csak utópia, a 
skandináv modell szolgálhat példaként, ahol a társadalmi jóllét alapja a biz-
tonságon és megosztáson alapuló erős közösség, a mentális és lelki egészség 
és a versenyképes oktatás.

6. Következtetések, összefoglalás

Az ember munkájának célja, hogy megteremtse szükségleteinek anyagi 
feltételeit, ennek során megvalósíthassa elképzeléseit és kibontakoztassa 
önmagát, ezáltal önbecsülést szerezzen, illetőleg kivívja a közösség elisme-
rését és megbecsülését. A munka társadalmi tevékenység, amely az embe-
rek munkamegosztáson alapuló együttműködésére épül. Ezért a történeti 
tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy korszakváltást jelentő ipari forra-
dalom esetén sem lehet lemondani annak az igényéről, hogy az adott társa-
dalmi közösség biztosítsa tagjai számára a munkavégzés lehetőségét, hiva-
tásuk gyakorlását, illetőleg a vállalkozás szabadságát. Az emberi lét minő-
ségétől a munkavégzés lehetősége nem elválasztható, ezért enélkül szabad-
ságról és emberi méltóságról sem beszélhetünk. 

Egyetértés mutatkozik abban, hogy a legújabbkori ipari forradalom (ipar 
4.0, 5.0) hajtóerejét jelentő technológiai fejlődés, digitalizáció, robotizáció és 
automatizáció már most jelentős hatással van a munkaerőpiacokra, amelyek 
egyre inkább széttöredeznek, elszemélytelenednek, a hagyományos és tra-
dicionális foglalkoztatási formák részben vagy egészben megszűnnek, ille-
tőleg átalakulnak, a munkaerő kínálata és kereslete a platformgazdaság biz-
tosította lehetőségeken keresztül időtől, tértől függetlenné válik, sőt maga a 
munkaerőpiac is globalizálódik. A magánéleti autonómia és a munkavég-
zés határai lényegében elmosódnak, a személyi autonómiát és az emberi 
méltóságot fenyegető ellenőrzési módszerek, új foglalkozási kockázatok, 
munkaegészségügyi hatások („techno-stressz”, információs túlterhelés, ki-
égés, ember-robot interakciók kockázatai) jelennek meg. A munkaerőpiacon 
való érvényesülés középpontjába az alkalmazkodóképesség, a hálózati 
részvételhez kapcsolódó kompetenciák és készségek fejlesztése helyeződik. 
A jelzett kihívásokra, azok társadalmi kockázatainak kezelésére azonban 
egyelőre csak kezdetleges válaszokkal rendelkezünk.27 

27  Pl. a) az Európai Parlament 2017. június 15-i állásfoglalása a közösségi gazdaságra vonatkozó eu-
rópai menetrendről, b) Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a mesterséges intel-
ligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról, c) „Future of Work – OECD 
Employment Outlook 2019”, d) ILO „Non-standard employment around the world” (2016), e) Szociális 
Jogok Európai Pillérének 4. alapelve a foglalkoztatás aktív támogatásáról.
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Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a munkaerőpiaci jövőképről folyó 
gondolkodás, a gazdaság- és társadalompolitikai válaszok megtalálása, az 
oktatási, képzési, foglalkoztatáspolitikai cél- és eszközrendszer átalakítása 
nem képzelhető el a teljes foglalkoztatásra törekvés igényének, a tisztessé-
ges megélhetést biztosító, értékteremtő munka elsődlegességének fenntar-
tása, továbbá az etikai szempontok, így különösen a társadalmi szolidaritás, 
a méltányosság és a társadalmi igazságosság mérlegelése és érvényesítése 
nélkül. Ennek hiányában ugyanis veszélybe kerül az embernek a munká-
ban megnyilvánuló szabadsága, emberi méltósága és szellemi alkotó tevé-
kenysége. Ha a technológia már nem a fejlődést szolgálja, a globalizáció 
eredményeként kialakuló kirívó egyenlőtlenségek miatt megszűnhet a 
nemzeti és kulturális közösségek kohéziója, illetőleg a hagyományos közös-
ségi struktúrák politikai és társadalmi stabilitása, ezáltal a társadalmi béke 
sem lesz fenntartható.

Nem szabad elfelednünk, hogy a gazdasági viszonyok célja a munkavég-
zés egyéni és közösségi haszna egyensúlyának, valamint a társadalmi szo-
lidaritás és igazságosság elvei szerint a közösségi jóllét megteremtése. Eh-
hez olyan értékrend szükséges, amely 

– ösztönöz a munkára,
– a munkát tekinti elsődlegesnek a tőkével szemben és ahol a piac törvé-

nyei nem élveznek elsőbbséget az emberi munkával szemben,
– biztosítja, hogy a tudomány és a technikai fejlődés az ember javára hasz-

nosuljon,
– támogatja a tudástőke megszerzését, a humántőke minőségének fejlesz-

tését,
– elismeri a teljesítményt, ösztönöz az innovációra,
– törekszik a jövedelmi, vagyoni, területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésére,
– kifejezi, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel is jár.

Hivatkozott irodalom

II. jános pál pápa: Laborem exercens. Szent István Társulat, Budapest, 1981.
II. VatIkánI ZsInat: Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az 

Egyházról a mai világban. In: Evangeisatio nova I. kötet a II. Vatikáni Zsinat 
okmányai. Szent István Társulat, Budapest, 1995.

XIII. leó pápa: Rerum Novarum. Róma, 1891.
BIBó István: Erkölcs és hatalom viszonya. Beszélő online, 2016. 10. szám. Évfo-

lyam 1, Nr. 9.
Friedrich engels: A természet dialektikája. A munka szerepe a majom ember ré-

válásában. Szikra, Budapest, 1952.



209

Farkas Péter: A munka méltósága. A munka erkölcsteológiai és társadalom-
elméleti összefüggései. Kapocs, 2014. 11. évfolyam 4. szám

Sören kIerkegaard: Az irónia fogalmáról, állandó tekintettel Szókratészra. Gondo-
lat, Budapest, 1969.

kocZIsZky György: Etikus közgazdasági gondokoldás: mikor lesz az utópiá-
ból valóság? In: kocZIsZky György (szerk.) Etikus közgazdaságtan. Magyar 
Nemzeti Bank, Budapest, 2019.

John D. mueller: A közgazdaságtan megváltása. A hiányzó elem újrafelfedezése. 
Mathias Corvinus Collegium, Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2015.

muZslay István: Gazdaság és erkölcs. Márton Áron, Budapest, 1995.
OECD: Future of Work – OECD Employment Outlook 2019. https://doi.

org/10.1787/19991266 (2019. április 25.)



210

KISS GYÖRGY*

A jogalkotó felelőssége a munkajog 
állapotáért 

A tanulmányban megpróbálok áttekintést nyújtani az 1992. és a 2012. év 
munkajogi jogalkotásáról. A rendszerváltozást követő első Munka Törvény-
könyve megalkotásában nem vettem részt, a későbbiekben viszont módom-
ban állt néhány módosításban közreműködni, amelyek többsége az EU jo-
gának való megfelelést szolgálta. A hatályos kódex kialakításánál jelen vol-
tam és ezért merem vizsgálni a jogalkotó tevékenységét mind szűkebb szak-
mai, mind tágabb jogpolitikai megvilágításban. 

1. A rendszerváltozás munkajoga

A rendszerváltozás utáni munkajogi szabályozás elé mindenki nagy remé-
nyekkel nézett a kilencvenes évek legelején. Indokolt volt a várakozás, hiszen 
a foglalkoztatásra vonatkozó átfogó szabályozás késésben volt. A rendszer-
változást megalapozó legfontosabb gazdasági és politikai tárgyú törvények 
már elkészültek1, sőt a Munka Törvénykönyvét megelőzték egyéb munkajogi, 
illetve foglalkoztatáspolitikai törvények, így a sztrájktörvény és a foglalkozta-
tás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény. 

A munkaerőpiacot kezelni tudó, a magánjog alapvető elveit befogadó Mun-
ka Törvénykönyvére azért volt szükség, mert a számtalanszor módosított 
1967. évi II. törvény alapján sem munkáltatni, sem munkát vállalni reálisan 
nem lehetett. Szolgáljon erre egyetlen példa. Az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. törvény nyomán a munkavállalói érdekképviseletek monolit struktúrá-
ja felbomlott. Sorra alakultak meg az ún. alternatív szakszervezetek, amelyek 
egyre intenzívebben tevékenykedtek a munkáltatók keretei között. A szabá-
lyozás és a tényleges helyzet közötti feszültséget az okozta, hogy az 1967. évi 
II. törvénynek a szakszervezetekre vonatkozó rendelkezései a monolit szak-
szervezeti struktúrára épültek, miközben a munkahelyeken egymástól akár 
ideológiailag is elkülönült érdekképviseletek működtek, amelyek önálló cé-
lokkal rendelkeztek. A jogalkotó ezt az ellentmondást sajátos módon próbálta 

* Egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁKK, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és 
Társadalombiztosítási Jogi Tanszék. A tanulmány az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoz-
tatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport keretében készült.

1  Lásd az 1988. évi VI. törvényt a gazdasági társaságokról, az 1989. évi II. törvényt az egyesülési jogról.
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feloldani. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, majd később a Munkaügyi 
Minisztérium „tájékoztatók” kibocsátásával igyekezett meghatározni a szak-
szervezeti jogok gyakorlásának rendjét, ami csakhamar teljes káoszt eredmé-
nyezett.2 Különösen érzékeny terület volt a szakszervezeti egyetértési, vala-
mint kifogásolási jog, amelyek együttes, illetve külön-külön történő gyakor-
lása megbéníthatta a munkáltató működését. Még erőteljesebben mutatko-
zott meg a szabályozás alkalmatlansága a kollektív szerződéskötési jogosult-
ság, illetve képesség tekintetében. A munkáltatói-munkavállalói kapcsolat-
rendszer ebben az időben a szabályozástól függetlenül, mondhatni öntörvé-
nyűen alakult, a helyi hatalmi viszonyoknak megfelelően.

Ebbe a rendszerbe szabályszerűen berobbant az 1992. évi XXII. törvény, 
amelynek általános indokolása sokatmondó. A jogalkotó rögzíti, hogy „az 
emberi erőforrással, a munkaerővel való gazdálkodás mind inkább termelé-
si tényezőként jelenik meg és ennek következtében a munkaerőpiac is foko-
zatosan a gazdasági piac részévé válik, annak elvei, szabályai alapján kezd 
működni. Ennek megfelelően mind egyértelműbb lesz a munkaviszony ala-
nyainak érdek-elkülönültsége, illetve pontosabban fogalmazva a reális, va-
lódi érdekkülönbségek kialakulása.” Ennek következtében a munkajogi 
szabályozásnak szakítani kell az addigi közjogi, hatósági szemléletű szabá-
lyozással, amelyet fel kell váltania „a munkaviszony sajátosságainak jobban 
megfelelő magánjogias szabályozásnak”. Ez egyben azt is jelentette, hogy az 
állami beavatkozásnak vissza kell vonulnia.3 

Mondhatni, eddig semmi kivetnivaló nincs az új törvény koncepciójában. 
A törvény jogforrási struktúrájának végzetes tévedését sejteti azonban az 
indokolás alábbi mondta: „a munkaviszony alanyaira nézve kógens jogi 
szabályozás kizárólag a munkaviszony garanciális tartalmi elemeinek meg-
határozására, az ún. ’minimálstandardok’ kijelölésére szorítkozhat”. „A 
munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb kérdéseket a munkaviszony alanyai-
nak a munkáltatónak és a munkavállalónak kell megállapodás útján elren-
deznie.” Kérdés azonban, hogy milyen jellegű megállapodásokkal, ponto-
sabban a jogszabályhoz képest milyen tartalmú megállapodásokkal? A jog-
alkotó a kollektív megállapodások tekintetében kijelentette: e megállapodá-
sok feladata az, hogy „a munkavállalók számára kedvezőbb szabályokat 
megalkossák”4.

Ez az elv fogalmazódik meg a törvény 13. § (3) bekezdésében, és a mun-
kaszerződés tekintetében a 76. § (2) bekezdésében. Azon túl, hogy ez a sza-
bályozás a német jogban meglévő ún. Günstigkeitsprinzip félreértése volt5, az-

2  Lásd a 8005/1989 (Mü. K. 17) tájékoztatót a szakszervezeti jogok gyakorlásáról, valamint a 8001/1990. 
(Mü. K. 16.) tájékoztató a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek munkajogi jogállásáról.

3  Az 1992. évi XXII. törvény általános indokolása.
4  Az 1992. évi XXII. törvény általános indokolása.
5  Lásd ezzel összefüggésben BellIng, Detlev: Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht, Berlin, Duncker 

& Humblot, 1983. 
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zal a következménnyel járt, hogy a munkajog kontraktuális jogforrási rend-
szerének kialakulása nem kezdődött el. A munkáltatók ilyen feltételek mel-
lett nem éreztek késztetést kollektív szerződések megkötésére, a szakszer-
vezetek pedig nem voltak abban a pozícióban, hogy kikényszerítsék e meg-
állapodások megkötését. A későbbiekben ezt az űrt a jogalkotó az üzemi 
megállapodással kívánta betölteni, amely bizonyos feltételek mellett átvette 
a kollektív szerződés szerepét, igaz, hogy ez már más jogszabályi környe-
zetben történt. 

A kollektív munkajognak volt még egy sajátossága, nevezetesen a kollek-
tív szerződéskötési képesség szabályozása. A törvény 30–33. §-a sajátosan 
kettéválasztja a munkahely feletti szinten, és a munkáltatónál megkötött 
kollektív szerződéshez szükséges szerződéskötési képességet. Ami az előb-
bit illeti, a szabályozás meglehetősen semmitmondó, amennyiben csupán 
annyit rögzít, hogy kollektív szerződés kötésére az a szakszervezet, illetve 
az a munkáltatói érdekképviseleti szervezet jogosult, amely érdekképvise-
leti tevékenységében a kollektív szerződést kötő másik féllel szemben füg-
getlen. Az egymástól való függetlenség közelebbi tartalmi kritériumaira 
nem találunk utalást. Ami a munkáltatói szinten megköthető kollektív szer-
ződést illeti, kollektív szerződés kötésére az a szakszervezet jogosult, amely-
nek jelöltjei az üzemitanács-választáson a leadott szavazatok több mint felét 
megszerezték. Ehhez a megoldáshoz némi magyarázat szükséges. A ma-
gyar munkajogban ugyanis a munkavállalói képviselet kettőssége koráb-
ban ismeretlen volt. Ez a konstrukció több európai országban létezik, azon-
ban intézményesen a német és az osztrák munkajogban mutatható ki. Az 
ún. üzemi alkotmányjognak és a szakszervezeti-tarifális elemnek eltérő a 
rendeltetése, és annak ellenére, hogy bizonyos áthallás megfigyelhető a két 
rendszer között, szokatlan megoldás, hogy a szakszervezet azért legyen ér-
dekelt a munkavállalók részvételi jogainak gyakorlásában, hogy – az üzemi 
tanácsi választáson való megmérettetés eredményeként – kollektív szerző-
dést köthessen. 

Egyoldalú lenne az elemzés, ha nem vennénk figyelembe a kollektív szer-
ződéskötési képesség egyéb lehetséges megoldásait. A kollektív szerződés-
kötési képesség egy sajátos felhatalmazást jelent egy olyan szerződés meg-
kötésére, amelynek normatív hatása (is) van. Ez ugyanakkor nem jelent jog-
alkotási felhatalmazást, de több, mint egy tradicionális magánjogi jogügyle-
ti képesség. Ennek a kritériumai különbözőek lehetnek, így pl. a taglétszám, 
a financiális háttér, a tradíciók ereje és az ellenérdekű félre való nyomásgya-
korlás képessége. Nagy-Britanniában a másik fél elismerése is lényeges, 
amely azonban nem önkényes, mert a szakszervezet, mint bargaining-unit az 
előbb felsorolt feltételek megléte esetén kikényszerítheti ezt az elismerést, 
azaz a munkáltató a tárgyalást nem utasíthatja el. Kérdés, hogy vajon a jog-
alkotó dönthetett volna ilyen megoldások mellett 1992-ben? Álláspontom 
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szerint nem, illetve, ha a jogalkotó mégis ezt a megoldást választotta volna, 
a kollektív munkajog rendkívül zavaros konstrukciójával kellett volna 
szembenéznünk, ugyanis az ilyen jellegű szabályozást tűrő viszonyok nem 
voltak jelen a magyar érdekképviseleti rendszerben.

Ebben a tanulmányban nem térek ki az üzemi alkotmányjognak a ma-
gyar munkajogban betöltött szerepére, csupán érintőlegesen jegyzem meg, 
hogy Európában a részvételi jogok koherens szabályozása nem történt meg. 
Lényeges különbségek vannak a német Betriebsverfassung és pl. az angol 
participation között. A hatályos Mt.-ben betöltött szerepére is utalva, állás-
pontom az, hogy a részvételi jogok mintegy intézményes bevezetése nem 
szolgálta és ma sem szolgálja a részvételi jogok általánosan elfogadott ren-
deltetését. Részben a szakszervezet jelenlétének ellensúlyozására szolgált, 
amikor pedig a jogszabályi környezet megváltozott, részben a kollektív 
szerződés szerepét vette át. 

A kollektív munkajog – különösen a kollektív szerződés – csekély hatása 
rányomta bélyegét a munkajogviszony szabályozására is. Különösen látszik 
ez a munka díjazásának meglehetősen bonyolult, kazuisztikus szabályozá-
sában. A jogalkotó számos helyen kénytelen volt beavatkozni olyan problé-
mák rendezésébe, amelyek egyébként inkább a felek megállapodásának tár-
gyai lehettek volna. Ennek a beavatkozásnak a szükségessége, illetve mérté-
ke később is vizsgálat tárgyát képezte, és azt kell megállapítani, hogy a tör-
vény megalkotásának idején a jogalkotó nem mondhatott le a részletes sza-
bályozásról, elsősorban az erőviszonyok kiegyenlítése miatt. A hatályos tör-
vény ugyanakkor merőben más helyzetet teremtett a jogszabály, a kollektív 
megállapodás és a munkaszerződés viszonyában, ami újraértékelte a jogal-
kotó beavatkozásának indokoltságát. Előrebocsátva megállapítható, hogy az 
állami beavatkozás ugyan visszaszorult, de talán éppen ott, ahol nem kel-
lett volna.

Az 1992. évi XXII. törvény tartalma hatályban létének mintegy két évtize-
des időszaka alatt hullámzóan változott, alapvetően politikai megfontolá-
sok mentén. Ezek a módosítások hol az egyik, hol a másik oldalt erősítették 
vagy éppen gyengítették. Ezek hatása korántsem lebecsülendő, hiszen egyes 
esetekben – némi túlzással – bizonyos szereptévesztéshez is vezettek.6 

Ami a jogalkotó munkáját, vagy a tanulmány címéhez hűen felelősségét 
illeti, a jogalkotás szakmai szinten megkísérelte egy, a piaci viszonyok köve-
telményeinek megfelelő munkajogi kódex kialakítását, amellett, hogy a kol-
lektív, valamint az egyéni munkajog alanyai nem voltak ilyen nagy válto-
zásra felkészülve. A munkáltatói oldal gyakran hivatkozott a szerződési 
szabadság elvére, néha túl- vagy félreértelmezve azt. A munkavállalók és a 
szakszervezetek a korábbi állapothoz nyúltak vissza, és az új törvényben jo-

6  Lásd ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 40/2005. (X. 19.) AB, valamint 124/2008. (X. 14.) AB 
határozatait.
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gaik drasztikus visszaszorítását látták. Ráadásul ennek a törvénynek még 
egy nagy kihívásnak is eleget kellett tennie, nevezetesen Magyarország 
2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, amely nem csupán a joganyag 
bővülését, de számos tekintetben szemléletváltozást is jelentett a munkajogi 
jogalkotásban és jogalkalmazásban egyaránt.

2. A 2012. évi I. törvény

2.1. Szükség volt-e egy új Munka Törvénykönyvére?

Az első kérdés, amit a munka megkezdése óta napjainkig többször felte-
szek magamnak, hogy volt-e „jogalkotási kényszer”. Álláspontom szerint 
egy merőben új kódex megalkotására nem volt „kényszer”, azonban a mun-
kajog belső és külső körülményei mindenképpen indokolták egy új szabá-
lyozási koncepció kialakítását, amely akár az 1992. évi XXII. törvény átfogó 
módosítása által is elvégezhető lett volna. A másik visszatérő probléma a 
szabályozás formája, nevezetesen, feltétlenül szükséges volt-e a munkajogi 
joganyagot egységes kódex által szabályozni. E helyütt mellőzöm a külföldi 
szabályozási megoldások bemutatását, ugyanis nem mindenütt létezik kó-
dex, és az egységes szabályozás elmaradása részben tradicionális-történel-
mi okokra, részben jogpolitikai megfontolásokra vezethető vissza. A hatá-
lyos törvény szakmai előkészítésének kezdeti fázisában felmerült, hogy az 
egységes Mt. helyett két törvény legyen, egy a munkaviszony jogáról, azaz 
az ún. individuális munkajog szabályozásáról, és egy másik, amely a kollek-
tív munkajogot foglalta volna egységbe. Ez az elgondolás nem kapott osz-
tatlan elismerést. A szakszervezetek valamiféle pozícióvesztést láttak egy 
ilyen megoldásban, habár – álláspontom szerint – egy önálló kollektív mun-
kajogi szabályozást szinte kényszerűen meg kellett volna tölteni valódi tar-
talommal, szemben a hatályos Mt. vonatkozó részeivel. Több kollégám pe-
dig annak a véleményének adott hangot, hogy – különösen a közép-európai 
országok munkajogában – az egységes, kódex jellegű megoldás mindenkép-
pen preferálandó.

Mindenestre feltűnő, hogy azokban az országokban, ahol nincs kódex, az 
individuális munkajog összefoglalt szabályozása hiányzik, míg a kollektív 
munkajog joganyaga többé-kevésbé rendezett. Hét évvel ezelőtt én is elfo-
gadtam az egységes munkakódex mellett szóló érveket, azóta azonban je-
lentősen megváltozott a foglalkoztatás munkajogi környezete. Két egymás-
sal teljesen ellentétes irányzatra hívom fel ezzel összefüggésben a figyelmet. 
Az egyik a digitális platform általi foglalkoztatás, a másik a hosszabb távú 
munkajogviszony tartalmának és alakítási lehetőségének új koncepciója. 



215

Ami a digitális platform általi alkalmazást illeti, a foglalkoztatás és a 
munkát vállalás szinte teljes szabadságát hirdeti, és ez a munkajog vala-
mennyi hagyományos intézményét annullálja vagy annullálhatja. Az Uber 
és a többi digitális platform – nevezzük egyelőre így – tevékenysége által 
megvalósuló munkavégzés jól példázza a foglalkoztatás, illetve a munka-
végzés bizonyos típusai jogi környezetének bizonytalanságát. Látható, hogy 
a konstrukció a „szerződésre” épül, anélkül, hogy meghatározná annak 
konkrét karakterét. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ennek a szerző-
désnek ne lenne neve7, kétség azonban éppen azzal kapcsolatban merül fel, 
hogy a munkajogban mindeddig irányadó közvetett típuskényszer hiány-
zik ebből a rendszerből.8 Ebből adódóan a további fejlődés kettős irányú le-
het. Elképzelhető, hogy kialakul egy olyan foglalkoztatási, munkavállalási 
módszer, amelynek több elemében felsejlenek ugyan a munkajog egyes in-
tézményeinek a nyomai, azonban működése a munkajogon kívül, annak 
határait túllépve valósul meg. A másik irány az lehet, hogy a jogalkotás és a 
jogalkalmazás ezt a megoldást szigorúan a munkajog keretei közé szorítja, 
kérdéses azonban, hogy ez utóbbi mennyire lehet eredményes. A probléma 
és megoldása nemcsak elméleti-dogmatikai jelentőségű. A digitális platfor-
mok által igénybe vett munkák, szolgáltatások aránya ugyanis folyamato-
san nő, ami egyenes arányban áll a termelés és a szolgáltatás közötti egyen-
súly felborulásával.

A hosszú távú szerződésekre vonatkozó újabb szerződéselméleti kutatá-
sok a munkavégzés egy újabb típusára lehetnek hatással, nevezetesen az 
alapvetően termelő tevékenységet folytató munkáltatók – általában nagy-
vállalkozások – foglalkoztatása tekintetében. Ezek a vállalkozások olyan 
hosszú távú és költségigényes tevékenységet folytatnak, amely megköveteli 
a szerződés stabilitásának biztosítását. A gazdasági, a kereskedelmi jog 
kontraktuális viszonyai között napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy a szerződéses partnerek mintegy kényszerű érdekközösségbe kerül-
nek, és ebből következően egyiküknek sem áll érdekében a szerződés meg-
szüntetése. Ezért visszanyúlnak a magánjog – és így a szerződés jogának – 
klasszikus elveihez, amelyek ugyanakkor sajátos megoldásokat indukál-
nak. Ezek a jogügyletek hosszú távúak, a jogviszonyt alapító szerződés az 
úgynevezett long-term contract kategóriájába tartozik.9 Ez egyben azt is jelen-

7  Lásd erről részletesen prassl, Jeremias – rIsak, Martin: Uber, TaskRabbit, & Co: Platform as 
Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crodwork. Comparative Labour Law & Policy Journal, 2016/3. 
sz., 619–658. o

8  A típuskényszerről és a típusválasztási szabadságról lásd kIss György: Munkajog. Osiris, Budapest, 
2005. 40–42.; 90–92. o.

9  macneIl, Ian Roderick: Contracts: Adjustment of long-term economics relations under classical, 
neoclassical, and relational contract law. Northwestern University Law Review, 1978/6. sz., HVIId, Morten: 
Long-term contracts and relational contracts. Encyclopaedia, encyclo.findlaw.com/4200book, (2014. 11. 2.) 
46–72.; BaIrd, Douglas, G.: Self-interest and cooperation in long term contracts, The Journal of Legal Studies. 
1990/6. sz. 583–596. o.; campBell, David – HarrIs, Donald: Flexibility in long-term conceptual relationships: 
The role of co-operation, Journal of Law and Society. 1993/ 2. sz. 166–191. o.
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ti, hogy a szerződés megkötése egy adott pillanatban meglévő és felmérhető 
állapotot tükröz, és így a legnagyobb problémát az előreláthatósági ténye-
ző/kockázat jelenti. Az előreláthatóság a szerződési jognak rendkívül össze-
tett intézménye, többek között azért is, mert számos összefüggésben jelenik 
meg. Lényeges továbbá, hogy az előreláthatósági klauzula mást jelent az ún. 
discrete transactional kontraktusok, és a tartamszerződések esetében. A 
relational contract teóriája a hosszú távú jogügyletek elemeire épül, és alapve-
tően a gazdasági szerződésekre vonatkoztatva érvényesül. A relational 
contract lényege egy újfajta, mondhatni immanens együttműködés a szerző-
désben részt vevők között. Ez az együttműködés egyben a gazdaság átala-
kuló szerződéses struktúráját fejezi ki. A relational contract a teljesítés folya-
matában olyan érdekviszonyokat alakít ki, amelyek a szerződés fenntartá-
sára ösztönzik a feleket a legszélsőségesebb változások közepette is.10  
A szerződésben – a jogviszony hosszú tartama miatt – lehetetlen minden 
részletben megállapodni, ebből következően szükséges a folyamatos kom-
munikáció, a szerződés tartalmának folyamatos újratárgyalása, és végeze-
tül olyan konfliktuskezelési módszerek alkalmazása, amelyek az adott hely-
zetben felmerülő érdek-összeütközések ellenére megakadályozzák a szer-
ződés összeomlását. Ami a szerződés dogmatikai változását illeti, míg a 
discrete transactional contract tartalma minden elemében köti a feleket, és ma-
gának a szerződésnek a módosítása ad lehetőséget a megváltozott körülmé-
nyeknek megfelelő teljesítésre, addig a relational contract, mint tipikusan 
incomplete contract, tág lehetőséget ad a jogviszony tartalmának alakítására, 
a szerződés hézagos tartalmának módosítása nélkül is.11

Hogyan kapcsolható össze a relational contract és a munkaszerződés?  
A gazdasági, kereskedelmi szerződések elemzésével foglalkozó irodalom-
ban már korábban is többször említették a munkaszerződést, mint relational 
contractot. Az amerikai irodalomban Bird alapvetően a manager contract sa-
játosságainak vizsgálatán keresztül közelített ehhez a problémához.12 Elem-
zésének kiindulópontja a munkajogviszonyt szabályozó joganyag és a tény-
legesen érvényesülő normák közötti diszkrepancia. Kutatásai során azt álla-
pította meg, hogy a munkavállalók mintegy egyharmada a jogalkotás által 
meghatározott keretek nélkül teljesít, számos, a gyakorlatban érvényesülő 
norma (szokás, íratlan megállapodás) befolyásolja jogállásukat. Lényeges 
továbbá, hogy a felek folyamatosan változtatják, átdolgozzák ezeket a tág 

10  macneIl, Ian Roderick: Essays on the nature of contracts. North Carolina Central Law Journal, 159, 
1978–1979, 159–200. o.; macneIl, Ian Roderick: The many Futures of Contracts. California Law Review, 
1973–1974. 691–816. o.

11  Hart, Oliver: Incomplete contracts. In: Allocation, information and markets. (eatwell, John). London, 
McMillan, 1989. 163–179. o.; Hart, Oliver – moore, John: Incomplete contract and ownership. www.aeweb.
org/annual_mtg.../0105_1015_1702.pdf. (2013.07.24.); Hart, Oliver: Incomplete contracts and the theory 
of the firm. Journal of Law, Economics and Organization, 1988/1. sz., 119–139. o.; tIrole, Jean: Incomplete 
contracts: where do we stand. Econometria. 1999/4. sz., 740–781. o.

12  BIrd, Robert C.: Employment as a relational contract, U. Pa. Journal of Labor and Employment Law, 
2005. 149–151. o.
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értelemben vett normákat anélkül, hogy a foglalkoztatás költségei lényege-
sen változnának. Ebben nagy jelentősége van az ún. burkolt, vagy máskép-
pen a jogügyletbe beleértett feltételeknek (implied terms).13 Az angol iroda-
lomban Brodie álláspontja szerint a munkavállaló kész fontolóra venni a 
munkajogviszony folytonosságát akár megváltozott körülmények között 
is.14 Ehhez azonban ki kell dolgozni a munkajogviszony tartalma alakításá-
nak dogmatikai alapjait, ami a hatályos Mt. alapján nem lehetséges. 

A két említett példa azt támasztja alá, hogy azok a munkajogi rendszerek 
képesek viszonylag gyorsan igazodni a gyorsan változó gazdasági körül-
ményekhez és szociális követelményekhez, amelyek nem rendelkeznek át-
fogó kódexszel. Reagálásuk gyorsabb, alakító képességük hatékonyabb. Ter-
mészetesen ez nem csupán szabályozás, hanem jogalkotói mentalitás kérdé-
se is.

2.2.  A munkajog és a polgári jog kapcsolatáról  
– egy elszalasztott lehetőség

A hatályos törvénnyel kapcsolatban felmerült másik kérdés a munkajog 
jogági elhelyezésével van összefüggésben. A munkajog ugyanis szerződé-
ses jogág, mint ilyen a magánautonómia egyik megjelenési formája, és ebből 
következően a magánjog része. Így a munkajogviszony tartalmának alakí-
tása elsősorban a polgári jog elveinek, illetve szabályainak az alkalmazásá-
tól függ. Ennek formai, mondhatni jogtechnikai vetületét képezi, hogy az 
egyes országok polgári törvénykönyvei rendelkeznek-e a munkaszerződés-
ről, illetve a munkajogviszonyról. Másodlagos kérdés továbbá, hogy meg-
valósult-e a munkajog kodifikációja, vagy csupán egyes részterületek össze-
foglalása történt-e meg. Ugyanakkor ezek a tünetek mégis fontosak a polgá-
ri jogi intézmények alkalmazhatósága szempontjából, de szigorú okozati 
összefüggés még a legtisztább esetekben sem mutatható ki.15 A polgári jog 
és a munkajog kapcsolatának megítélését napjainkban egyre erőteljesebben 
befolyásolja a munkajogi szabályozás szociális töltésének intenzitása. A so-
kat hangoztatott jogállam értelmezési elve szerint, ha egy jogi normának 
több interpretációja lehetséges, mindenkor azt kell előnyben részesíteni, 

13  Az implied terms elemzését lásd Barmes, Lizie: Common Law Implied Terms and Behaviour 
Standards of Work. Industrial Law Journal, 2007/1. sz., 35–50. o.; rIdeout, Roger: Implied Terms in the 
Employment Relationship. In: Exploring the Boundaries of Contract. (Halson, Roger). Aldershot/Brookfied, 
Dartmouth, 1996. 119–142. o.; smItH, John Cyril: Contracts – Mistake, Frustration and Implied Terms. Law 
Quarterly Review, 1994/3. sz., 400–419. o.; Silence is Golden: Implied Terms in the Supreme Courts 
(Comments). Cambridge Law Journal. 2015/2. sz., 199–202. o.; Összehasonlító elemzését lásd groeBecker, 
Wolfgang: Implied Terms und Treu und Glauben. Berlin, Duncker & Humblot, 1999. 304. o.

14  Douglas, BrodIe: How relational is the employment contract?, Industrial Law Review, 2003, 233–253. o.
15  Ennek részletes elemzését lásd kIss György: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekin-

tettel az egyéni munkaszerződésre, In: ploetZ, Manfred – tótH Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog 
kodifikációs és funkcionális összefüggései, Miskolc, Novotni Kiadó, 2001, 191–252. o. 
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amely a partnerek közötti szociális kiegyenlítődést a legjobban szolgálja.  
A polgári jog elveinek és normáinak munkajogi alkalmazása során tehát 
meg kell vizsgálni, hogy az adott norma kifejezésre juttatja-e azokat a mun-
kavállalót védő elveket, amelyek más kötelmekben nem találhatók meg.

Ezeket a gondolatokat azért bocsátom előre, mert a hatályos Mt. megalko-
tásának folyamatával egy időben zajlott a 2013. évi V. törvény – a hatályos 
Ptk. – szakmai előkészítése. Ebből következően ismét előtérbe került a mun-
kajog és a magánjog kapcsolata, pontosabban a polgári jogi szabályok alkal-
mazhatósága a munkajogban, amely problematika korántsem előzmény 
nélküli a magyar munkajogban. A magánjog és a munkajog szorosabb kap-
csolatát hirdető nézet követői biztatást találhattak a Ptk. Szerkesztő Bizott-
sága elé 2001-ben került vitaanyagban. Az egyes szerződéstípusok meghatá-
rozásánál, illetve sorrendjének kialakításánál az volt olvasható, hogy „az 
adásvételi szerződés, annak különös nemei és altípusai […], valamint a cse-
reszerződés, továbbá a vállalkozási szerződés után helyezhető be az egyedi 
munkaszerződésre vonatkozó fejezet az új Ptk.-ba”16.

Ez az elgondolás végezetül lekerült a napirendről, azonban a Ptk. javaslat 
értelmezési szabálya továbbra is alapját képezte az Mt. előkészítésének. A 
Ptk. 1:1. §-a határozza meg a törvény hatályát. Ennek értelmében e törvény 
a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek 
alapvető vagyoni és személyi viszonyait. Az 1:2. § az alábbiakat rögzíti: „A 
polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhang-
ban kell értelmezni.” A „polgári jogi viszony” körülírását a munkajoggal 
összefüggésben a Ptk. indokolásában találjuk. A jogalkotó a Ptk. kódex jel-
legével összefüggésben rögzíti, hogy „egy törvénykönyv tartalmi határait 
elvben addig helyes tágítani, amíg a kodifikáció pozitív hatásai: az egység-
befoglalt normák módszerbeli homogenitása, a terminológiai egység, a tö-
mörítés és rövidítés lehetősége stb. megkönnyítik a jogalkalmazást”. Mind-
ezeknek a tükrében az új Ptk. és az Mt. kapcsolatáról az Indokolásban az 
alábbiak olvashatók: „A törvény az egyedi munkaszerződések jogi rendezé-
sét a munka törvénykönyvében hagyja, annak ellenére, hogy a munkaviszo-
nyok speciális rendezésének a Ptk., és azon belül is elsősorban a szerződé-
sek általános szabályai képezik a jogi hátterét. A munkaszerződés jogi sza-
bályozásának azonban ma már annyi különleges vonása van, hogy nehéz 
volna ezt a normarendszert egy polgári törvénykönyvbe integrálni.” Az In-
dokolás a továbbiakban így folytatódik: „A munkavállaló fogalmilag »gyen-
gébb fél« jellege például megkülönböztető sajátosságként jelentkezik a sza-

16  Koncepció 2001, 147. A munkaszerződés Ptk.-beli elhelyezése még egyszer felmerül a Koncepció-
nak a Kormány 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozatával elfogadott, illetve a Tematika egységes szerke-
zetbe foglalt szövegében, amelyet a Koncepcióval együtt a Kodifikációs Főbizottság 2002. november 
18-i ülésén fogadott el. Megjelent a Magyar Közlöny különszámában 2003-ban. 
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bályozásnál, és – emiatt – az európai közösségi jogi aktusok alakító hatása 
is sokkal intenzívebb, mint a magánjog egyéb területein.”17

Mivel a Ptk. a maga részéről ezt a kérdést elintézettnek tudta, a Ptk. elvei-
nek és szabályainak alkalmazása alapvetően az Mt. szellemiségétől függött. 
Ebből a szempontból irreleváns, hogy a munkaszerződés, illetve a munka-
jogviszony szabályozása megjelenik-e a Ptk.-ban vagy sem.18 Az Mt. szabá-
lyozását ebben a tekintetben időrendben két részre kell osztanunk. Az Mt. 
szabályainak nagy többsége 2012. július 1. napján lépett hatályba, míg egyes 
rendelkezési 2013. január 1-jén. A Ptk. ennél jóval később, 2014. március 15. 
napján lépett hatályba. Annak ellenére, hogy Ptk. szövege 2013. február óta 
hivatalosan ismert volt, az egyes törvényeknek az új Ptk. hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló törvény kihirdetése 2013. december 31-én 
történt meg, és szintén 2014. március 15. napján lépett hatályba.19 Ez a tör-
vény magát a Ptk. is számos rendelkezés tekintetében módosította, valamint 
nem egy helyen lényeges változást eredményezetett az Mt. tartalmában is. 
Ez a módosítás valamelyest változtatott az Mt. elutasító szemléletén, azon-
ban – álláspontom szerint – a két törvény kapcsolatát érdemben nem befo-
lyásolta.

Az új Mt. szakmai előkészítésének első időszakát még a Ptk. és az Mt. 
kapcsolatának szorosabbá tétele jellemezte. A munka előrehaladtával azon-
ban ez a felfogás fokozatosan háttérbe szorult. Különösen jól mutatja ezt az 
Mt. Első Rész II. fejezete, amely „A jognyilatkozatok” címet viseli. Ez a feje-
zet meglehetősen eklektikus szabályanyagot tartalmaz. Mivel a „jognyilat-
kozat” – magánjogi kontextusban – általános kategória, a jognyilatkozatok 
részletes Mt.-beli szabályozása mintegy azt sugallja, hogy a jognyilatkoza-
toknak létezik egy különös munkajogi válfaja. A szabályozás jószerével pár-
huzamos az akkor még hatályban lévő Ptk.-val, jobbára megismételve an-
nak rendelkezéseit. A módosítás előtti Mt. 31. §-a értelmében a jognyilatko-
zatokra egyebekben a Ptk. XVII–XXII. fejezetének rendelkezéseit kellett al-
kalmazni, így a kötelmi jog általános szabályait, a szerződés megkötésére, a 
képviseletre, a szerződés tartalmára és tárgyára, az érvénytelenségre, a 
szerződés módosítására és a tartozás elismerésére vonatkozó szabályokat. A 
hatályos Mt. felsorolja a Ptk. alkalmazandó rendelkezéseit, ezek között nem 
szerepelnek ugyanakkor a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a 
teljesítésre és a beszámításra, a szerződésszegésre, valamint a szerződés 
megszűnésére vonatkozó rendelkezések.

17  Lásd a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény indokolását; IV. Az új Polgári Törvény-
könyv kódex-jellege és jelentősége.

18  Lásd ezzel összefüggésben a német munkaszerződési törvények különféle tervezeteinek megol-
dásait. Utalok a Herschel-féle (1969), a Juristentag Hannover (1992), valamint a Hensler–Preis-féle ter-
vezetre (2006). 

19  Lásd a 2013. évi CCLII törvényt.
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Mielőtt az Mt. 31. §-ának az elemzésére kitérnék, fel kell tennünk azt a 
kérdést, hogy munkajognak létezik-e önálló szerződési dogmatikája. Ezzel 
összefüggésben hivatkozom Bydlinsky álláspontjára, amelyet egy lehetséges 
osztrák munkajogi kódex megalkotása körüli vitában publikált.20 A létező 
álláspontok, illetve az egyes nézeteken belüli különbségek bemutatása so-
rán azt a következtetést vonja le, hogy általában a munkajog önállóságáról, 
illetve a polgári jogban történő szabályozásáról szólni nem lehet, mert a 
részletek elemzése nélkül – az ún. „átalány” kiindulási pont alapján – nem 
lehetséges kimutatni azokat az elveket és az ezeknek megfelelő jogtechnikai 
igényt, amelyek a kérdés egyértelmű megválaszolásához vezetnek.21 Szá-
mára az egyik eldöntendő kérdés az volt, hogy a jogtudomány részére a 
munkajog megjeleníthető-e a jogrendszerben, mint a rendszer egyik önálló 
tagja. A válasz első megközelítésre egyértelmű, hiszen a munkajogi szabá-
lyozásnak olyan sajátos tárgya van, amely más rendszerekben nem jelenik 
meg. Ez pedig a már több szempont alapján vizsgált függő munka. Ezzel 
szemben megfogalmazza kételyeit is, amennyiben kiemeli azokat a ponto-
kat, amelyek a munkajogot a civiljoghoz, illetve a közjoghoz kapcsolják. 
Végkövetkeztetése az, hogy a munkajog önállósága meglehetősen relatív. 
Álláspontja szerint képtelenség lenne egy teljesen önálló munkajogi szerző-
déskötési, képviseleti, teljesítési, engedményezési stb. tan kidolgozása és 
szabályozása. A munkajog önállóságának képlete tehát rendkívül összetett, 
ugyanis speciális – másutt valóban fel sem merülő – problémái mellett vagy 
magától értetődően, vagy módosításokkal alkalmazni kell a magánjog álta-
lános szabályait.22 Mindebből következően csak olyan javaslatot támogat, 
amely nem teremt indokolatlan konkurenciát a két terület között. Így nézete 
szerint az originális szabályozásnak az ABGB-ben kell megtörténnie, és erre 
épülve kell a munkajogi – mintegy másodlagos – kodifikációt kialakítani.

Ebben a tanulmányban nem kívánom elemezni a témával összefüggő 
hosszan tartó és rendkívül összetett vitát, amely a német munkajogtudo-
mányt jellemezte.23 Mindenestre kiemelendő Richardi mintegy programadó 
jogdogmatikai értelmezése, amely szerint „Nicht die Geltung zivilrechtlicher 
Grundsätze, sondern im Gegenteil ihre Nichgeltung muß begründet werden.”24 En-
nek jogalkotási megoldását jelenthette volna Hennsler–Preiss-féle Diskussi-
onsentwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes (ArbVG), amelynek értelmében „Soweit 
Gesetz michts anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.”25

20  BydlInsky, Franz: Arbeitsrechtskodifikation und allgemeines Zivilrecht, Wien/New York, 1969.
21  BydlInsky (1969) i. m. 11. o. 
22  BydlInsky (1969) i. m. 174–175. o.
23  Lásd a 15. jegyzetet.
24  rIcHardI, Reinhard – wlotZke, Otto (Hrsg.): Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band I. (Beck, 

München 2000) 9.
25  § 1 (1).
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A hatályos Mt. a munkajog és a magánjog megfelelő kapcsolódási pontjai-
nak kialakítását elmulasztotta. Az Mt. 31. § tartalmával kapcsolatban éles 
vita bontakozott ki abban a tekintetben, hogy a fentiekben idézett német 
tervezetbeli klauzulát alkalmazza az Mt., vagy pedig tételesen határozza 
meg, hogy a Ptk.-ból mely rendelkezések alkalmazhatók. A szakértői vitá-
ban az előző álláspont maradt alul, és ezzel a jogalkotás szakmai része – né-
zetem szerint – végzetes tévedést követett el. Ehhez képest szinte jelentékte-
lennek tűnik az a tény, hogy a Ptk. alkalmazását a jognyilatkozatokra vonat-
koztatja az Mt., továbbá az is, hogy egyes kiválasztott Ptk.-beli rendelkezé-
sek alkalmazhatósága értelmezhetetlen.26 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az Mt. egy talán vissza nem 
térő lehetőség kiaknázását mulasztotta el. Ezzel nem csupán a polgári jog és 
a munkajog egymáshoz tartozása maradt változatlanul homályban, hanem 
a magyar munkajog további fejlődési irányát is eltérítette az Európában 
uralkodó megoldástól.

2.3. A kollektív munkajog helye és jelentősége a hatályos Mt.-ben

Uralkodó vélemény szerint, a munkajog eredeti rendeltetése a munkavál-
laló védelme volt. A modern munkajog kialakulása nem feltétlenül támaszt-
ja alá ezt a nézetet, ugyanis a nagy magánjogi kodifikációk korában a „mun-
kajog”, pontosabban a munkaszerződés nem volt más, mint a római magán-
jog locatio conductio operarum jogintézményének többé-kevésbé jól sikerült 
adaptációja.27 Ez a rendszer egy felborult egyensúlyt örökölt, amelyet a szer-
ződéses liberalizmus korszaka konzervált, illetve tovább mélyített. A későb-
biekben ezt az imparitást két módon próbálták mérsékelni. Az egyik a köz-
jogi beavatkozás megjelenése a szerződéses jogviszonyban, ami a munka-
szerződés és a munkajogviszony látványos elválasztását hozta magával, a 
másik a kollektív munkajog térhódítása. Ez utóbbival kapcsolatban találó 
Migsch megállapítása, amely szerint az individuális munkajog karakterisz-
tikus példája annak, hogy a(z egyéni) magánautonómia szabályozó funkció-
ja önmagában elégtelennek bizonyult a szabályozás tárgykörébe tartozó 
társadalmi viszonyok megjelenítésére, és ezt a „nyilvánvaló alkalmatlansá-

26  Lásd a Ptk. 6:63. §-ára történő hivatkozást. E rendelkezés értelmében, ha a szerződés létrejött, de 
a felek az ellenszolgáltatás mértékét nem határozták meg egyértelműen, vagy ellenszolgáltatásként 
piaci árat kötöttek ki, a teljesítési helynek megfelelő piacon a teljesítési időben kialakult középárat kell 
megfizetni. Ugyanakkor az Mt. 45. § (1) bekezdése értelmében a munkaszerződésben a feleknek meg 
kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. A munkabérre vonatkozó egyéb ren-
delkezések értelmében a bérben történő megállapodásnak egyértelműnek kell lennie, ennek hiányában 
a szerződés érvénytelen. 

27  Lásd erről Kiss György: A bérlet öröksége a munkaszerződés fejlődéstörténetében: a locatio 
conductio operarumtól a relational contractig, In: kIs Norbert – peres, Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanul-
mányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-
cameralium, Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft., 2017, 235–245. o.
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got” kísérelték meg a kollektív normaanyag eszközeivel megszüntetni. Ez a 
történelmi jelentőségű kísérlet minden kétséget kizáróan sikeres volt.28

Tanulmányomnak ebben a részében a kollektív munkajog rendeltetését, 
egyes elemeinek jogforrási jellegét, és az egyéni, valamint a kollektív privát-
autonómia egymáshoz való viszonyát érintem. Migsch előbb idézett gondo-
lata úgy is értelmezhető, hogy a munkajog nem képzelhető el az individuá-
lis és a kollektív rész kapcsolódása nélkül. A munkajog kollektív elemei sem 
teljesen egységesek. A legfontosabb rész az ún. koalíció és ehhez kapcsoló-
dóan a kollektív szerződés joga. A következő az ún. üzemi alkotmányjog, 
amely egyes országokban oly szignifikánsan van jelen, hogy a koalíciós-
tarifális rendszerrel szinte egyenrangú, azaz dualista szerkezetet alkot. A 
következő elem a munkaharc joga, jelesül a sztrájkjog, amelyet ebben a ta-
nulmányban nem érintek. 

Ami a koalíciós tarifális és az üzemi alkotmányjogi elemeket illeti, ren-
deltetésük egymástól merőben eltérő. Az előbbit a legális konfrontáció, az 
utóbbit a bizalomteljes kooperáció intézményének tekintik az irodalom-
ban.29 Ami a szakszervezeteket illeti, nem kívánom a magyar szabályozást 
részleteiben elemezni, jogállásukat, funkcióikat a kollektív szerződés tükré-
ben vizsgálom. Elöljáróban rögzíteni kell, hogy a munkavállalói érdekkép-
viseleteknek a szakszervezetekre történő szűkítése, és a kollektív szerződés-
kötés jogának csak a szakszervezetek részére történő biztosítása napjaink 
munkajogában egyre inkább meghaladott. Ez az első olvasásra talán meg-
alapozatlannak tűnő állításom összefügg a munkavállalóhoz hasonló jogál-
lású személy szabályozásával, illetve annak elmaradásával. A hatályos Mt. 
előkészítésének egy korai fázisában e jogállás szabályozásának szükséges-
sége felmerült, sőt a normaszöveg is elkészült.30 A javaslat végül nem került 
be a törvény szövegébe. Európai összehasonlításban ugyanakkor kimutat-
ható, hogy az e jogállású személyek bizonyos munkajogi intézmények al-
kalmazásával védelemben részesülnek, és elismerik kollektívszerződés-kö-
tési képességüket. Ami a kollektív szerződést mint a munkajog kontraktuális 
jogforrását illeti, nem vált be a jogalkotónak az a reménye, hogy a kétoldalú 
diszpozitivitás főszabályként való megjelenése a jogszabály és a kollektív 
szerződés viszonylatában, megnöveli a kollektív megállapodások számát. 
Ennek okai összetettek, és álláspontom szerint nem elsősorban a hatályos 
szabályozás tartalmában keresendők. A rendszerváltozást követően a szak-
szervezetek pozíciója hol erősödött, hol gyengült, holott támogatottsága, ob-
jektív ereje vajmi keveset változott. A kollektív szerződés elterjedése hiá-

28  mIgscH, Erwin: Die absolut geschützte Rechtsstellung des Arbeitnehmers. Wilhelm Fink Verlag, Mün-
chen – Salzburg, 1972. 12–13. o.

29  staudInger–rIcHardI 1989, Vorbem. zu § 611. RdNr. 832–833.; rIcHardI, Reinhard: Betriebsverfassung 
und Privatautonomie, Berlin–New York, Walter de Gruyter, 1973, 9–13. o.

30  György, Kiss: The Problem of Persons having Similar Legal Status as Employees (worker) and The 
Absence of Regulation of this Legal Status in the Hungarian Labour Code In: György, kIss (ed.): Recent 
Developments in Labour Law, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013., 259–279. o.



223

nyának kétségtelenül az egyik oka volt az 1992. évi Mt. téves helyzetértéke-
lése és szabályozása. Valószínű, hogy az elmúlt mintegy két és fél évtized 
alatt kialakultak azok a munkáltatói guide-ok, amelyek jószerével kiváltják a 
kollektív megállapodásokat. Egy ilyen belső szabályzat – jogi természetét 
tekintve normatív utasítás – azonban nem helyettesítheti a kollektív szerző-
dést sem dogmatikailag, és jogpolitikai hatása sem túl kedvező a munkajog 
jövője szempontjából.

Ehhez még egy megjegyzés indokolt. A kollektív szerződés nem más, mint 
a kollektív autonómia kifejezése a munkajogban. Annak ellenére, hogy a 
munkajog alapintézménye a munkaszerződés, és így az egyéni önrendelke-
zés, a munkajog fejlődése azt támasztja alá, hogy a fontos stratégiai döntések 
színtere a kollektív autonómia, azaz a kollektív megállapodások szintje.

A kollektív munkajog másik lényeges eleme az ún. üzemi alkotmányjog, 
azaz, az üzemi tanácsok rendszere. Ezzel összefüggésben véleményem sze-
rint a jogalkotónak – már az 1992. évi Mt. megalkotása idején – el kellett volna 
döntenie, hogy szükség van-e egyáltalán egy ilyen kollektív munkajogi elem-
re. Amennyiben igen, úgy ezt az intézményt rendeltetésének megfelelően kel-
lett volna szabályoznia. A hatályos törvényben az üzemi tanács szinte kizáró-
lagos feladata az, hogy az Mt. 268. §-ában szabályozott üzemi megállapodás 
által átvegye a szakszervezet és a kollektív szerződés szerepét.

3. Összegzés

A rendszerváltozást követő két Mt. vonatkozásában a szakmai és a politikai 
jogalkotást álláspontom szerint az alábbiakban lehet értékelni. Az 1992. évi 
Mt. egy két és fél évtizede hatályban lévő Munka Törvénykönyvét és a hozzá 
kapcsolódó szocialista foglalkoztatáspolitikát adta át a múltnak. Hazai tradí-
ciók hiányában kénytelen volt külföldi példákat alapul venni és kiválasztani 
azokat az elemeket, amelyek a kor hazai viszonyaira alkalmazhatók voltak. A 
szakmai előkészítés rendkívül nehéz volt, de az abban résztvevők olyan kó-
dex alapjait tették le, amely a későbbi továbblépés bázisául szolgált. Ami a po-
litikai döntéshozatalt illeti, megfigyelhető volt a törvény ideológiai alapon tör-
ténő módosítása, és ezáltal egyes alapintézmények tartalmának aktuálpoliti-
kai ingadozása.31 Ezek a módosítások ugyan nem tettek jót a törvény szöveté-
nek, de alapjaiban az nem volt képes megváltoztatni.

A hatályos Mt. tehát megfelelő kiindulási pontot kapott és olyan környe-
zetben lehetett hozzákezdeni a szakmai előkészítő munkának, amely szá-
mos, Európában ismert megoldás alkalmazását levetővé tette. Ez a munka 

31  Ilyennek minősítem a szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő-kedvezmény pénzbeli 
megváltásának szabályozását, vagy a teljesítménykövetelmény megállapítására vonatkozó egyes ren-
delkezéseket.



224

korábban – önkéntes alapon – megkezdődött, mielőtt bármilyen hivatalos 
felkérést kapott volna a szakértői gárda. A felkérést követően azonban a 
prio ritások érezhetően megváltoztak, a szakmai ellentétek kiéleződtek, és 
alapvetően a szűk, pragmatikai megfontolások érvényesültek. Az idő múlá-
sával egyre inkább úgy vélem, hogy a hatályos törvény szakmai megalapo-
zása olyan irányt vett, ami miatt az Mt. az elszalasztott lehetőségek áldoza-
tává vált. Mivel a jogi norma konzervál, egy adott állapotot hosszú ideig 
képes fenntartani, és a sokat hangoztatott jogbiztonság fenntartása érdeké-
ben módosítása korántsem magától értetődő. Ez vonatkozik a hatályos Mun-
ka Törvénykönyvére is. Mivel a szakmai vita során álláspontommal több-
ször kisebbségbe kerültem, csupán abban bízhatok, hogy ez utóbbi vélemé-
nyemmel is ez fog történni.
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KULISITY MÁRIA*

A szexuális zaklatással, illetve szexuális 
visszaélésekkel kapcsolatos munkaügyi 

perek tapasztalatai

Bevezetés

Témaválasztásom indoka, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a sze-
xuális zaklatással és visszaéléssel kapcsolatos esetek. Az ilyen tárgyú mun-
kaügyi perek számának látványos emelkedésétől ugyan továbbra sem kell 
tartani, mégis több eset fordult elő, melyek tárgyuknál, jellegüknél fogva 
speciális bizonyítási eljárást követelnek meg. Hogyan lehet úgy bizonyítani 
a zaklatást, illetve visszaélést, ami jellemzően négyszemközt, gyakran tár-
gyi bizonyítékok nélkül történt, hogy az áldozat ne kerüljön megalázó hely-
zetbe a bizonyítás során, ne kelljen védekeznie, ugyanakkor a megvádolt 
személy jogai is biztosítva legyenek. 

A bírósági gyakorlatból kitűnően az esetek széles skálán mozognak: 
a szóbeli atrocitásoktról, az erotikus tartalmú sms-ek, képek küldésén át, a 
tettleges megnyilvánulásokon át (megfogta valamely testrészét), egészen 
a büntetőjogi tényállásokig, amikor a tanár, óvodai nevelő a rá bízott gyer-
mek sérelmére követ el szexuális visszaélést. Az esetek továbbá bármilyen 
típusú munkahelyen előfordulhatnak: kiskereskedelmi üzletben, polgár-
mesteri hivatalban, középiskolában, óvodában, színházban. 

Az utóbbi időben a médiából is mind több eset vált ismertté, akár a Mar-
ton László, akár a jegyző által elkövetett szexuális zaklatással kapcsolatos 
legutóbbi riportokra, vagy a középiskolai tanár által a tanulói részére kül-
dött erotikus tartalmú sms-ekre gondolunk. Úgy tűnik, hogy az áldozatok 
bizonyos esetekben célravezetőbbnek tartják a bírósági eljárásokkal szem-
ben a széles nyilvánossághoz fordulást. Ennek tanulságain is szükséges el-
gondolkodnunk. 

A munkaviszony alá-fölé rendeltségi, egzisztenciálisan függő jogviszony. 
Szexuális zaklatás, visszaélés a munkahelyi környezetben megvalósulhat a 
főnök-beosztott, két munkatárs, illetve a munkavállaló és a munkaköri fel-
adatai szerint rábízott személy között, ezek mégis nagyon eltérő esetek. 

A szexuális zaklatás minden esetben emberi méltóságot sértő magatartás, 
mely sérelemdíj alapjául szolgálhat. Ugyanakkor mind több esetben maguk 

* Bíró, Fővárosi Munkaügyi Bíróság.
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az elkövetők is sérelemdíj iránti igényt terjesztenek elő, arra hivatkozással, 
hogy az állítólagos szexuális zaklatás híre elterjedt, ez sértette a jó hírnevü-
ket, illetőleg a munkáltató által adott tájékoztatás személyes adataik jogelle-
nes kezelését valósította meg. 

Lényeges, hogy ilyen esetek mindig voltak és lesznek is, a látencia kétség-
telenül nagyon nagy. A sértettek, áldozatok jellemzően inkább csendben 
odébbállnak, minthogy felvállalják a nyilvánosságot, az esetleges pellengér-
re állítást, azt hogy mások előtt kell bizonygatni állításaik valóságát, a jogi 
hercehurcát. 

További kérdés, hogy a társadalom egyes tagjai a visszaélést egyáltalán 
felismerik-e, tudatosítják-e, és az önvád ösztönös reakción való túllépéssel 
jogaik védelme érdekében fel tudnak-e lépni.

A szexuális zaklatással való alaptalan vádaskodás ugyanakkor igen ne-
héz helyzetbe hozza a másik felet is mind munkájában, mind magánéleté-
ben. A peres ügyek között volt olyan is, ahol a szexuális zaklatás vádja alap-
talannak bizonyult, azt az eljárt bíróságok nem tudták megállapítani. 

Valljuk be, hogy a munkáltató helyzete sem egyszerű szexuális zaklatás, 
visszaélés esetén, ingoványos jogi területre tévedt, ahol könnyen megüthe-
ti a bokáját. Lefolytasson-e belső vizsgálatot, ha igen, bevonjon-e külső sze-
mélyt, miről tájékoztassa a munkavállalókat, külső harmadik személyeket, 
tegyen-e feljelentést. Az biztos, hogy mindenkinek jó megoldást nehéz ta-
lálni.

 

1. A szexuális zaklatás fogalma

Az állítólagos szexuális zaklatást több esetben az eljárt bíróságok joggal 
való visszaélésként bírálták el1, de a Kúria több határozatában is rámutatott, 
hogy az az egyenlő bánásmód megsértése körében értékelendő zaklatás fo-
galma alá tartozik. A helyes dogmatikai osztályozás már csak azért sem 
mellőzhető, mert a bizonyítási kötelezettség és teher eltérő szabályai alapve-
tően kihathatnak a bizonyítás eredményének mérlegelésére, és az ügy ki-
menetelére. 

A zaklatás és a szexuális zaklatás fogalmának kifejezetten nemi szem-
pontú megközelítését tartalmazza a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség 
és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelv. E fogalommeghatározás 
szerint: 

– zaklatás: ha egy személy nemével kapcsolatos nemkívánatos magatar-
tásra kerül sor olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy mél-

1  Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.14/2014/22., Székesfehérvári Törvény-
szék 2.Mf.20.054/2016/7.  
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tóságát, és amely megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy 
sértő környezetet teremt.

– szexuális zaklatás: szexuális természetű, nemkívánatos magatartás 
minden formája, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon 
valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltó-
ságát és különösen amennyiben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, meg-
szégyenítő vagy sértőkörnyezetet teremt [Irányelv 2. cikk (1) bekezdés c) és 
d) pontok]. 

A zaklatás és a szexuális zaklatás között tehát a különbség az, hogy a 
nemkívánatos magatartás szexuális természetű-e vagy sem. 

Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. tv. (Esélytv.) zaklatás fogalma megfelel az európai uniós irányel-
vekben foglaltaknak (2000/43/EK irányelv, 2000/78/EK irányelv). A törvény 
10. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy zaklatásnak minősül az emberi méltó-
ságot sértő magatartás, amely az érintett személynek a 8. §-ban meghatáro-
zott védett tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely sze-
méllyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő, vagy 
támadó környezet kialakítása.

A szexuális zaklatás fogalmával az ilyen ügyben született ítéletek jellem-
zően nem foglalkoznak, bár kivétel is akadt: a Székesfehérvári Munkaügyi 
Bíróság 2.M.99/2006. számú ítéletében a következőképpen határozta meg a 
munkahelyi szexuális zaklatás fogalmát: zaklatásnak minősül a munkahe-
lyen minden olyan szóbeli, illetve tettleges, nemi kapcsolatra irányuló vagy 
utaló megnyilvánulás, amely az alárendelt (munkavállaló) rendelkezési jo-
gát, és azon keresztül az emberi méltóságát sérti vagy veszélyezteti. 

A meghatározással a magam részéről egyetértek, bár a szexuális zakla-
tással kapcsolatban lényeges az is, hogy egy hatalmi helyzetben lévő fél az 
alá-fölé rendeltségi, függőségi viszonyt kihasználva, a másik fél által eluta-
sítás vagy tartózkodás ellenére kifejezetten és egyértelműen beazonosítha-
tóan nemiséggel kapcsolatos magatartást tanúsít. Kicsit más a szituáció mel-
lérendelt munkavállalók közötti szexuális zaklatásnál. Ilyen esetben nem 
dominál a hatalmi jelleg, ezért a zaklatás másik oldala, a másik fél általi el-
utasítás vagy tartózkodás ellenére kifejezett és egyértelmű, a másik felet za-
varólag érintő, őt emberi méltóságában sértő nemiséggel kapcsolatos maga-
tartás a meghatározó. Az emberi méltóság sérelme nemcsak akkor állapít-
ható meg, ha a magatartás megalázó, hanem mindig, ha a szexuális tartal-
mú magatartás a sértett akarata ellenére történik. Megítélésem szerint ez az 
elhatároló ismérv a munkahelyi közeledéshez, udvarláshoz képest, amikor 
a munkavállaló tudja, ha jelzi, „eddig és ne tovább”, a másik fél ezt tisztelet-
ben tartja. 

Még csak azt sem lehet kijelenteni, hogy minden nemi tartalmú cselekedet, 
például egy erotikus tartalmú vicc, zaklatást valósít meg. Lényeges e körben 
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a szituáció, a felek egyéni érzékenysége, és az, hogy a munkavállaló olyan 
helyzetben volt-e, hogy a viselkedést egyáltalán visszautasíthatta volna. 

A szexuális zaklatást azért is nagyon nehéz megítélni, mert minden em-
berben máshol vannak a határok: van, aki egyáltalán nem szereti, ha meg-
érintik, más mindenféle többlettartalom nélkül örömmel megérint másokat. 
Valaki szerint egy vicc jó és humoros, míg a másik szerint az adott környe-
zethez nem illő, határokat túllépő. Ezen túl a zaklatás egyéni szituáció és 
egyéni érzékenység kérdése is lehet. Kérdés, mennyire lehet figyelembe 
venni egyes személyek eltérő érzékenységét. Ezzel kapcsolatban ilyen tár-
gyú ítéletet is bemutatok a későbbiekben. További kérdés, hogy a zaklatás-
nak szándékoltnak kell-e lennie? 

A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 2.M.99/2006. számú ítéletében a 
jegyző által a beosztott, próbaidőn lévő köztisztviselőnek küldözgetett ag-
resszív hangvételű, erotikus sms-eket kifejezetten súlyos szexuális zakla-
tásnak nyilvánította, álláspontja szerint azok nem voltak sem „jópofának”, 
sem hangulatjavító kedveskedésnek tekinthetőek. A másodfokú bíróság2 a 
felmondás előtti napokban történt tettleges zaklatást is tényként látta meg-
állapíthatónak. A perben meghallgatott tanú ugyanis látta, hogy a jegyző az 
irodájában a vele szemben ülő felperest gyakorlatilag a székhez szögezve 
szorongatja, és a jegyző „tettenérését” azonnal elújságolta a titkárságon vá-
rakozó másik munkavállalónak is. 

A Legfelsőbb Bíróság3 a másodfokú bíróság ítéletével egyetértett és hang-
súlyozta, hogy az alperes jegyzője által küldött sms-ek a munkavégzéstől 
függetlenek, a felperesre nézve sértőek és személyeskedőek voltak. Ezen 
nem változtat azon felülvizsgálati hivatkozás sem, hogy a munkahelyen 
esetlegesen közvetlen, baráti légkör uralkodott a munkatársak között. 

Egy másik ügyben a munkáltató azt értékelte szexuális zaklatásként, 
hogy a beszerzési asszisztens munkavállaló fiatal kolléganőjét egy fürdő-
helyre hívta, és erre tekintettel kötöttek közös megegyezéses munkavi-
szony-megszüntetést, amit a felperes a bíróságon már eredménnyel nem tu-
dott megtámadni, az eljárt bíróságok pedig a szexuális zaklatás megvalósu-
lása tárgyában nem foglaltak állást (Kúria Mfv. I. 10.519/2013/9.). 

Ugyanakkor szövevényes bizonyítást követően az eljárt bíróságok nem 
állapítottak meg szexuális zaklatást abban az esetben, amikor az osztályve-
zető, aki korábban a felperes élettársa volt, munkanapokon gyakran – elein-
te egy rövid időszakon keresztül naponta –, ám egyre csökkenő rendszeres-
séggel ebédelni hívta a felperest, aki ezt nem utasította vissza annak ellené-
re, hogy – állítása szerint – nem volt kedve ezekhez az együttlétekhez. Emi-
att panaszkodott is a közvetlen munkatársának. Ugyanakkor a felperes 
többször maga kereste a lehetőséget, hogy bemehessen az osztályvezető iro-

2  Fejér Megyei Bíróság 3.Mf.22.539/2008/16. 
3  Mfv.I.10.250/2010/3. 
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dájába, olyan esetekben is, amikor a munkavégzés szempontjából ez nem 
volt indokolt (Kúria Mfv.I.10.748/2016/6.). Az ügy érdekessége, hogy a felpe-
res munkaviszonyának megszüntetésére éppen az alaptalan szexuális rá-
galmazás miatt került sor, mellyel kapcsolatban az eljárt bíróságok megálla-
pították, hogy amennyiben valamely munkahelyi vezető a beosztottja ré-
széről alaptalan és méltánytalan, a munkahelyi kollektíva előtt tekintélyét 
csorbító rágalmazását tapasztalja, az ezzel járó bizalomvesztés folytán mód-
jában áll megfontolni a további együttműködést. 

Segítség lehet az eligazodásban, ha a munkáltatónál van egy Viselkedési 
és Magatartási Kódex, Etikai Kódex stb., ami ilyen esetekre is kitér. Ha ilyen 
nincs, akkor marad az adott helyzetben általában elvárható magatartás, 
együttműködési kötelezettség, mint általános magatartási szabályok és a bí-
rói mérlegelés. 

2. A munkavállaló által a nevelésére, felügyeletére bízott 
személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban 
Btk.) 198. §-a szabályozza a szexuális visszaélés tényállást. Az alaptényállás 
az, ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennegyedik életévét be 
nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt 
arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen. Külön tényállás-
ként kerül szabályozásra a kísérlet. Ugyanakkor viszonylag új tényállás az, 
ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennegyedik életévét betöl-
tött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban 
fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselek-
ményt végez.

A szexuális visszaélésekkel kapcsolatos ügyek jellemzője, hogy a sértett, 
az áldozat nem maga lép fel, és jelzi a visszaélést a munkáltatónak. Általá-
ban rövidebb-hosszabb idő elteltével a hozzátartozójának mondja azt el, 
vagy azt a jelekből a hozzátartozó veszi észre, aki innentől átveszi a feladat-
tal kapcsolatos terheket. Ő fordul a munkáltatóhoz, kéri a vizsgálatot. Maga 
az áldozat általában oly mértékben szégyelli magát – teljesen indokolatla-
nul –, hogy legszívesebben az egészről elfeledkezne, és maga sem feltétle-
nül kívánja az elkövető megbüntetését, legfeljebb azt, hogy legyen vége az 
egész történetnek. Ezért az ilyen esetekben mindig nagy katalizátort jelent 
a hozzátartozó vagy más közeli segítő személye, aki felismeri a helytelen 
magatartást, tudatosítja az áldozatban, hogy azért ő nem felelős, és az eljá-
rás alatt végig támogatja a sértettet. E nélkül a támogató, ösztönző maga-
tartás nélkül feltételezhetően a sértettek egy része nem tudná végigcsinálni 
az eljárást.  
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3. Bizonyítási kötelezettség és teher

A bizonyítási kötelezettség és teher attól függően alakul, hogy mi a per 
tárgya. Abban a perben, ahol a volt közalkalmazott azt állította, hogy pró-
baidő alatti munkaviszony megszüntetésre a jegyző szexuális zaklatásának 
az elhárítása miatt került sor, az első- és másodfokon eljárt bíróságok a ren-
deltetésellenes joggyakorlás, joggal való visszaélés általános bizonyítási 
szabályai szerint eljárva a felperes kötelezettségévé tették, hogy bizonyítsa 
a szexuális zaklatás tényét és azt, hogy ez volt az oka a munkáltatói intézke-
désnek.4 Ezzel szemben a Legfelsőbb Bíróság Mfv. I. 10.250/2010/3. számú 
határozata szerint az Esélytv. 10. § (1) bekezdése és 19. §-a alapján a fordított 
bizonyítás szabályai érvényesülnek: azaz a jogsérelmet szenvedett félnek 
azt kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és rendelkezett a törvényben 
meghatározott (8. §) tulajdonsággal. Ennek valószínűsítése esetén a másik 
felet terheli annak bizonyítása, hogy a valószínűsített körülmények nem áll-
nak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az 
adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani (Esélytv. 19. §, 
BH 2004.255.).

A Kúria az Egyenlő Bánásmód Hatóság egyik szexuális zaklatás tárgyú 
határozatának felülvizsgálata során ugyancsak az Esélytv. fenti rendelkezé-
seit alkalmazta.5 

 Ugyanakkor, ha a per tárgya olyan felmondás, melynek indoka szerint a 
munkavállaló szexuális zaklatást, illetve szexuális visszaélést valósított 
meg, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban 
Mt.) 64. § (2) bekezdése alapján a munkáltatónak kell bizonyítania a felmon-
dás indokában foglaltakat. Ilyenkor szexuális zaklatásra hivatkozással sem 
fordul a bizonyítási kötelezettség, mert nem a jogsérelmet szenvedett fél és 
a másik fél közötti relációban történik a bizonyítás, hanem a munkáltató és 
az állítólagos elkövető között. 

Az ilyen tárgyú perekben sok esetben sérelemdíj iránti igényt is előter-
jesztenek. A sérelemdíj alapjául szolgáló személyiségijog-sértést az erre hi-
vatkozó félnek kell bizonyítania. 

4. A bizonyítás

4.1. A munkáltató belső vizsgálata

Szexuális zaklatásra, illetve visszaélésre vonatkozó adatok felmerülése-
kor a munkáltató jellemzően belső vizsgálatot rendel el. A munkáltatói bel-

4  Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 2.M.99/2006., Fejér Megyei Bíróság 3.Mf.22.539/2008/16. 
5  Kfv.III.39.048/2012/6.szám.
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ső vizsgálattal kapcsolatban időről időre felmerülő probléma, hogy annak 
során a munkáltató nem hatóságként jár el, így a meghallgatott személyeket 
nem félként, tanúként hallgatja meg, nem figyelmezteti az igazmondási kö-
telezettségre és a hamis tanúzás törvényi kötelezettségeire, hiszen ezt nem 
is teheti meg. 

Ezért egy esetleges bírósági eljárás során a tanúkat ismét meg kell hall-
gatni a megfelelő eljárási szabályok betartásával. 

A belső vizsgálatnak azonban nagy jelentősége van. Míg a bírósági eljá-
rásra már mindenki nagyon felkészült, és az ellentétes álláspontok bemere-
vednek, többször volt tapasztalható, hogy a munkáltatói belső vizsgálat al-
kalmával a munkavállaló elismerte a zaklatást, vagy ha azt nem is, olyan 
nyilatkozatot tesz, amiből a két ember közötti kapcsolatra következtetni le-
hetett. Az is gyakran előfordul, hogy a munkáltatói belső vizsgálat alatt a 
munkavállaló olyan nyilatkozatot tesz, amit a bírósági perben már tagad, de 
a nyilatkozat tartalma a belső vizsgálatot lefolytató személyek meghallgatá-
sával igazolható. 

A Legfelsőbb Bíróság előtt Mfv.E.10.590/2005/1. számú ügyben például a 
sértett munkavállaló hozzátartozójának mondta el a vele a munkahelyén 
történteket (a felperes megcsókolta, és benyúlt a pólója alá a melltartójáig). 
Ezután másnap a sértett hozzátartozója kíséretében jelent meg a munkahe-
lyén, aki magnószalagra mondta a történteket, amelyeket a sértett megerő-
sített. A felperes a történteket nem vitatta, és elnézést kért. 

4.2.  A közvetett bizonyítékok jelentősége, a tárgyi bizonyítékok 
kivételessége

A szexuális zaklatás esetén a közvetlen bizonyítékok száma gyakran cse-
kély, elenyésző, nagy jelentősége van a közvetett bizonyítékoknak, illetve az 
eset összes körülményének. 

Ezekben az esetekben például rendszeresen felmerül a megvádolt sze-
mély családi körülményei, azok rendezett vagy rendezetlen volta, amelyre 
hivatkozás más munkaügyi perekben nem szokott előfordulni. Ugyancsak 
hivatkozni szoktak arra a felek, hogy más személyekkel, munkatársakkal a 
munkavállaló hasonló magatartást tanúsított-e. 

A munkáltató a belső vizsgálat során meghallgatja a sérelmet szenvedett 
felet és az állítólagos elkövetőt, tanúbizonyítást eszközöl. Több ügyben is 
felmerült, hogy a munkáltató felajánlotta a munkavállalónak a poligráfos 
vizsgálat lehetőségét, azonban ezt a munkavállaló elhárította. 

Megjegyzést érdemel, hogy a poligráfos vizsgálat eredményének értéke-
lésével kapcsolatban nem egységes a bírói gyakorlat. A Legfelsőbb Bíróság 
Pfv. VIII.21.793/2004/5. számú eseti döntésében arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a poligráfos vizsgálat a felperes személyiségi jogait nem sértet-
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te, azt a Pp. szabályai nem tiltották. A poligráfos vizsgálat a perben közös 
kérelemre beszerzett bizonyítékot eredményezett, ami a Pp. 206. § (1) bekez-
dése alapján nyilvánvalóan bírói mérlegelés tárgyát képezhette, ugyanúgy 
mint bármely más perben beszerzett bizonyíték. A Kúria Mfv.I.10.202/2012/4. 
számú ítéletében – az eljárt első- és másodfokú bíróságokkal azonosan – a 
felperes által csatolt saját nyilatkozatára vonatkozó poligráfos vizsgálat 
eredményét a bizonyítékok körében – a szabad bizonyításra tekintettel – ér-
tékelte a fél előadásaként, azt a bizonyítékok köréből nem rekesztettek ki.

Ezzel szemben a Kúria Mfv.I.10.904/2011/7. számú ítéletéből kitűnően a 
poligráfos vizsgálat alkalmazása – még a munkavállaló írásbeli hozzájáru-
lása esetén is – sérti az érintett munkavállaló személyiségi jogát. Ugyan a 
perben a munkáltató nem vitásan rendelkezett a munkavállaló írásos bele-
egyező nyilatkozatával mind a vizsgálat elvégzése, mind annak eredménye 
rendőrségre való továbbítása körében, azonban a bíróságok szerint a mun-
kaviszony alá-fölé rendeltségi rendszeréből adódóan megkérdőjelezhető a 
hozzájárulás önkéntessége, az adatok felvételének tisztessége.

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) 269. § (1) 
bekezdés d) pontja kifejezetten rögzíti, hogy jogsértő és a perben nem hasz-
nálható fel az a bizonyítási eszköz, illetve annak elkülöníthető része, amely-
nek a bíróság elé terjesztése személyiségi jogot sértene. Ilyen bizonyítási 
eszköz felhasználására a törvény 269. § (4) bekezdése csak kivételes lehető-
séget biztosít. 

Felértékelődött továbbá a magánszakértői vélemények szerepe, melyet a 
sértett igazságügyi szakértői vizsgálatára, szavahihetőségének megállapítá-
sára használtak abban az esetben, ha a tanár vagy óvodai nevelő munkakö-
rű munkavállaló a rá bízott gyermek sérelmére követett el szexuális vissza-
élést. Megjegyzést érdemel, hogy az új Pp. a magánszakértői véleménynek 
kiemelt, új szerepet ad.

A korábbi Btk. hatálya alatt, 2013. július 1-jét megelőzően még nem volt 
büntetendő a 14. életévet betöltött személlyel történő szexuális cselekmény. 
Az egyik bírósági ügyben6 a 15. életévet betöltő tanuló mintegy egy évvel a 
tanulói jogviszonyának megszűnését, iskolaváltást követően vallotta be 
szüleinek, hogy az egyik tanárral, volt osztályfőnökével szexuális kapcsola-
tot létesített. A szülők az iskolához fordultak, ahol a fenntartó kivizsgálta az 
esetet, és feljelentést is tett, de a büntetőeljárást – bűncselekmény hiányában 
– megszüntették, mert akkor még ezt a tényállást nem szabályozta a Btk. Az 
ügyben a tanulót a munkáltató megbízásából a belső vizsgálat keretében 
igazságügyi klinikai pszichológus vizsgálta, aki szakvéleményében megál-
lapította, hogy a tanuló által elmondottak élményszerűek, disszimulációra, 
konfabulációra utaló jegyek nem voltak detektálhatók. A szexuális típusú 
traumatizáció megállapítható volt. 

6  Fővárosi Törvényszék 7.Mf.680.066/2019/6.
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A felperes a perben sérelmezte, hogy a bíróság a magánszakértői véle-
ményt figyelembe vette, holott az csak a fél előadásának tekinthető, kérte a 
bírósági eljárásban tanúként meghallgatott diáklány igazságügyi szakértői 
vizsgálatát, egyben maga is magánszakértői véleményt csatolt a személyi-
ségszerkezetére és arra nézve, hogy személyiségére jellemző-e a kiskorúak-
kal, gyermekekkel szembeni szexuális vágy, illetve azokhoz kapcsolódó 
szexuális töltetű közeledés lehetősége. A másodfokú bíróság rámutatott 
arra, hogy jelen esetben a magánszakértői vélemény a perben releváns té-
nyek szakmai elemzését, értékelését tartalmazza, a fél az objektív tényfeltá-
rás igényével készített szakértői véleményt, amelyet az álláspontja alátá-
masztásául bizonyítékként kívánt felhasználni. A magánszakértő véle-
ményként tett előadást ezért a bíróságnak értékelnie kellett. Attól, hogy a 
magánszakértői vélemény soha nem léphet a bíróság által kirendelt szakér-
tő véleményének a helyébe, nem következik, hogy azt nem lehetne, sőt nem 
kellene értékelni. 

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bírósággal abban is, hogy 
szükségtelen volt a tanú igazságügyi szakértői vizsgálata. Az időközben 19 
éves sérelmet szenvedett tanuló tanúként tett vallomást az ügyben, tanúval-
lomása valóságtartalmát illetően kétség nem merült fel, a tanúvallomás ér-
tékeléséhez a bíróság megfelelő szakértelemmel rendelkezett, nem volt 
szükség szakértői bizonyításra. 

A másodfokú bíróság abban is egyetértett az elsőfokú bírsággal, hogy ir-
releváns a felperes személyiségszerkezetének vizsgálata, de a felperes által 
becsatolt magánszakértői vélemény egyébként is nagymértékben hiányos és 
ellentmondásos volt. 

Ezentúl a felperes a perben azzal védekezett, hogy a diáklány bosszúból 
vádolta meg, bár annak okát nem jelölte meg. Az eljárt bíróságok szerint a 
bosszút és az ártási szándékot a diák részéről egyértelműen cáfolták a perbe-
li adatok és az ügy napvilágra kerülésének körülményei. Az eset a tanuló is-
kolából való távozását követően mint egy-másfél év elteltével derült ki oly 
módon, hogy először csak a barátjának mondta el, aki azt később elmondta a 
fiútestvérének, illetőleg ő maga később a nővérének mondta még el, akinek 
tanácsára csak levélben tudta megírni a szüleinek az eseményeket. Mind-
ezek igazolják, hogy bosszúról egyáltalán nem volt szó a részéről, sőt saját 
magát vádolta az ügy kapcsán, ami tipikus viselkedésforma az áldozatoknál. 

A felperes hivatkozott arra, hogy a szülők tanúvallomásukban azt is el-
mondták, hogy ebben az időszakban a lányuk viselkedése problémás volt, 
több alkalommal is hazugságon kapták, a lány tehát hazudós volt. A bírósá-
gok szerint az, hogy egy kamaszkorban és problémás élethelyzetben lévő 
lánynál időnként elfordul, hogy nem az igazat mondja a szüleinek a min-
dennapok során előforduló kérdésekben, nem jelenti azt, hogy a felperes ál-
tal elkövetett szexuális visszaéléssel kapcsolatban valótlanságot állított vol-
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na. Az ügy tárgyi súlya más, valamint a sértett vallomása is egy hosszabb 
önreflexió része volt. A szülők, testvérek egyértelműen és határozottan állí-
tották, hogy fel sem merült bennük, hogy ebben a kérdésben a sértett nem 
az igazat mondja. Egyrészt ezt az előzmények, a felperes és diáklány között 
megtapasztalt szoros kapcsolat, de a vallomás módja és tartalma is alátá-
masztotta.

5. Okszerűség

A felperesek jellemzően nem vitatják a munkaviszony-megszüntető in-
tézkedés okszerűségét, csak a valóságát. Az okszerűség tekintetében azon-
ban nem kérdés, hogy a bizonyított szexuális zaklatás, illetve visszaélés 
olyan elítélendő magatartás, amely igazolja, hogy a munkavállaló munkájá-
ra a továbbiakban miért nincs szükség, az jellemzően azonnali hatályú fel-
mondás alapjául szolgálhat. Több olyan eset is volt azonban, amikor az eset 
napvilágra kerülése miatt a munkáltató az azonnali hatályú felmondás ob-
jektív határidejének (egy év) elmúlását követően már csak felmondással 
tudta megszüntetni a szexuális visszaélést elkövető munkavállaló munka-
viszonyát. 

Miként a Legfelsőbb Bíróság Mfv.E.10.590/2005/1. számú esetben rámuta-
tott, a közfelfogás szerint a munkatársakat kölcsönösen megillető kellő tisz-
telet és a munkatárs emberi méltóságát figyelembe vevő magatartás a tör-
vényben megjelölt együttműködés fogalmába tartozóként minősülnek. A 
felperes tehát az együttműködési kötelezettséget, amely a munkavállaló 
egyik fő kötelezettsége, a magatartás jellegéből adódóan szándékosan, je-
lentős mértékben (az emberi méltóság figyelembevételét teljes mértékben 
mellőzve) megszegte, ezért a rendkívüli felmondás a törvénynek megfelelt. 

6. Sérelemdíj

Sérelemdíj iránti igény felmerülhet mind a sértetti, mind az elkövetői ol-
dalon, ez utóbbi esetben akkor, amikor a munkáltató a vizsgálat során nem 
körültekintően jár el. 

A sértetti oldalon a szexuális zaklatás egyértelműen megvalósítja az 
egyenlő bánásmód, illetve az emberi méltóság sérelmét, mint személyiségi 
jogi sérelmet. Legfeljebb az összeg lehet kérdéses a sérelemdíj kétféle funk-
ciójára, a kompenzációra és a magánjogi büntetésre figyelemmel. 

Elkövetői oldalon az eljárt bíróságok sérelemdíjat ítéltek meg a volt mun-
kavállalónak, amikor a munkáltató nemcsak arról tájékoztatta a szülőket, a 
tanári kart és a felperes által oktatott osztályok diákjait, hogy a felperest fel-
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függesztik a munkavégzés alól, de arról is, hogy szeméremsértő cselekmény 
miatt indul vele szemben büntetőeljárás, valamint a nyomozást megszünte-
tő határozatot is ismertették, melyben szerepelt, hogy a felperes pedagógus-
hoz méltatlan magatartást tanúsított (Fővárosi Törvényszék 7. Mf. 
680.066/2019/6.). 

Az eljárt bíróságok szerint a munkáltató ezzel megsértette a perbeli idő-
ben hatályos Mt. 10. § (2) bekezdését, mert a munkavállalóra vonatkozó 
tényt, adatot harmadik személlyel a munkavállaló hozzájárulása nélkül kö-
zölt. Az eljárt bíróságok szerint a tájékoztatás ugyan megfelelt a valós té-
nyeknek, de az alperes megsértette a tájékoztatással a felperes személyes 
adatok kezeléséhez való jogát. Az alperes két ízben is az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban) Infotv. 3. § 4. pontja szerinti bűnügyi személyes adatot kö-
zölt arra illetéktelen személyekkel. A személyiségi jogi sérelem akkor is 
megvalósult, ha az alperes az első tájékoztatás során hangsúlyozta, hogy a 
felperest megilleti az ártatlanság vélelme. Magántitok megsértése azonban 
nem volt megállapítható, figyelemmel arra, hogy teljesen azonos tényállási 
elemek alapján a felperes egyszerre hivatkozott a magántitok és személyes 
adatok megsértésére is. Az Infotv.-ben megfogalmazottak azonban lex spe-
ciálisak a Polgári Törvénykönyvben szabályozott magántitokhoz képest7. 

A bírói gyakorlat azonban következetes a tekintetben, hogy nem minősül 
személyiségijog-sértésnek önmagában az, ha valaki büntetőeljárás alapjául 
szolgáló bejelentést tesz, abban az esetben sem, ha utóbb a feljelentés, beje-
lentés megalapozatlannak bizonyult és az eljárás alá vont személy felelőssé-
gét a hatóság nem állapítja meg. Így az eljárt bíróságok szerint nem sértett 
személyiségi jogot, ha a kiskorúakkal foglalkozó intézmény vezetője a kis-
korú védelmének szem előtt tartásával az aktuális információk összefogla-
lásával feljelentést tett, illetve az intézmény fenntartóját levélben tájékoztat-
ta, és ezek tartalma nem indokolatlanul bántó formában és kifejezések hasz-
nálatával történt (Fővárosi Ítélőtábla Pf.32.20837/2018/03.). 

Ugyancsak régebb óta állandó a bírói gyakorlat a tekintetben is, hogy 
amennyiben nem bizonyított, hogy a felmondásban foglaltak a munkáltató 
magatartása miatt kerültek nyilvánosságra, sérelemdíj megfizetésére a 
munkáltató nem kötelezhető. Ha ugyanis a munkavállaló az őt terhelő bizo-
nyítási kötelezettség ellenére sem igazolja, hogy a lakókörnyezetében élők a 
munkáltatótól szereztek tudomást a felmondásról és az abban foglaltakról, 
személyiségijog-sértés megvalósulása esetén sem tarthat jogszerűen igényt 
sérelemdíjra az alperesi magatartás és a sérelem közötti okozati összefüggés 
hiányában (Kúria Mfv.I.10.572/2017/7., Mfv.I.10.245/2018/4.). 

7  Ptk. 2:46. §.
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És hogyan járjon el a munkáltató? – egy tanulságos eset

Az előzőekből is következően a munkáltatónak nagyon körültekintően 
kell eljárni a munkavállalók és harmadik személyek tájékoztatása során, 
vagyis szigorúan célhoz kötötten és kizárólag arról lehet tájékoztatni ezen 
személyeket, ami a munkavégzéshez feltétlenül szükséges. 

Ezen túl a munkáltatónak a szükséges vizsgálatot le kell folytatnia, és 
helyre kell állítania a biztonságos, emberi méltóságnak megfelelő munka-
helyi környezetet, melyért önálló felelősséggel is tartozik. 

A Kfv.III.39.048/2012/6. számú ügyben egy munkavállaló a munkáltatója 
ellen kezdeményezett eljárást az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál amiatt, 
mert álláspontja szerint a munkáltatója megsértette az egyenlő bánásmód 
követelményét vele szemben azáltal, hogy kollégája szexuális zaklatást 
megvalósító magatartása miatt nem tett megfelelő lépéseket, illetve nem ke-
zelte a panaszt súlyának megfelelően. A munkavállaló az eljárás megindítá-
sát megelőzően munkáltatójánál etikai bizottság általi vizsgálat lefolytatá-
sát indítványozta, azonban a kivizsgálásnak sem a módjával, sem az ered-
ményével nem volt elégedett. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH/365/22/2011. számú határozatában 
megállapította, hogy a munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód köve-
telményét, a munkavállaló női nemhez való tartozásával összefüggésben ki-
merítette a zaklatás tényállását azzal, hogy a munkáltató számára vezetője 
magatartása következtében kialakult megszégyenítő, megalázó munkahe-
lyi környezetet, mintegy felerősítette, panaszát nem szexuális zaklatás tár-
gyában tett panaszként kezelte, azt nem ennek megfelelően vizsgálta. A 
munkáltató annak ellenére, hogy tudomása volt arról, hogy a vezető beosz-
tású munkavállaló a kérelmező emberi méltóságát női mivoltában sértette 
meg a munkahelyen a magánélet intim részeire történő megjegyzéseivel és 
ajánlkozásaival, a gazdasági társaság által lefolytatott vizsgálat során a pa-
nasz nemiséget, illetőleg szexualitást érintő éléről a hangsúlyt igyekezett 
áthelyezni egy vezetői stílust általában kifogásoló panaszra. Ennek követ-
keztében a kérelmezővel szemben a munkahelyi légkör továbbra sem válto-
zott pozitív irányban. Mindezek alapján a hatóság megtiltotta a jogsértő 
magatartás jövőbeni tanúsítását, elrendelte határozatának közzétételét, 
mind a hatóság, mind a társaság hivatalos honlapján, valamint 1 000 000 fo-
rint bírság megfizetésére kötelezte a felperest. 

A határozatot felülvizsgáló elsőfokú bíróság (Fővárosi Bíróság 
8.K.33.029/2011/4. ) megállapította, hogy az alperesi beavatkozó (a sértett 
munkavállaló) rendelkezett védett tulajdonsággal, mely a női nemhez tar-
tozása volt, valamint hátrányként azt valószínűsítette, hogy a munkahe-
lyén szexuális zaklatás alanya volt vezetője magatartása által, aminek kö-
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vetkeztében megalázó munkahelyi környezet alakult ki körülötte. A bíró-
ság jogi álláspontja szerint a sérelem értékelésekor az alperesi beavatkozó 
(a sértett munkavállaló) szubjektív benyomása, tapasztalata alapján kellett 
a hatóságnak vizsgálnia azt, hogy a vezetőnek a munkavállaló felé képvi-
selt magatartása kimerítette-e a munkavállalóval szemben a zaklatás tény-
állását. Megállapította: annak, hogy mások ugyanezt a magatartást esetleg 
hogy ítélték, nincs értékelhető jelentősége. Az elsőfokú bíróság okfejtése 
szerint a zaklatás nem feltétlenül szándékos magatartás és, bár a tanúk a 
sértett munkavállaló személyes érzékenységére is utaltak, azonban ez nem 
lehet kizárólagosan a mérlegelés tárgya. Helytállóan vizsgálta a hatóság, 
hogy a munkavállaló által sérelmesnek tartott kijelentések, megjegyzések 
súlya milyen mértékű, mennyire alkalmas célját vagy hatását tekintve a 
zaklatás tényállási elemei közül bármelyiknek is a megvalósítására. A bíró-
ság jogi álláspontja szerint nem lehet kétséges, hogy a munkahelyen egyéb-
ként nincs helye az olyan megnyilvánulásoknak, amelyek a munkavégzés-
sel egyáltalán nem állnak összefüggésben, és a munkavállaló személyére, 
személyiségének lényegi elemére, mint például a női nemhez való tartozá-
sára utalnak. A munkahelyi vezető esetében különösen fontos az általa ta-
núsított magatartás, hiszen fellépésével közvetlenül befolyásolni tudja az 
irányítása alatt, vagy vele egy légtérben dolgozók munkahelyi körülmé-
nyeit, munkafeltételeit, az egész munkahelyi légkört. Az általa az alperesi 
beavatkozó női nemhez tartozásával kapcsolatosan tett különféle megjegy-
zések, utalások, kijelentések alkalmasak arra, hogy a beavatkozóval szem-
ben megalázó, megszégyenítő környezet, légkör alakuljon ki, mely légkör 
eloszlatására a felperes a bíróság szerint nem tette meg az általa munkálta-
tóként elvárható lépéseket, azaz nem történt meg az ügynek az alperesi be-
avatkozó számára megnyugtató megoldása. Hangsúlyozta a bíróság, hogy 
az írásbeli figyelmeztetésen túl határozottabb fellépés az ügyben a felperes 
részéről nem történt. Bizonyított volt, hogy a munkavállaló panasza egy 
2006. évtől induló folyamatról szól, mely időszak alatt kisebb-nagyobb 
megszakításokkal, de megszégyenítő környezetben volt kénytelen dolgoz-
ni, vezetője női mivoltára, női adottságára, személyére tett megjegyzései 
miatt. Nem kétséges, hogy a tréfás formába öltött kijelentések, illetve bántó 
szándék nélküli meggondolatlan megjegyzések is alkalmasak lehetnek 
arra, hogy mások emberi méltóságát sértsék. Irreleváns az, hogy ez egyet-
len munkavállalót érint esetleg sérelmesen vagy az összes alkalmazottat, 
továbbá az is, hogy az alperesi beavatkozót ért sérelem egy állandósult sé-
relem-e vagy egyszeri történés következtében érezte ezt bántónak, sértő-
nek, megalázónak. Az ismétlődés, a folyamatosság – ahogy arra a hatóság 
helytállóan rámutatott – a jogsértő magatartás megítélésénél súlyosbító kö-
rülmény. 
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Az elsőfokú bíróság a felülvizsgálat során arra következtetésre jutott, 
hogy a felperes nem súlyának megfelelően kezelte a helyzetet, holott az al-
peresi beavatkozó segítséget kért az őt ért sérelmek miatt, a döntés felelős-
ségét azonban a munkáltató elhárította, nem lépett fel kellő határozottság-
gal. A bíróság egyetértve a hatósággal megállapította, hogy a munkáltató-
nak nem sikerült bizonyítania a hatóság előtt azt, hogy a sértett munkavál-
laló által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, illetve azt, hogy az 
egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony 
tekintetében nem volt köteles megtartani. 

A Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta8. 

8  Kfv.III.39.048/2012/6. szám.
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KUN ATTILA*

A valódi munkaidő-szuverenitás nyomában

1. Bevezetés: a fokozódó munkaidő-autonómia igénye 

Lőrincz György közelmúltbéli rendkívül gondolatgazdag, igényes, rend-
hagyó műfajú és egy képzeletbeli 2032-es komplett Mt. kontúrjait megvonó 
„munkajogi sci-fi”-je is utal a munkavállalók életminőségének javítását cél-
zó, „az általános munkaidő csökkentésére irányuló, évek óta érzékelhető 
törekvésekre”1. Az Európai Bizottság egy 2017-es elemzése kifejezetten 
tényként említi „a csökkentett munkaórák irányába mutató általánosabb 
nemzetközi trendet”2. 

A munkaidő mennyiségének csökkentése mellett, legalább ugyanennyire 
hangsúlyos törekvésként artikulálódik napjainkban az ún. „munkaidő-szu-
verenitás” iránti fokozott igény, azaz annak kívánalma, hogy a jobb munka-
magánélet egyensúly jegyében a munkavállalóknak mind fokozottabb bele-
szólása legyen – elsősorban individuális, de akár kollektív szinten is – a 
munkaidő felhasználásának mikéntjébe. E vonatkozásban talán szimboli-
kusnak is tekinthető, hogy az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) cen-
tenáriumára készült nagyívű, a munka jövőjéről szóló 2019-es tanulmány3 
az egyik fő, kívánatos munkajog-politikai célként nevesíti a munkavállalók 
időbeli szuverenitásának bővítését („Expanding time sovereignty”), hiszen 
a munkavállalók mind nagyobb autonómiát igényelnek a munkaidő tekin-
tetében (természetesen szem előtt kell tartani a vállalati igényeket is, nem 
elszakadva a realitásoktól). E vonatkozásban utal arra a jelentés, hogy szük-
ségesnek tűnik olyan megoldások kidolgozása, amelyek garantálják a mun-
kavállalók számára a flexibilitásra irányuló valódi választási lehetőségeket, 
illetve fokozódó kontrollt a munkarendek és a munka ütemezése felett. Kü-
lönös hangsúlyt kapnak e törekvések a modern technológiák és a digitalizáció 
korában, ahol jellemzővé válik a munkaidő és magánélet mind fokozottabb 

* Egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; 
egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁKK, Emberi Erőforrás Intézet. A tanulmány az MTA-
PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport keretében készült.

1  Lőrincz György: Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2032. évi I. törvényhez Munkajogi 
sci-fi, Munkajog, HVG-ORAC, 2018/4. lapszám, 2018. december, 1–16. o., 1.3. 

2  A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI 
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 
2003/88/EK irányelv tagállami végrehajtásáról, COM/2017/0254 final, Brüsszel, 2017. 4. 26., 14. o. 

3  Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work, International Labour Of-
fice, Geneva: ILO, 2019, 40–41. o. 
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összemosódása.4 Egyre több empirikus kutatás is vizsgálja, hogy a fokozot-
tabb munkaidő-autonómia miként javítja a munkavállalók egészségét, illet-
ve egyúttal az egyéni és vállalati teljesítményt is.5 Az idézett ILO-jelentés is 
utal rá, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések kiemelten fon-
tos eszközei lehetnek az innovatív munkaidő-megállapodások kialakításá-
nak, mind a munkavállalók, mind a munkaadók igényeihez igazodva. 

Figyelemre méltó, hogy az ünnepelt, Lőrincz György is észleli e trende-
ket, hiszen az általa vizionált 2032-es munka törvénykönyvébe például be-
vezetné az úgynevezett „részben kötetlen munkavégzés” jogintézményét, 
amely – egyéb, és e helyütt részletesen nem ismertetendő sajátosságai mel-
lett – a munkahely és/vagy a munkaidő meghatározása tekintetében rész-
ben teret engedne a munkavállaló döntési kompetenciájának. Mindez an-
nak egyértelmű felismerését jelenti, hogy a munkavállaló magánszférája a 
megváltozott körülmények mellett még erőteljesebb védelemre szorul, és 
hogy sok esetben indokolt, hogy a munkavállaló saját belátása és igénye sze-
rint oszthassa meg a munkával, illetve a magánéletével kapcsolatos teendők 
elvégzését.6

E fentebb vázolt nemzetközi trendek, illetve a jövőre irányuló jóslatok és 
teóriák egyelőre viszonylag szerény hatást gyakorolnak a magyar munka-
jog jelenére, ahol is a közelmúltban sokkalta prózaibb – és jellegükben más 
karakterű: súlyosan átpolitizált és nyersen gazdasági meghatározottságú – 
viták zajlottak az ún. „túlóratörvény”7 kapcsán.8 Jelen dolgozat nem tekinti 
feladatának e módosítások és viták kimerítő elemzését, hanem – kvázi ve-
gyes műfajú tanulmányként – két látszólag két teljesen különböző, ám való-
jában, elvi síkon szorosan összefüggő témát elemez. A 2. fejezet az említett 
hazai változások kapcsán egyetlen – álláspontunk szerint messzebb vezető 
konklúziókra kifutó – kérdést vizsgál, nevezetesen azt, hogy mi lehet a kol-
lektív szerződéses autonómia mozgástere az „önként vállalt túlmunka” jog-
intézménye kapcsán. A 3. fejezet – merőben eltérő hangsúllyal, mintegy el-
lenpontként – be kíván mutatni olyan, nézetem szerint kifejezetten prog-

4  Bővebben a témáról: Bankó Zoltán – Szőke Gergely László: Az információtechnológia hatása a munka-
végzésre. Pécsi Munkajogi Közlemények, Monográfiák 5., Utilitates Bt., Pécs, 2015, kun Attila: A 
digitalizáció kihívásai a munkajogban. In: HomIcskó Árpád Olivér (szerk.): Egyes modern technológiák 
etikai, jogi és szabályozási kihívásai. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Acta 
Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum; 22.), Budapest, 2018, 119–138. o.; kun, At-
tila: A modern technológiák hatása a munkajogra, munkaegészségügyi aspektusban In: HomIcskó, Ár-
pád (szerk.) Technológiai kihívások az egyes jogterületeken Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2018), 137–154. o. 

5  Például: Daniel wHeatley: Autonomy in paid work and employee subjective well-being, Work and 
Occupations, Vol. 44, No. 3, 2017. 296–328. o. 

6  Lőrincz: i. m. 1–16. o., 4.3. 
7  A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvényt több ponton is módosította, 2019. január 1. hatállyal. Bővebben: Bérces Kamilla: Munka-
jogi változások a 2019-es év elején, Munkajog, HVG-ORAC 2019/1. 

8  Bővebben: sZaBó Imre Szilárd: Szakszervezetek és a „túlóratörvény” Avagy hol vannak „a szak-
szervezetek”? Munkajog, HVG-ORAC 2019/1., 2019. március 70–73. o. 
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resszív szabályozási példákat, trendeket, legjobb gyakorlatokat, amelyek a 
valódi munkaidő-autonómia kívánalmait követik. A 4. fejezet összekapcsol-
ja a két szálat és levon néhány következtetést a valódi munkaidő-szuvereni-
tás kapcsán. 

2. Az önként vállalt túlmunka és a kollektív szerződés:  
a kedvezőbbség mibenlétéről és a kollektív autonómia 

határairól 

A fentebb jelzett Mt.-módosítással kapcsolatban kibontakozott egy szak-
mai, értelmezési vita9 abban a kérdésben, hogy a szakszervezet jogosult-e 
kollektív munkaügyi vitát kezdeményezni és a munkáltatóval kollektív 
szerződésben megállapodni a 250, illetve a 300 óra (kollektív szerződés ese-
tén) feletti rendkívüli munkavégzés feltételeinek (beleértve az elrendelésre 
és a díjazásra vonatkozó szabályokat is) szabályozásáról, illetve végső soron 
akár az „önként vállalt túlmunka” lehetőségének kiiktatásáról (azaz arról, 
hogy kollektív szerződés kizárja az új jogintézmény alkalmazását).10

Az „önként vállalt túlmunka” [Mt. 109. § (2) bek.; 135. § (3) bek.] jogintéz-
ménye az Mt. rendszerében, a kollektív szerződés tekintetében ún. relatíve 
diszpozitív szabálynak minősül, hiszen az Mt. 135. § (2) bekezdése értelmé-
ben kollektív szerződés a 109. § (2)–(3) bekezdésében, illetve a 135. § (3) be-
kezdés második fordulatában foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet 
el [Mt. 135. § (2) bek. h) és s) pontjai]. E ponton az képezheti − esetleg − vita 
tárgyát, hogy a munkavállaló javára való eltérést jelent-e az „önként vállalt 
túlmunka” lehetőségének korlátozása, kiiktatása. Álláspontom szerint a vá-
lasz – lényegét tekintve – igenlő (bár kétségkívül „véleményes”, hiszen pon-
tatlan szabályozással kapcsolatos a dilemma). Mielőtt azonban az igenlő vá-
lasz melletti érvek felsorakoztatása következne, két előzetes megjegyzés, 
fenntartás megtétele tűnik indokoltnak.

Elsőként kijelenthető, hogy a választott jogalkotói megoldás (lásd: relatív 
diszpozitivitás) alapvetően nem tűnik itt szerencsésnek. Mi sem támasztja 
ezt jobban alá, mint az e körben kialakult, itt vázolt értelmezési vita. Ha 
ugyanis egy szabály ennyire nem egyértelmű, ilyen éles szakmai vitákra ad 
alapot, az minden bizonnyal nem szolgálja sem a jogbiztonságot, sem a kol-
lektív alku vitális – vagy annak remélt – önszabályozó folyamatainak támo-
gatását. Feltehetően a jogalkotónak itt pontosabban, konkrétabban kellett 

9  Lásd ehhez például: „A munkaidő aktuális dilemmái” című országos konferencia (2019. 01. 14.) a 
Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ), a HVG-ORAC Kiadó és a KRE ÁJK közös 
szervezésében. 

10  A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) praxisában is felmerültek ilyen, és 
ehhez hasonló dilemmák. 
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volna meghúzni a kollektív szerződéses mozgástér határait (most nem szól-
va arról – az egyébként legitim – szakszervezeti igényről, hogy az egész 
többlet-túlmunka kérdéskört talán célszerűbb és megnyugtatóbb lett volna 
egyéni megállapodás helyett kollektív megállapodáshoz kötni, mint aho-
gyan az a törvénymódosítás előkészítése során ez fel is merült, ám végül el 
is lett vetve). A kollektív szerződéses mozgástér kedvezőbbségének (relatív 
diszpozitivitásának) mibenléte e ponton az individuális megállapodás –  ex 
lege is kihangsúlyozott – „önkéntes” volta miatt vet fel kérdéseket. Az „ön-
kéntesség” „varázsszava” elbizonytalanítja a kollektív és egyéni autonómia 
viszonyrendszerének a munkajogi dogmatikában többé-kevésbé kialakult, 
stabil értelmezési kereteit, aránytalanul priorizálva az egyéni autonómiát. 
Magának az „önkéntes” kifejezésnek a használata sem tűnik szerencsésnek 
a munkajogi kontextusban (munkavállalói irányból), kódolja az értelmezési 
bizonytalanságot. Ugyanis a munkavállalók a munkáltató és a munkaválla-
lók közötti függőségi, aszimmetrikus viszonyból adódóan ritkán vannak 
abban a helyzetben11, hogy tisztán „önkéntesen”, szabadon cselekedjenek. 
Analógiaként hozható az adatvédelmi logikájú érvelés: „az erőviszonyok 
egyenlőtlensége miatt a munkavállalók csak kivételes körülmények között 
képesek az önkéntes hozzájárulásra, akkor, amikor az ajánlat elfogadásához 
vagy elutasításához semmilyen következmény nem kapcsolódik.”12

Másodikként utalni szükséges arra, hogy – a fentebb említett bizonyta-
lanságok és pontatlanságok okán – a nemleges válasz mellett is legitim ér-
vek szólnak. E dolgozat az igenlő válasz helyességét kívánja alátámasztani, 
így a nemleges választ támogató – szintén releváns – érvek részletes kifejté-
sét mellőzi13, ám azok alapvetően két gondolat köré fűzhetőek. Egyrészt a 
jogalkotó kétségívül határozottan és világosan leszögezte, hogy milyen tar-
talmú egyéni megoldást ismer el érvényesnek a többlet-túlmunka terén, így 
– akarata szerint – feltehetően ennek további korlátozását nem vizionálta.14 
Másrészt utalni szükséges az Mt. 43. § (1) bekezdésére, amely szerint a mun-
kaszerződés (ideértve a felek megállapodását is) – jogszabály eltérő rendel-
kezése hiányában – az Mt. Második Részében foglaltaktól, valamint munka-
viszonyra vonatkozó szabálytól (pl. kollektív szerződéstől) a munkavállaló 
javára térhet el. Ebben a logikában: ha tehát például kollektív szerződés ki-
zárná az önkéntes túlmunkát 300 óra felett, e szabály szerint bizonyosan 
érvénytelen lenne a felek olyan tartalmú megállapodása, amely a kollektív 

11  Kétségtelen, hogy aktuális munkaerőpiaci viszonyok árnyalhatják e függőséget. Bővebben: dudás 
Katalin – Halmos Szilvia – kártyás Gábor: A munkajog szerepe a munkaerőhiány kezelésében, Kutatási 
zárótanulmány, Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány, Budapest 2018.

12  A 29. CIKK SZERINTI ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT, 2/2017. számú vélemény a munkahe-
lyi adatkezelésről WP 249, 26. o. 

13  Vö. Berke Gyula álláspontjával – „A munkaidő aktuális dilemmái” című országos konferencia 
(2019. 01. 14.) a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ), a HVG-ORAC Kiadó és a KRE 
ÁJK közös szervezésében.

14  Az más kérdés, hogy az Mt. szabályainak értelmezésében nem a jogalkotói akarat, hanem a rend-
szertani értelmezés az elsődleges elv az Mt. 5. § (1) bekezdése tükrében. 
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szerződésesnél hosszabb önként vállalt túlmunkára irányul. Feltehetően 
nem az volt a jogalkotó szándéka, hogy eleve, potenciálisan érvénytelen 
megállapodás lehetőségéről szóljon, hanem éppen, hogy speciális, célzott 
felhatalmazást adjon.15 

A fenti két fenntartástól függetlenül, illetve a szerencsétlen jogalkotói 
megoldás ellenére, álláspontom szerint mégis inkább amellett lehetséges és 
szükséges érvelni a hatályos szabályozás tükrében – illetve a valós kollektív 
autonómia és munkaidő autonómia szellemében, a kedvezőbbség valós tar-
talma mentén –, hogy a szakszervezet jogosult kollektív munkaügyi vitát 
kezdeményezni és a munkáltatóval kollektív szerződésben megállapodni a 
250, illetve a 300 óra (kollektív szerződés esetén) feletti rendkívüli munka-
végzés feltételeinek (beleértve az elrendelésre és a díjazásra vonatkozó sza-
bályokat is) szabályozásáról, illetve végső soron akár az „önként vállalt túl-
munka” lehetőségének kiiktatásáról. Mindezt a következő érvekkel lehet 
alátámasztani. 

A szakirodalom szerint következetes az a nézet, miszerint „a törvény és a 
tarifális megállapodás közötti eltérés összehasonlításának csakis objektív 
alapon szabad megtörténnie, és nem csupán a címzett munkavállalók sze-
mélyes értékelése a döntő”16. Azaz, leegyszerűsítve, erre az esetre vetítve: 
objektíve a kevesebb „túlóra” bizonyosan a munkavállaló „javát” (értsd: 
egészségét, a munka és magánélet jobb összhangját stb.) szolgálja, még ak-
kor is, ha „szubjektíve” adott esetben esetleg preferálná(k) egyes munkavál-
lalók a rendkívüli munkavégzés bérpótléka révén elérhető magasabb jöve-
delmet. Meggyőződésem, hogy ha a „javára” fordulatot teljesen szubjektíve, 
mindig egyediesítve alkalmaznánk, az a logika lényegében szükségtelenné 
tenné a munkajogi szabályozást (hiszen a relatív diszpozitív norma eleve 
„korlátozó” ambíciója így felülíródna, értelmezése parttalanná válna). Az 
kedvezőbbségi összehasonlítás objektív mivoltának szükségességére egyéb-
ként a korábbi magyar kommentárirodalom is rámutatott, példakánt éppen 
a munkaidő kérdéskörét említve: „a hosszabb munkaidő mindenképpen 
kedvezőtlenebb a rövidebbel szemben, még abban az esetben is, ha van 
olyan munkavállaló, aki különös körülmények folytán ezzel ellentétesen vé-
lekedik”17.

A munkavállaló javára szóló eltéréssel kapcsolatban vizsgálandó a 
„kedvezőbbség” idődimenziója is. A nemzetközi gyakorlat (ld. pl. az 
Eurofoundnak a német Günstigkeitsprinzippel kapcsolatos kommentárját18) 
is megerősíti azt − az egyébként logikus − elvet, hogy a kedvezőbbséget hosz-

15  Ugyanakkor az Mt. 43. § problematikája inkább egyfajta „utókérdésnek” tűnik ahhoz képest, hogy 
a kollektív megállapodás egyáltalán mit és hogyan szabályozhat. 

16  kIss György: Munkajog, Osiris, Bp. 2005, 410. o.
17  radnay József (szerk.): A Magyar Munkajog, Kommentár a Gyakorlat számára, 3. kiadás, HVG-ORAC, 

Budapest, 2002, A. 19. pótlás (34/7). 
18  https://www.eurofound.europa.eu/efemiredictionary/favourability-principle-0 (Letöltve: 2019. 

03. 15.)
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szabb távlatban (értsd: szisztematikusan) kell vizsgálni, nem pedig a pilla-
natnyi nézőpontból. Ez is alátámasztja, hogy a munkaegészségügyi, munka-
magánélet egyensúlyi szempontokat nem írhatja felül az anyagi szempont. 

Az, hogy a „hosszú” munkavégzés kapcsán „objektíve”, általában mi a 
munkavállaló „java”, egyértelműen következik a munkaidő-szabályozás lo-
gikájából, rendszeréből, illetve munkavédelmi jellegű megalapozottságából 
(még akkor is, ha a munkavállaló pillanatnyi egyéni érdeke éppen mást − 
értsd: „több pénzt” − preferálna). Objektíve, a jogrend logikájában e kontex-
tusban tehát világosan le van fektetve a munkavállaló „java” (érdeke), a fi-
nanciális érdek ehhez képest bizonyosan egy szubjektív (egyénileg változó, 
képlékeny) kategória. Lásd ehhez: „A munkáltató a munkaidőt az egészsé-
ges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jelle-
gére figyelemmel osztja be” [Mt. 97. § (1) bekezdés]; „A munkavállalók mun-
kahelyi biztonságának, higiénéjének és egészségének javítása olyan cél, 
amely nem rendelhető alá pusztán gazdasági megfontolásoknak” [az Euró-
pai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a mun-
kaidő-szervezés egyes szempontjairól, 4. preambulumbekezdés]. 

Jogforrástani szempontból, logikailag is alátámasztható, hogy az „önként 
vállalt túlmunka” lehetőségének kiiktatása lehetséges kollektív szerződés 
révén. A kollektív szerződés a munkajog különös jogforrása, a jogrend ré-
sze, munkaviszonyra vonatkozó szabály (Mt. 13. §). A munkavállaló és a 
munkáltató írásbeli megállapodása nem jogforrás. Márpedig ha a jogrend 
valamit kizár (értsd itt: az „önként vállalt túlmunkát”), akkor „önkéntes” 
(egyéni) vállalással, egyéni megállapodással ez biztosan nem írható felül; 
nem lehet arra „önkéntesen” vállalkozni, amit a jogrend (itt: kollektív szer-
ződés) tilt (például, analógiával élve, ha a jogrend tiltja a gyorshajtást, akkor 
annak „kockázatát” önkéntesen sem lehet felvállalni, a gyorshajtás nem te-
hető jogszerűvé önkéntes döntéssel, pedig lehet, hogy − „az idő pénz logiká-
ban” − ez akár anyagi természetű előnnyel is járna). A kollektív szerződés 
ún. „átalakító ereje” a megállapodás normatív részének jogszabályi jellegű 
funkciót kölcsönöz, felülírja a felek megállapodását (ekképpen a kollektív 
autonómia szükségképpen együtt járhat az egyéni autonómia bizonyos 
fokú korlátozásával, ehelyütt például az „önként vállalás” lehetőségének 
megszorításával, és ez önmagában még nem értelmezhető „hátrányos” elté-
résként, csupán a jogforrási jellegből fakad). 

Nem csak jogforrástani, de kötelmi jogi alapon is lehet érvelni (figyelem-
mel a kollektív szerződés kettős természetére). Ha a munkáltató kollektív 
megállapodással hajlandó magát „korlátozni” (pl. tiltani az „önként vállalt 
túlmunkát”), e vállalása aligha kérdőjelezhető meg. 

A fentebb tárgyalt „munkavállalóra kedvezőbb szabály” elve egyébként 
általában a munkajogban a „szociális jogállam védelmi funkcióját” fejezi 
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ki.19 Azaz, ha a jogalkotó valamit relatív diszpozitív szabálynak minősít 
(vagyis ex lege korlátozza a megállapodás mozgásterét), azzal feltehetően 
valamiféle objektív „szociális védelmi” célt kíván közvetíteni (ha nem így 
lenne, szükségtelen lenne a jogalkotói korlátozás, beavatkozás). E logika 
mentén könnyen belátható, hogy az Mt. szerinti, kollektív szerződésben a 
munkavállaló javára eltérést engedő szabály [Mt. 135. § (2) bek. h) és s) pont-
jai] rációja éppen az lehet, hogy engedje az „önként vállalt túlmunka” lehe-
tőségének kollektív szerződéses korlátozását, kiiktatását, mint a munkavál-
laló „javát” szolgáló lehetőséget (és eltiltsa a „hátrányos” eltérést, például az 
óraszámok további emelését). Mint ismert, kollektív szerződés általában – 
eltérő rendelkezés hiányában – az Mt. Második és a Harmadik Részben fog-
laltaktól eltérhet [Mt. 277. § (2) bek.]. Ez az ún. kétoldalú, abszolút 
diszpozitivitás főszabálya. Az Mt. ehhez képest csak a kivételeket állapítja 
meg (pl. kógencia, relatív diszpozitivitás). Ilyen kivételes szabályt állapíta-
nak meg a fentebb elemzett joghelyek is [Mt. 135. § (2) bek. h) és s) pontjai], 
csak a munkavállaló javára szolgáló eltérést engedve. E logikát továbbgon-
dolva: abszurd lenne, ha azt feltételeznénk, hogy éppen az „önként vállalt 
túlmunka” [Mt. 109. § (2) bek.; 135. § (3) bek.] jogintézményének a kollektív 
szerződés viszonylatában való esetleges abszolút diszpozititása [azaz, ha az 
Mt. nem tartalmazná az eltérést korlátozó 135. § (2) bek. h) és s) pontjait] 
adná meg a felhatalmazást a jogintézmény kollektív szerződéses „kiiktatá-
sához” (hiszen ebben a hipotetikus helyzetben a „javára” polémia fel sem 
merülne, lényegében „bárhogy” el lehetne térni). 

Az is vizsgálandó kérdés, hogy a munkavállaló javára szóló megállapo-
dás szempontjából a kedvezőbb tartalom az egyén vagy a kollektíva egésze 
(értsd: munkavállalók általában) szempontjából szemlélendő (hiszen az 
egyén konkrét érdeke adott esetben eltérhet az absztrakt munkavállalói ér-
dektől). Álláspontom szerint a „kedvezőbbségi szabály” törvény és kollektív 
szerződés szerinti relációjában (tehát itt nem szót ejtve a kollektív szerző-
dés-munkaszerződés viszonyról) csakis, fogalmilag a kollektíva egésze, to-
talitása (értsd: absztrakt érdeke) szempontjából vizsgálható és vizsgálandó 
a tartalmi eltérés kedvezőbbsége (hasonló álláspontot fejt ki a már idézett 
Kiss György is).20 Kollektív szerződés fogalmilag képtelen az egyéni prefe-
renciákat részleteiben „kezelni”, hatálya az összes munkavállalóra kiterjed. 
Azt pedig fentebb kifejtettük, hogy általában, objektíve, rendszerszinten, 
normatív jelleggel (pl. a munkavédelmi szabályozás logikájában) e vonatko-
zásban mi szolgálja − inkább − a munkavállalók érdekét (bizonyosan in-
kább az „idő”, az „egészség” stb. nem pedig az esetleges, pillanatnyi „pénz-
ügyi” érdek).

19  Vö.: kIss: i. m. 409. o.
20  kIss: i. m. 410. o.
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Más kérdés, hogyan hangozna (jogilag helyesen) egy ilyen kollektív szer-
ződéses rendelkezés. Álláspontom szerint e tárgykörben a munkavállaló ja-
vára szolgáló eltérést [Mt. 135. § (2) bek. h) és s) pontjai], illetve konkrétan 
akár az „önként vállalt túlmunka” lehetőségének kiiktatását, mint célt több-
féle szövegezés is bizonyosan meg tudja valósítani, és annak konkrét mi-
kéntje leginkább a felek alkuja során kell, hogy kikristályosodjon, arra néz-
ve „kőbevésett” mintát szolgáltatni nem is célszerű. Ugyanakkor meggyő-
ződésem, hogy egy egyszerű, határozott, pontos − esetleg részleteiben még 
ki is bontott − „tilalom” jogszerű és helyes lehet, például ekként: „a felek 
megállapodnak, hogy jelen kollektív szerződés hatálya alatt az »önként vál-
lalt túlmunka« [Mt. 109. § (2) bek.; 135. § (3) bek.] tilos.” A fentiekben már 
kifejtésre került, hogy a jogrend (itt: kollektív szerződés) által felállított „ti-
lalom” miként hat ki a felek egyéni megállapodására. 

Megjegyzést érdemel, hogy a rendkívüli munkavégzés ellentételezését, 
díjazását, bérpótlékát rendező joghely (Mt. 143. §) a kollektív szerződés vi-
szonylatában abszolút, kétoldalúan diszpozitív szabály, attól kollektív szer-
ződés lényegében bárhogy eltérhet. A díjazás, ellentételezés tekintetében te-
hát lényegében bármilyen rendszer kimunkálható a kollektív szerződéses 
felek alkuja, érdekei, akarata mentén. Az ezzel kapcsolatos vita klasszikus 
érdekvita, amelyben például a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szol-
gálat (MTVSZ) is tud segítséget nyújtani. 

3. A valódi munkaidő-szuverenitás nyomában 

Amíg hazánkban a fenti – kissé talán erős kifejezéssel élve, mondhatni 
„kicsinyes” – jogtechnikai vita (és maga a „túlóratörvény”) került a figyelem 
középpontjába, a nemzetközi munkajog a közelmúltban számos olyan fi-
gyelemre méltó szabályozási irányt mutatott fel, amelyek a valódi munka-
idő-szuverenitás ideája jegyében fogantak. A munkaidő-szuverenitásnak 
egyébként nincs jogi definíciója. A fogalom tulajdonképpen felölel minden 
olyan szabályozást, amelynek célja, hogy az alkalmazottak számára na-
gyobb beleszólást engedjen munkaidejük tartamára, helyére és elosztására 
nézve, a munka és magánélet nagyobb összhangja jegyében. A munkaidő-
szuverenitás nem azonos a rugalmas munkaidővel.21 Szokás e megoldáso-
kat összefoglalóan „élet-szakasz orientált munkaidő-dizájnnak” is nevez-
ni.22 Az alábbiakban három ilyen újszerű, progresszív jogfejlődési irányt vá-
zol fel a dolgozat pusztán illusztratív jelleggel. 

21  Roland scHneIder: Innovative working time policy in the service sector – Responses to working 
time policy challenges by service sector unions, HBS WORKING PAPER SERIES RESEARCH FUNDING, 
September 2018, 26. o. 

22  Bővebben: scHneIder: i. m. 27. és 38. o. 
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3.1. A képzéshez való jog időbeli dimenziói

A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett Szociális Jogok Európai 
Pillére ezzel az irányadó felütéssel indul: „Mindenkinek joga van minőségi 
és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak 
érdekében, hogy megszerezze, szinten tartsa és fejlessze azokat a készsége-
ket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vegyen a 
társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változá-
sokhoz” (1. alapelv). A digitalizáció, az automatizáció, a robotika az oktatás-
ba és az élethosszig való tanulásba23 való befektetések szükségességét kény-
szeríti ki, és elvárja, hogy a munkajog is dolgozzon ki innovatív megoldáso-
kat a munka melletti tanulás pénzbeli és időbeli kereteinek megteremtésé-
hez, alapvetően a felek (munkáltató, munkavállaló, kormányzat) észszerű 
kockázatmegosztásán alapulva. 

Az ILO már idézett centenáriumi, a munka jövőjéről szóló 2019-es tanul-
mánya24 hasonló szellemben fogant: egyik legfőbb célként deklarálja a kép-
zéshez való egyéni, univerzális jellegű, jogviszonyokon átívelő munkaválla-
lói jog formális elismerésének szükségességét. A tanulmány kifejezetten 
hangsúlyozza, hogy e jog érvényesítéséhez az állam és az egyén mellett a 
munkáltatóknak is érdemben hozzá kell járulniuk (és erre ösztönözni is 
szükséges az üzleti szférát). Az ILO-tanulmány e vonatkozásban konkrét 
„jogok rendszerének” kialakítását javasolja (pl. képzési alapok), amelyben 
meghatározó szerepe kell, hogy legyen a fizetett képzési célú távollétek 
rendszerének. A kollektív szerződések rendszere megfelelő eszköz lehet e 
jogok részleteinek kimunkálása terén. Egy előremutató példa: a Swisscom 
2018-ban aláírt kollektív szerződése évi öt nap képzési célú szabadságot ga-
rantál a munkavállalók számára.25 

Érdemes e vonatkozásban utalást tenni az egyéni képzési, „karrier szám-
lák” koncepciójára. Számos államban alkalmaznak már ma is – akár jogsza-
bályi, akár kollektív szerződéses jogalapon – például ún. egyéni képzési 
számlákat az élethosszig tartó tanulás finanszírozásának eszközeként, ez-
zel növelve az egyén karrierautonómiájának fokát. 

A Marc De Vos által leírt ún. „karrier-számla”-idea26 – egy kicsit eltérően 
az egyéni képzési számláktól – egy olyan komplexebb, az egyéni karrier-
menedzsmentet pénzügyileg támogató, személyre szabott eszköz (pénz és 
idő „számla” egyben) lenne, amely az egyén egyes munkavégzési célú jog-
viszonyait („karrierjét”) átívelően − mintegy azoktól függetlenedve − lenne 

23  Bővebben: kun Attila (szerk.): Az egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) jogi keretei a munka 
világában, különös tekintettel a munkaviszonyra. Patrocinium, Budapest, 2017.

24  Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work, International Labour Of-
fice, Geneva: ILO, 2019, 30–32. o. 

25  scHneIder: i. m. 34. o. 
26  Marc de Vos: Work 4.0 and the Future of Labour Law (July 22, 2018). Working Paper, https://ssrn.

com/abstract=3217834 (letöltés: 2018. 08. 15.) 10–11. o.
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szabadon felhasználható például képzésre, tanulásra, szabadságra, csök-
kentett munkaidő igénylésére, például állásváltoztatás vagy akár nyugdíja-
zás esetén. A konstrukció szerint a munkáltatók, munkavállalók és az állam 
is hozzájárulhatna ehhez a számlához. A gyakorlati előnyökön túl (pénz-
ügyi feltételek garantálása) a személyek szabadságfokát – és egyben felelős-
ségét is – növelné e mechanizmus, leginkább a karriertervezés és az élet-
hosszig tartó tanulás terén. 

3.2. A munkaidő egyénhez igazítása 

Elvi síkon az EU munkaidő-irányelve is kiemeli, hogy a tagállamoknak 
meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, „hogy a 
munkát egy bizonyos munkaritmus szerint megszervezni kívánó munkál-
tató vegye figyelembe azt az általános elvet, hogy a munkát az azt végző 
emberhez kell igazítani, különösen a monoton munka és az előre megállapí-
tott munkaritmusban való munkavégzés elkerülése érdekében, a tevékeny-
ség milyensége, valamint a biztonsági és egészségvédelmi követelmények, 
különösen a munkaközi szünetek fényében.”27 Az elv, hogy a munkát az azt 
végző emberhez (munkavállalóhoz) kell igazítani, mindinkább kezd teret nyer-
ni28, és ennek leginkább adekvát főbb terepei minden bizonnyal a kollektív 
megállapodások lehetnek.  

Közelmúltbéli, karakterisztikus konkrét példaként említhető a médiában 
is sokat emlegetett német (Baden-Württemberg) IG Metall – Südwestmetall 
fém és elektromos ipari ágazati kollektív megállapodás (2018. február), 
amely például a csökkentett munkaidőre vonatkozó innovatív egyéni jogot 
biztosít a munkavállalók számára, határozottan előtérbe helyezve a munka-
magánélet egyensúlyát, illetve e tekintetben az egyén döntési kompetenciá-
ját. Konkrétabban: a megállapodás 2019-től jogot biztosít minden olyan tel-
jes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára, aki legalább két-
éves jogviszonnyal rendelkeznek arra, hogy heti munkaidejüket akár 28 óra 
csökkentsék (6 és 24 hónap közötti, meghatározott időszakra). Ez újszerű 
lehetőséget − autonómiát − ad a munkavállalóknak arra, hogy munkaidejü-
ket egyéni életútjuk igényeihez igazítsák.29 Bizonyos, hogy a munka változó 
világában olyan rugalmasabb munkaszervezési megoldásokra van szükség, 

27  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/88/EK IRÁNYELVE (2003. november 4.) a mun-
kaidő-szervezés egyes szempontjairól, 13. cikk.

28  Az elv − kissé máshogyan − egy másik európai uniós munkajogi Irányelvben is megjelenik. A Ta-
nács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős 
foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról utal arra (ld. a keretmegállapodás 5. szakasz 3. pontját), 
hogy lehetőség szerint a munkaadóknak figyelembe kell venniük a munkavállaló bizonyos kéréseit (pl. 
hogy teljes munkaidős foglalkoztatásról részmunkaidős foglalkoztatásra helyezzék át vagy fordítva). 

29  New Collective Agreement for the workers of the German Metal and Electrical Industries http://
www.powerinaunion.co.uk/wp-content/uploads/2018_02_06_New_agreement_ME.pdf (letöltés: 2018. 
08. 05.)
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amelyek egyfelől törekednek mindjobban kielégíteni a munkavállalók egyé-
ni preferenciáit (pl. részmunkaidőre, kötetlenségre, home-office-ra, rekreá-
ciós vagy képzési célú hosszabb távollétekre stb. irányuló igényeit), másfelől 
igyekeznek tolerálni a verseny követelményeit is.

Szintén leginkább német kollektív szerződésekben lehet olyan példákat 
találni, amelyek – az egyéni autonómia jegyében – választási lehetőséget 
biztosítanak az alkalmazottak számára a bérnövekedés „versus” szabadidő-
növekedés opciói között (pl. Rail and Transport Union [EVG] és a Deutsche 
Bahn AG között Németországban, 2016 decemberében kötött kollektív meg-
állapodás). 30 

A kibővített munkavállalói autonómiára utaló – inkább még erőtlen – jel-
nek tekinthető annak az új, kihirdetés előtt álló irányelvjavaslatnak néhány 
óvatos rendelkezése is, amely az Európai Unióban alkalmazandó átlátható 
és kiszámítható munkafeltételekről szól.31 A javasolt irányelv általános cél-
kitűzése a „biztonságosabb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítése, 
miközben biztosítja a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét és javítja az 
élet- és munkakörülményeket”32. A Javaslat 9. cikke − a munkaidő nagyobb 
fokú kiszámíthatósága jegyében − például arra az esetre szolgáltat garanciá-
kat, amennyiben egy munkavállaló munkaidő-beosztása teljes mértékben 
vagy az esetek többségében változó, illetve a munkaidő-beosztást teljes 
mértékben vagy az esetek többségében a munkáltató határozza meg. 

3.3. „Right to disconnect”

Szintén a munka és magánélet közötti egészséges határok kialakítását − 
illetve e tekintetben is az egyéni autonómia érvényesítését − segíthetik a 
„right to disconnect” 33 címke alatt terjedő munkajogi megoldások. A „right 
to disconnect” vagyis a „szétkapcsoláshoz”, „kikapcsol(ód)áshoz”, „lekap-
csolódáshoz” való jog lényegében azt kívánja biztosítani a munkavállalók 
számára, hogy a munkaidőn kívüli idő valóban munka nélkül teljen, kifeje-
zetten a különböző elektronikai, telekommunikációs eszközök munkavég-
zési célú ellenőrzésének (mint e-mailek, üzenetek) felfüggesztésével. Ezen 
kifejezés, illetve jogosultság megfogalmazása a 2000-es évek elejére vezet-
hető vissza, amikor is Franciaországban jogerős ítélet mondta ki, hogy a 
munkavállalónak nincsen alapvető kötelezettsége arra, hogy munkaidő 
után otthon munkát végezzen, valamint a munkaeszközeit, aktáit hazavi-
gye ilyen célból. Az ügy lezárásaként a Bíróság elvi éllel kijelentette, hogy 

30  Bővebben: scHneIder: i. m. 38. o.
31  Javaslat − Az Európai Parlament és a Tanács Irányelve az Európai Unióban alkalmazandó átlátha-

tó és kiszámítható munkafeltételekről, COM(2017) 797 final, Brüsszel, 2017. 12. 21.
32  Uo. 1. cikk (1) bekezdés. 
33  Bővebben: rácZ Ildikó: Right to disconnect – Jog a kikapcsol(ód)áshoz, megjelenés alatt, Pro Futuro, 

2019. 



250

nem tekinthető kötelezettségszegésnek a munkavállaló azon magatartása, 
hogy munkaidőn kívül mobiltelefonon nem volt elérhető. A 2017. január el-
sején hatályba lépő törvényi szintű szabályozás34 értelmében („le droit de la 
déconnexion”) a több mint ötven főt foglalkoztató munkáltatóknak kötele-
zettségük megállapodni a munkavállalói képviselőkkel a munkaidőn kívü-
li digitális elérhetőség szabályairól. Megállapodás hiányában a munkáltatót 
szabályzatalkotási kötelezettség terheli e körben (szintén az érdekképvisele-
tekkel egyeztetve).35 A szabályozás tehát határozott jogot és üzenetet fogal-
maz meg, ám a megvalósítás tekintetében nagyfokú rugalmasságot, illetve 
ön-, és társszabályozási mozgásteret enged. Amennyiben a munkáltatók 
nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, konkrét „munkajogi” szankcióval 
ugyan nem kell számolniuk, de büntetőjogilag akár felelősségre vonhatóak 
lehetnek a szakszervezeti jogok gyakorlásának megakadályozása miatt. 

Egyértelműnek látszik e szabályozási tendencia tovagyűrűzése, hiszen a 
francia példa mellett több országban is megmutatkoztak már hasonló törek-
vések (pl. Olaszország, Luxemburg, USA). Németországban ugyan nem lé-
tezik ez irányú törvényi szintű szabályozás, ám egyes nagyvállalatok belső 
szabályozás útján kezelik a kérdést (pl. Allianz, Telekom, Bayer, Henkel). 
Egy autóipari vállalat (Daimler) „Mail on Holiday” nevezetű szoftver alkal-
mazásával lehetővé tette a munkavállalói számára, hogy a szabadságuk 
alatt a beérkező elektronikus leveleik automatikusan törölve legyenek a 
postafiókból (természetesen a későbbi visszakereshetőség mellett). Egy má-
sik cégnél (Volkswagen) a munka és magánélet kiegyensúlyozása végett al-
kalmazásra került egy olyan program, ami lehetővé teszi, hogy a dolgozók 
ne kapjanak elektronikus üzeneteket délután hat és reggel hét óra között a 
céges eszközeiken.36 A munkáltató és az üzemi tanács közötti megállapo-
dást a munkavállalók elégedetlensége váltotta ki, miszerint nagyon magas 
a munkahelyi stressz szintje, a munkaidőn kívüli üzenetekre való azonnali 
válasz elvárása miatt. A BMW csoport és az üzemi tanács 2014-es megálla-
podása előírja, hogy minden alkalmazottnak megengedett, hogy regisztrál-
ja a munkaidőn kívül munkával töltött időt (pl. e-mailek megválaszolása), 
ami megnyitja a túlóra-kompenzáció lehetőségét. A megállapodás továbbá 
arra ösztönzi a feleket, hogy megállapodjanak a „hozzáférhetőség idejéről”. 
Mindkét policy azt a célt szolgálja, hogy csökkenjen a szabálytalan, infor-
mális, ún. „vad” mobil munkavégzés.37 

34  Az „El Khomri-törvény” néven elhíresült jogszabály-módosítással, amely egyéb pontok miatt 2016-
ban széles körű szakszervezeti elégedetlenséget és sztrájkot váltott ki Franciaországban.

35  Francia munka törvénykönyve (Code du travail), § L. 2242-8, (7) bekezdés.
36  Cornelius raHn: VW Workers Wary of Burnout Win Break From BlackBerry Messages https://

www.bloomberg.com/news/articles/2011-12-23/volkswagen-employees-wary-of-burnout-win-reprieve-
from-blackberry-messages (letöltés: 2019. 02. 01.)

37  Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects 
on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International 
Labour Office, Geneva, 50. o. 
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A „right to disconnect” egyértelmű előnyének tekinthető a szlogen-szerű-
en sokat emlegetett „work-life balance” konkrét jogi támogatása, illetve a 
munkavállalók pihenéshez való jogának érvényesítése, az egyéni autonó-
mia szempontjaira figyelemmel. 

4. Befejezés, összegzés és következtetések 

Sokan és sokat idézik az utóbbi időkben munkajogász körökben Amartya 
Sen, Nobel-díjas indiai közgazdászt. Alaptétele, hogy a szabadság kibővítése 
a fejlődés elsődleges célja és egyben legfőbb eszköze. Nézete szerint a humán 
tőke − az emberek cselekvőereje − biztosítja a termelés növelésének lehetősé-
gét, ám a humán tőke növeléséhez elengedhetetlen, hogy „az ember olyan 
életet élhessen, amelyet jó okkal tart értékesnek, és hogy kibővíthesse a való-
ban rendelkezésre álló választási lehetőségeket” (ez az ún. capability 
approach alapja).38 Mint említésre került, a munkaidő kapcsán mind fonto-
sabbá válik az autonómia és a „valóban rendelkezésre álló választási lehető-
ségek” bővítése. Empirikusan széles körben kimutatott tény, hogy az egyéni 
autonómia foka, az elégedettség, a jóllét (wellbeing) és az egészség kéz a kéz-
ben járó kategóriák.39 Frank Hendrickx szerint is például a munkavállalói 
szabadság és az autonómia munkahelyi előmozdítása kell, hogy a modern 
munkajog fő új céljává váljon (az egyre bizonytalanabb lábakon álló − a szub-
ordináció ingatag fogalmára alapozott − „kiegyenlítő” funkció helyett).40 

Sen gondolatához érdemes hozzákapcsolni egy másik klasszikus alapté-
telt: a jóléti kapitalizmus egyik meghatározó teoretikusa, Gosta Esping-
Andersen érvelésében meghatározó szerep jut az ún. dekommodifikáció 
(de-commodification) fogalmának. A dekommodifikáció mértéke azt jelöli, 
hogy a szociálpolitika mennyire függetleníti az egyént (a munkavállalót) a 
piaci viszonyoktól.41 Amennyiben a munkajogot is a szociálpolitika részé-
nek (is) tekintjük, a munkajognak is meghatározó célja, hogy „lekapcsolja” a 
munkavállalót a piaci kockázatokról (voltaképpen maga a munkaszerződés 

38  Amartya sen: A fejlődés mint szabadság. Európa, Budapest, 2003. 447. o., Amartya sen: Work and 
rights, ILO. International Labour Review, 2000/2. sz. 119–129. o. 

39  de Vos: i. m. 12. o.; Susanne wanger: What makes employees satisfied with their working time?: 
The role of working hours, time-sovereignty and working conditions for working time and job 
satisfaction, No 201720, IAB Discussion Paper from Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), 
Nürnberg [Institute for Employment Research, Nuremberg, Germany], 27. o. 

40  Frank HendrIckX: New machinery for labour law?, Labour law and digits in the second machine age, Kon-
ferencia-előadás, XXII ISLSSL (International Society for Labour and Social Security Law) World Congress 
on „Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labour Law and Social Security” 
Turin, 4–7 September 2018.

41  Idézi például: tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században, Budapest, 2009, Osiris Kiadó, 
145. o. 
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is ezt teszi). Ahogyan Esping-Andersen fogalmazott: a dekommodifikáció 
„erősíti a munkavállalót és gyengíti a munkáltató abszolút hatalmát”42.

Sen és Esping-Andersen gondolatait ötvözve, illetve mindezt a munkaidő-
szuverenitás ILO által is hangsúlyozott céljára vetítve kijelenthető, hogy a 
valós munkaidő-autonómiát minden bizonnyal azok a szabályozási megol-
dások mozdíthatják előre leginkább, amelyek valós (nem pszeudó) választási 
lehetőségeket adnak a munkavállalók számára abból a célból, hogy a piaci 
folyamatokról való „lekapcsolódás” lehetősége garantált legyen. Mindezt pe-
dig munkajogilag garantált, határozott jogok – nem pedig puszta „lehetősé-
gek”, HR-trendek – biztosíthatják igazán (lásd például a hivatkozott példá-
kat: képzéshez való jog, részmunkaidőhöz való jog, „right to diconnect”) 
úgy, hogy a hozzákapcsolt konkrét kedvezmények, részletek ágazat-, illetve 
vállalatspecifikus kimunkálása terén nagy teret nyitnak a kollektív autonó-
mia és a kollektív szerződések számára (a példaként bemutatott mindhárom 
újszerű jog terén ez a helyzet a nemzetközi példák tükrében).

Csupán csak röviden érdemel megjegyzést, hogy a magyar munkajog 
„nóvuma”, azaz az önként vállalt túlmunka jogintézménye aligha illeszthe-
tő e trendekbe: egyrészt az „önkéntes” jelleg sok esetben csak látszólagos 
választási lehetőséget jelent, az inkább egyfajta lehetőség, semmint valódi 
jog; másrészt éppen, hogy nem függetleníti a munkavállalót a piaci viszo-
nyoktól, hanem ahhoz való igazodásra szorítja; harmadrészt gyengíti, el-
mossa és bizonytalanná teszi a kollektív autonómia mozgásterét (különös-
képpen a „kedvezőbbség” kategóriájának elhibázott alkalmazásával és 
relativizálásával).

42  Gosta espIng-andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Prince-
ton, New Jersey, 1990, 22. o.
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LEHOCZKYNÉ KOLLONAY CSILLA*

Gazdasági érdek – szociális érdek:  
az érdekek összehangolása  
az Európai Unió Bíróságán

A gyakran hallott ellentétes megállapítással szemben a piaci, gazdasági 
integráció, a piac alkotóelemeinek (személyek, áruk, tőke és szolgáltatások) 
szabad mozgása valamint a szociális integráció nem egymással szembeáll-
va, hanem együttesen, azonos fejlődési célként volt jelen a kezdetektől az 
Unió történetében. Jóllehet a jogi keretek szétváltak, a piaci integráció ered-
ményeként, „mellékhatásként” várt szociális harmonizáción túl, a határo-
zottabb jogi keretek szükségességének felismerésével, az egymást követő 
Alapszerződésekben bővültek és erősödtek a felfelé történő harmonizációt 
célzó jogkörök – a Lisszaboni Szerződés és annak részét képező Alapjogi 
Kartával bezárólag. Ezzel párhuzamosan az Európai Bíróság szerepe fordí-
tott irányú ívet ír le. Kezdetben elsődleges vagy másodlagos jogi alapok nél-
kül – alapvető értékekre és elvekre építve progresszív szerepben mozdította 
elő a szociális integrációt, az elmúlt egy-másfél évtizedben ítéletei a piaci 
szabadságok aránytalan priorizálásával a felfelé irányuló harmonizáció 
blokkolójaként jelennek meg. Döntései következményeként az uniós jogi ke-
retekkel és elvekkel – és az általános felfogással – ellentétben az uniós jog de 
facto behatol a tagállami jogalkotás szférájába és egyfajta lefelé irányuló har-
monizációt generál. Az alábbi írás ennek a hullámzó fejlődési ívnek egyes 
mozzanatait mutatja be – egy felfelé irányuló hullámív reményében. 

1. Az európai gazdasági és szociális integráció 
ellentmondásos fejlődése

1.1. Célok és jogi keretek

Az európai integráció és különösen az európai jog fejlődését ellentmon-
dásokkal tarkított folyamatként látjuk, ha a gazdasági és szociális integráció 
egymáshoz való viszonyának, egyensúlyának kérdését vizsgáljuk, amely 
rendszerint a „fő cél” és a „kísérő” (másodlagos) cél viszonyaként jelenik 

* Professor Emerita, Central European University Legal Studies Department.
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meg, az Unió kezdeteitől eredeztetve. Jóllehet az 1957-es Római Szerződés 
Preambuluma az elsődleges célok között és egyenrangúként jelölte meg a 
„gazdasági és szociális” fejlődést, külön lényeges célnak minősítve az élet- 
és munkakörülmények javítását. Ám mindezt a közös piac létrehozása és 
fejlődése által kívánta elérni. 

A Közösség szabályozó tevékenysége a közös piaci versenyfeltételekre 
szorítkozott, és – ahogy a szociális fejezet 117. cikke fogalmazott – „hitték”1, 
hogy a szociális rendszerek összehangolását előnyben részesítő, közös piac, 
és a Római Szerződés szerinti eljárások, valamint a (tagállami) jogi és igaz-
gatási rendelkezések közelítéséből a munka- és életkörülmények felfelé tar-
tó harmonizációja fog következni majd. Ennek „soft” eszközeként került a 
Szerződés 118. cikkébe a tagállamok Bizottság által támogatott kooperációja 
munkajogi és szociális biztonsági kérdésekben.

A hetvenes évek derekára kiderült, hogy a tagállami szociális konvergen-
cia nem várható automatikusan a piaci konvergencia eredményeként.2 Né-
hány, piaci korrekcióként tekintett, és a szubszidiaritás elvébe nem ütköző 
irányelv elfogadása után az 1992-es Maastrichti Szerződésben nagyobb 
hangsúlyt kapott „kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és szociális 
fejlődés”, a „gazdasági és szociális kohézió”, sőt hivatkozás történt az 1961-es 
Európai Szociális Kartára és az 1989-es, a Munkavállalók Alapvető Szociális  
Jogairól szóló Közösségi Chartára is, de az odavezető utat a gazdasági és mone-
táris unió beteljesítése (beleértve az egységes fizetőeszköz megteremtését) 
jelentette. 

A szélesebbre (azaz a versenykiigazítás mellett szociális szempontokra is) 
nyitott jogalkotás körében hozott új normák munkajogi minimál-
követelményeket rögzítettek mint kötelező szabályt, de a felfelé történő har-
monizáció útja nyitva maradt a tagállami szabályokban történő felfelé elté-
rés lehetőségével, ill. a regresszió, azaz az addig magasabb követelmények-
nek a minimumhoz csökkentése tilalmával. A kiszélesedett jogalkotási ha-
táskör előtérbe hozta a szabályozási kompetenciák és a „piaci szabadság 
kontra szociális védelem” konfliktusát, különösen a „minimálkövetelmények” 
értelmezésének3, valamint az esetleges felfelé való eltérésnek a piaci szabad-
ságba, a munkáltatói érdekbe ütközését. 

A szociális célok, mint önálló jogalkotási indok elfogadása a Maastrichti 
Social Protocolt magába olvasztó – és így minden tagállamra (az Egyesült 
Királyságra is) kötelező – 1997-es Amszterdami Szerződéssel teljesedett ki. 
Végül a szociális hatásköröket bővítve, a jogalkotási kompetencia szabályait 

1  Római Szerződés 117. cikk 1957. március 25-i állapot szerinti hivatalos szövege. A magyar fordítás 
szerint „úgy vélték”.

2  Ld. az Európai Közösségek Bizottságának Zöld Könyve a munkavállalói részvételről és vállalati 
struktúráról (EC Bulletin, Su 8/75, 10.).

3  Kiemelkedő esete volt ennek az első Munkaidő Irányelv – amelynek megalkotása tekintetében az 
Egyesült Királyság részben az Unió jogalkotási kompetenciáját, továbbá az abban elfogadott követel-
mények „minimal” jellegét vitatta. (Ld. erről lejjebb, az 1.2 pontban.)
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és a döntéshozatali eljárást is átalakítva, rugalmasabbá téve a 2007-es Lisz-
szaboni Szerződés adta meg a Szociális Európa megvalósítása felé tett fejlő-
dés mai, tágabb kereteit. 

De a kettősség, a szociális céloknak a piaci célok alá rendelése megma-
radt. A szociális célokat megfogalmazó EUMSZ új 151. cikke változatlanul 
az Unió gazdasága versenyképességének fenntartása szempontjaira tekin-
tettel (azaz ezekhez igazítva, ezeknek alárendelve) írja elő a megvalósításra 
irányuló lépések megtételét.

A második évezred első évtizede elhozta az Európai Unió számára fejlő-
désének azt a stádiumát, amikor polgárainak többsége – legalábbis az unió 
alkotmányos dokumentumai alapján – azt remélhette, hogy elérkezett a 
kontinens számára az igazság, szabadság és demokrácia korszaka. Ennek a 
várakozásnak alapját – ígéretes, és formailag kötelező erejű deklarációk 
mellett – a Lisszaboni Szerződés és különösen a 6. cikkely (1) bekezdése te-
remtette meg, amely az Alapvető Jogok Európai Kartáját (a továbbiakban: 
Alapjogi Karta) a Lisszaboni Szerződés részévé tette, felruházva azt az alap-
szerződések kötelező erejével. Ez a dokumentum az Unió kompetenciáival 
kapcsolatos – és a bírói gyakorlatban is tükröződő – ingadozó álláspontok lezá-
rását ígérte, mintegy koherens jogi keretet adva a gazdasági, piaci szabadsá-
gok és a szociális jogok együttes érvényesülésének. 

Ezeket a várakozásokat azonban aláaknázta és lerombolta a 2008–2009-
ben kirobbant gazdasági válság, amelynek a legpusztítóbb hatása az euro-
zóna azon országait (leginkább Görögországot) érintette, amelyek a súlyos 
pénzügyi válságból – az összeomlás veszélyét elkerülendő – a Bizottság, az 
Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap (ún. Trojka) által kö-
nyörtelenül kemény feltételekkel nyújtott EU-s segítséggel – lábalhattak ki. 
Ezek a feltételek az egyetemes emberi jogok, az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében és az Alapjogi Kartában megfogalmazott számos jog éve-
ken át történő sérelme által voltak teljesíthetőek, nem utolsósorban pedig az 
Európai Szociális Karta keretében történő tagállami vállalások súlyos meg-
sértése árán. 

A megszorító intézkedések európai intézményi háttere és azok támogatá-
sa azonban hosszú távra károsan befolyásolta a szociális jogok európai és az 
EUB általi megítélését. 

Mindezekre tekintettel – a szabályozás és alkotmányos keretek fejlődési 
ívének rövid felidézése után – a Bíróság (EUB)4, esetjogának és jogértelmezésé-
nek párhuzamos, de ellentétes irányú fejlődése érdemel rövid áttekintést. 

4  Korábban Európai Bíróság, 2009 óta Európai Unió Bírósága.
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1.2.  A „gazdasági” és a „szociális” egyensúlya  
a bírói esetjog fejlődésében

A Gazdasági Közösség első szakaszában kifejezetten progresszív, eseten-
ként meglepőnek tekintett értelmezés hívta fel a figyelmet egyrészt a Bíró-
ságra, másrészt a Gazdasági Közösség jogi kereteiben és a tagállamok gya-
korlatában meglevő hézagokra. Az 1957-es Római Szerződés 119. cikkében 
foglalt, a nők egyenlő bérezéshez való jogának közvetlen kikényszeríthető-
sége nem volt egyértelmű. A Bíróság ezt kimondó ítéletei a három Defrenne- 
ügyben5 – sőt a Defrenne II.-ügyben megtetézve ezt a magánfelek közötti, 
hazai bíróságok előtti közvetlen érvényesíthetőség kimondásával – komoly 
előrelépést jelentettek a közösségi jog fejlődésében. A Bíróság progresszív 
szerepe jelentősen hozzájárult a 119. cikk alapján a nemek közötti munkahe-
lyi egyenlőség táguló értelmezéséhez és elfogadtatásához a vonakodó tagál-
lamokkal6, de túl az egyenlőségi eseteken figyelmet fordított egyéb állam-
polgári alapjogokra és a szociális, munkahelyi jogokra. 

Csak néhány példát említve, mint a magántitokhoz való jog7, a munkahe-
lyi képviselethez való jog kollektív leépítéskor az ilyen képviseletet nem is-
merő Egyesült Királyságban8, vagy a Munkaidő Irányelv megsemmisítése 
iránt az Egyesült Királyság által indított eljárásban az Irányelv többségi sza-
vazással történő megalkotására és az abban foglalt 48 órás munkaidő-maxi-
mum (mint szociális minimumkövetelmény) megállapítására fennálló uni-
ós hatáskör szellemes indokolása9. Közvetlenül a versenypiaci szabályokat 
érintő, ám kellő szociális érzékről tanúskodó az Albany-döntés10, amely az 
ágazati nyugdíjalapba történő, kollektív megállapodásban előírt kötelező 
belépést a közösségi versenyszabályokkal összeegyeztethetőnek ismerte el. 

Míg a múlt század utolsó éveinek irodalma elsősorban a jogalkotás tu-
nyaságát bírálta a jogok (alapjogok, szociális jogok) „kemény” jogi normák-
ba iktatásának halogatása miatt11, a Bíróság progresszív szerepvállalását il-
lette elismeréssel – reményeket fűzve egy európai alkotmányos keret, alap-

5  A Sabena légitársaság légikísérője által indított ügyekben Defrenne I C-80/70 (1971), Defrenne II 
C-43/75 (1976), EU:C:1976:56 és Defrenne III C-149/77 EU:C:1978:130 (1978);.

6  Ld. pl. C-170/84 Bilka-Kaufhaus, C-72/92, Enderby, C-62/88 Barber (a részmunkaidőről, közvetett 
diszkriminációról, nyugdíjról). 

7  T-121/89 és T-13/90, X. kontra Bizottság ügyben egy HIV-fertőzött Bizottsági alkalmazott kérelmének 
adott helyt a titokban elvégzett vérvizsgálat miatt.

8  C-383/92 sz. ügy az Európai Közösségek Bizottsága és az Egyesült Királyság és Észak-Írország kö-
zött.

9  C-84/94 Egyesült Királyság és Észak-Írország valamint az Európai Unió Tanácsa között a 93/104/
EK irányelv megsemmisítése iránti per.

10 C67/96 az Albany International BV és a Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie közötti 
eljárás.

11  spiros sImItIs – Antoine lyon-caen: Community Labour Law. A Critical Introduction to its History. In: 
Paul daVIes – Antoine lyon-caen – Silvana scIarra (eds.): EU Community Labour Law: Principles and 
Perspectives. (Liber Amicorum Lord Wedderburn of Charlton), 13. o.
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jogi lista (Bill of Rights) megalkotásához, tekintettel a Bíróság őszinte erőfe-
szítései ellenére az EU-jog által emelt korlátokra12

A múltnak, az alapértékek iránt fogékony, az olykor merev jogi korlátok 
között is a tartalomra és kevésbé a formára koncentráló bírói szerep ismere-
tében válik különösen figyelemre méltóvá (és lehangolóvá) az, amelyet a Bí-
róság az Amszterdami Szerződés és különösen a Lisszaboni Szerződés 
(benne az Alapjogi Karta13) alapjogok és alapértékek elismerésére tág kaput 
nyitó alkotmányos keretei között betölt. 

A 2008–2009-es gazdasági és pénzügyi válság, illetőleg az a mód, aho-
gyan az EU intézményei és – mintegy ennek fejet hajtva a Bíróság – kezel-
ték, abból az általános attitűdből (is) fakadt, amelyet a döntéshozók (jogal-
kotók, jogalkalmazók) a „gazdasági és szociális értékek”, ill. a „gazdasági és 
szociális célok” irányában mutattak. 

A döntéshozók gondolkodásába (európai és tagállami egyaránt) bevéső-
dött rangsor – a piac, a gazdaság prioritásának következetes érvényre jutta-
tása – a kormányzati kiadások radikális csökkentését elsősorban az oktatás, 
egészségügy, jóléti kiadások, közszolgáltatások területére terhelte, továbbá a 
magánmunkajogi szabályozás deregulációja is, mint az adósságcsökkentés, 
foglalkoztatásnövelés, és általában a gazdaság helyreállításának alapvető 
módja jelent meg a döntéshozók fejében. Mellőzve most az előzetes hatás-
vizsgálat nélkül, sorozatban elfogadott intézkedések konkrét és távlati rom-
boló, és az alapvető jogokkal ellentétes hatását, az tűnik leginkább figyelem-
re méltó következménynek, hogy a válságkezelés során érvényesülő attitűd 
a válsághelyzet elmúltával is állandósuló standarddá, napi normává vált.

A munkával kapcsolatos és szociális jogokat krízishelyzet nélkül is válto-
zatlanul megszorító jogalkotói és jogalkalmazói lépések az EU Bíróságnál is 
a szociális védelmet jelentő normák értelmezésének a „gazdasági integrá-
ció” és „versenyképesség” jelszavainak való alárendelésével találkoznak a 
gazdaságnak a 2010-es évek második felére történt a válságból való kilába-
lását követően is. 

Kétségtelen: a szociális intézkedések közkiadásokat generálnak, többlet-
terhet jelentenek a költségvetésnek; a munkajog kötelező normái pedig a 
munkáltatókat terhelik többletköltségekkel. A „teher” címkéje, a „verseny-
képességet akadályozó” jelző a konszolidáltabb időkben is megmaradt, sőt 
a megszorítások – a normák indokolásában és a bírói döntésekben – mint az 

12  A Bíróság csak elé került konkrét esetek kapcsán ismerhet el alapjogokat, tehát nem előre látható-
ak; tagállami jogalkotási lépések ellenében alkalmazhatók, de nem ilyen lépések kikényszerítésére; a 
Bíróságnak elvileg nincs is joga alapvető elvek megfogalmazására (uo.)

13  A hosszas és tartalmas konzultációt követően megalkotott 2000-es Alapjogi Karta nem válhatott 
egy európai alkotmány alapdokumentumává, az állam- és kormányfők által 2004 júniusában elfogadott 
Alkotmány-szerződés tervezete a 12 országban tartott népszavazás közül kettőben – Franciaország és 
Hollandia – megbukott.
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érintett réteg előnyére, kedvezőbb foglalkoztatási lehetőségeik növelésére 
tett lépések tűnnek fel.14 

Azok a remények, amelyeket a Lisszaboni Szerződés, és az annak alkot-
mányos keretét és egyben részét jelentő Alapjogi Karta elfogadása jelentett, 
a bíróságok elé kerülő – elsősorban a gazdasági megszorítások folyománya-
ként indított – jogvitákban az új értékekre, célokra és az Alapjogi Kartára 
történő hivatkozás kevés sikert hozott. A Bíróság ambivalens (vagy éppen 
elutasító) attitűdje elsősorban a Karta 51. cikk (1) bekezdésében az „uniós jog 
alkalmazása során” – szövegnek tulajdonítható. Hiszen míg a belső piaccal 
kapcsolatos kérdésekben a közösségi jog jelenléte domináns, a szociális te-
rületek túlnyomóan az acquis communaitaire körén kívül esnek. Kimondottan 
figyelemre méltó az a diszkrepancia, ami az Alapjogi Karta 16. cikkének (a 
vállalkozás szabadsága) tág értelmezése és a Kartának a munka- és szociális 
jogokat biztosító IV. Címében (Szolidaritás) foglaltak, pl. a 30. cikkben fog-
lalt, megszüntetés megfelelő indokhoz kötésének elutasító értelmezése kö-
zött van. 

Az a pozitív attitűd és bírói aktivizmus, amely évtizedekkel ezelőtt a 
Defrenne és más ügyekben megnyilvánult, és most az uniós alapdokumen-
tumoknak a bennük rögzített célok és értékek, megvalósításához, a Karta 
normáinak felhívásához szükséges lenne, most elhalványulni, sőt megfor-
dulni látszik.

Az írás a továbbiakban – jellemzőnek tartott – jogeseteken keresztül mu-
tatja be a piaci és a szociális érdekek egyensúlyozásának jogalkotói és bírói 
gondolkodásban megjelenő megközelítési módjait. 

2. A vállalkozás szabadsága és a munkajogviszony 
biztonsága: egyensúly? 

A globalizáció és az ebből eredő szabályozási verseny már az új évezred 
kezdete előtt jelentős mértékben aláásta azt az állásbiztonságot, amit a hu-
szadik század második felének szociális piacgazdasági fejlődése eredmé-
nyezett. A munkaviszony megszüntetési költségeinek csökkentése – a ru-
galmasság mint versenykritérium elemeként – növekvő fontosságú lett, be-
folyásolva a munkaviszony megszüntetési szabályainak mind tartalmi, 
mind eljárási elemeit, és természetesen ezáltal csökkentve a munkavállalói 
védelem szintjét.

A munkaviszony megszüntetésének megfelelő indokhoz kötése, elvá-
laszthatatlanul összekötve a megfelelő jogorvoslathoz és jóvátételhez való 
joggal, a munkajog nemzetközi egyezményekben elismert15 európai alapjai-

14  Ld. alább az Abercrombie and Fitch v. Antonio Bordonaro ügyet. 
15  Az ILO 1982-ben elfogadott 158. sz. egyezménye, és a Módosított Európai Szociális Karta ezzel 
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hoz tartozik. Ennek hiányában állásbiztonságról, enélkül pedig – uralkodó 
álláspont szerint – valódi munkavállalói jogokról is nehéz beszélni.16

A Lisszaboni Szerződés részét képező Európai Alapjogi Karta 30. cikke 
előírja, hogy minden dolgozó jogosult az indokolatlan elbocsátás elleni véde-
lemre, az uniós joggal és a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban. A 
Magyarázat a Módosított Szociális Karta 24. cikkét jelöli meg, mint e rendel-
kezés alapját, és egyben hivatkozva a munkáltatói jogutódlásról17, valamint 
a munkavállalóknak felszámolás esetére vonatkozó védelméről szóló18 Irány-
elvekre. Figyelemre méltóan, nincs hivatkozás a csoportos létszámleépítésre 
vonatkozó Irányelvre.

2.1.  Csoportos létszámcsökkentés és az érdekegyensúly: 
munkavállalók javára eltérés? 

A kollektív létszámcsökkentés a gazdaságban végbemenő átstrukturáló-
dási folyamatok természetes velejárója. Ugyanakkor – a munkájukat elvesz-
tő személyek számánál fogva – nehéz helyzetet teremt mind az elbocsátot-
tak, mind pedig a helyi munkaerőpiac, vagy az adott szakma, ágazat szá-
mára. A csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK19 irányelv célja rész-
ben „nagyobb védelem nyújtása az érintett dolgozóknak…[de]…figyelemmel 
a kiegyensúlyozott gazdasági és szociális fejlődésre”20, továbbá az ilyenkor 
követendő tagállami eljárások és védelmi szabályok közti különbségek csök-
kentése. Az utóbbi célban kifejezetten piaci és egyidejűleg szociális harmo-
nizálási érdek jelenik meg: az eredeti 75/129/EEK irányelv megalkotását ki-
váltó okok között a hetvenes évek közepének gazdasági recessziója követ-
keztében előálló tömeges elbocsátások voltak, amelyek a multinacionális cé-
gek számára felvetették azt a szempontot is, hogy ha leépíteni kell, ezt abban 
az országban tegyék, ahol ez a „legolcsóbb”, azaz a legegyszerűbben és a leg-
kevesebb eljárási komplikáció mellett eszközölhető.21

szinte teljesen megegyező 24. cikke. Ld. még: Kúria.: „A felmondások és azonnali hatályú felmondások 
gyakorlata”, a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése. 7. pont. https://kuria-birosag.hu/
sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azonnali_hatalyu_felmondasok_gyakorlata_-_
osszefoglalo_jelentes.pdf 

16  G. Heerma van Voss and B. Ter Haar: Common Ground in European Dismissal Law. ELLJ, Volume 
3 (2012), No. 3, 215–217, 221–223.

17  2001/23/EC Irányelv.
18  A 2002/74/EC Irányelvvel módosított 80/987/EEC Irányelv.
19  98/59/EK Irányelv a csoportos létszámleépítés tagállami szabályozásának közelítéséről, megerő-

sítve a 75/129/EEJ sz. irányelvet. OJ L 225 , 12/08/1998. 16. o.
20  Preambulum (2) bek. 
21  Az AKZO nevű multinacionális cég 1973-ban 5000 dolgozóját bocsátotta el, költségtakarékossági 

alapon választva ki a különböző tagállamokban levő leépítendő kirendeltségeit. Roger BlanpaIn: Roge 
European Labour Law, Kluwer, 1996, 501. o. 
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2.1.1. A kollektív elbocsátás fogalma

Az Irányelv – jóllehet a védelmi célnak megfelelő tartalmi szempontokat22 
szem előtt tartva – eljárási szabályokat állít fel. Azon túl, hogy az elbocsátás 
„nem a munkavállaló személyében rejlő ok miatt” történik, az elbocsátás il-
letve a csoportos leépítés indokaira nézve nem ad tartalmi definíciót, pusz-
tán számszerű meghatározást.23 

Ez részben magyarázhatja, hogy az Alapjogi Karta 30. cikkéhez fűzött 
Magyarázat teljesen figyelmen kívül hagyja ezt az irányelvet, annak ellené-
re, hogy szabályai két fontos – a csoportos leépítés hatásaira kiható, és a le-
építéshez vezető okoktól sem teljesen független – eljárást szabályoznak: a 
dolgozók képviselőivel a mértékről, az érintettek kiválasztásáról és a követ-
kezményeket enyhítő intézkedésekről folytatott tárgyalásokat, illetőleg az 
illetékes hatóság megfelelő tájékoztatását. 

Az Irányelv definíciója kevés eligazítást ad még a szorosan vett eljárási 
kérdésekben is: mit jelent a „contemplate”, továbbá az alkalmazás küszöbér-
tékének szervezeti kerete. Ez utóbbi tekintetben az Irányelv a „csoportos le-
építés” definíciójában az „establishment” szót használja, amely a gyakorlat-
ban értelmezést igényelt a munkáltatóknál érvényes többes döntéshozatali 
szintekre nézve, különös tekintettel arra is, hogy a szó a főbb európai nyel-
vekben más-más fordítást nyer. Az Irányelv magyar fordítása az „üzem” 
szót használja, azonban a jogesetek magyar nyelvű szövege alapján „telep-
hely” fogalma felel meg az angol szónak. Kedvező a munkavállalókra nézve 
az az értelmezés, amely szerint az Irányelv szabályait attól függetlenül al-
kalmazni kell, hogy a döntés magasabb szinten született, különös tekintet-
tel a multinacionális vállalatokra. Azaz a telephely vezetésének a konzultá-
ciót meg kell kezdenie.24 Jóllehet nehézségként merülhet fel ilyenkor az, 
hogy a telephely nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek az 
irányelvből következő kötelességek teljesítését érdemben lehetővé teszik, ez 
azonban nem menti fel a telephely vezetését a konzultáció előkészítésének 
és megkezdésének kötelezettsége alól.

A kollektív leépítés fogalmának – számszerű definíciójának – a telephely-
re szűkítése meghatározott esetekben a munkavállalói érdekkel ellentétes 
lehet. Erre tekintettel az a szabály, amely az „establishment” helyett az 
„undertaking” (vállalkozás) fogalmához köti a számszerű meghatározást, 
az Irányelv 5. cikkében foglalt felhatalmazás alapján a munkavállalókra 
nézve kedvezőbb szabály lehet. 

Tekintettel arra, hogy az Irányelv tárgyi hatályának definícióját kizárólag 
a számszerű kritériumokhoz köti, elvileg az, hogy milyen okok indokolhat-

22  A leépítés okai és mértéke, kiválasztás szempontjai és a következmények enyhítése.
23  1. cikk (1) bek. i. és ii. pont – a magyar szabályozással megegyező számszerű keretek.
24  Dansk Metalarbejderforbnd and Specialarbederforbundet i Danmark. (1985) ECR 553. 17. par.
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ják a csoportos létszámleépítés alkalmazását, teljes mértékben a tagállamok 
hatáskörében marad. 

A helyzet paradox jellegét aláhúzza, hogy a Bíróság kimondottan különb-
séget tett az elbocsátások kollektív és egyéni dimenziója között, a 98/59/EK 
irányelv személyi hatályát a kollektív dimenzióra „szűkítve”25. Azaz, míg az 
egyéni munkaviszony-megszüntetéshez megfelelő indok kell (legalábbis ezt 
nem vitatja a Karta 30. cikkének alkalmazhatóságát a csoportos elbocsátá-
sokra nézve kizáró Főtanácsnoki Indítvány26), a csoportos elbocsátás eseté-
ben a főtanácsnok szerint ilyen követelmény a tagállami jogalkotással szem-
ben nincs.

2.1.2.  A munkavállalókra nézve kedvezőbb szabály 
lehetősége (Irányelv 5. cikk)

Témánk szempontjából az Irányelv 5. cikke és annak az EUB általi értel-
mezése érdemel figyelmet. Ez a rendelkezés felhatalmazza a tagállamokat a 
munkavállalókra nézve kedvezőbb jogszabályok megalkotására, ill. kedve-
zőbb kollektív szerződések megengedésére vagy előmozdítására. A Bíróság 
ismételten a vállalkozás szabadságába és ezért az EU-jogba ütközőnek mi-
nősítette az irányelvnél a dolgozókra kedvezőbb szabályokat. 

Az AGET Iraklis27 esetben a csoportos leépítés eljárási és tartalmi kritériu-
mait szabályozó görög törvény volt a vita tárgya. A kollektív elbocsátások 
körében hozott EUB-döntések között ez váltotta ki a legerősebb bírálatokat, 
ráirányítva a figyelmet a Bíróság neoklasszikus – vagy éppen neoliberális, 
hayeki – megközelítésére, jogértelmezésére28. A multinacionális cement-
gyártó cég be akarta zárni egyik üzemét. A görög jogszabályok előírták, 
hogy a csoportos leépítés előzetes miniszteri jóváhagyást igényel, amelynek 
megadásánál a hatóság három körülményt mérlegel, ezek: a munkaerőpiaci 
feltételek, a vállalat helyzete, valamint a nemzetgazdaság érdekei. A cég 
2013-ban benyújtott kérését a Legfelsőbb Munkaügyi Tanács elutasította, a 
csoportos leépítés indokait elégtelennek és homályosnak minősítette.29

A munkáltató bírósági eljárást indított annak megállapítása iránt, hogy a 
görög jogszabály sérti egyrészről csoportos leépítésre vonatkozó 98/59/EK 

25  A fellépés lehetőségét a kollektív képviselők jogára szűkítve, és ezzel korlátozva az egyéni fellépés 
lehetőségét. C-12/08, Mono Car Styling, 50. bekezdés,

26  C-12/08, Mono Car Styling Főtanácsnoki Indítvány, 95–97. bek. 
27  Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) v Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai 

Koinonikis Allilengyis, C-201/15 EU:C:2016:972,, (2016. December 21)
28  Nem véletlenül kerül ez a döntés a kommentárokban egy platformra a kollektív alku és kollektív 

akció jogát a szolgáltatások szabadságának alárendelő „Laval kvartett”-et alkotó döntésekkel. Talán 
nem véletlen az sem, hogy az AGET-Iraklis eset a Trojka által megkövetelt, emberi jogi sérelmekhez is 
vezető megszorításoknak kitett Görögországban merült fel.

29  Ítélet, 18. par. 
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Irányelvet, ezenfelül pedig az EUMSZ 49. és 63. cikkében, a Karta 16. cikké-
vel együtt értelmezett – üzleti szabadságot.

Mivel a 98/59/EK Irányelv 5. cikke lefekteti a tagállamoknak a „kedve-
zőbb rendelkezések” elfogadására irányuló jogát, az EUB nem találta a több-
leteljárást előíró rendelkezést az EU Irányelvbe ütközőnek. Ugyanakkor úgy 
találta, hogy ez a rendelkezés a Karta 16. cikkébe ütköző módon korlátozza 
az üzleti szabadságot. Ha korlátozás, akkor meg kell felelnie a Karta 52. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott, a Kartában foglalt jogok korlátozásának 
feltételeiről szóló tartalmi és arányossági követelményeknek.30 Ez utóbbit 
megvizsgálva a Bíróság arra jutott, hogy a görög szabály nem felel meg az 
előírt követelményeknek. 

Azt ugyan elismerte, hogy fennállhat egy, a munkavállalókat védő „álta-
lános közérdek” az előírás mögött (azaz egyfajta jogos indok), de az EUB 
szerint a görög törvény által vizsgálni előírt feltételek mellett és „a gazdaság 
szereplők szabadságával” összemérve ez nem felelt meg az arányosság követel-
ményének31. 

Wahl főtanácsnok Indítványában foglaltak szerint az „indokolt elbocsá-
tás” küszöbe nem tehető túl magasra, ellenkező esetben a vállalkozások ha-
tározatlan időre elhalaszthatnák átszervezési terveiket32. Míg egyik oldalról 
tehát az Indítvány elismeri, hogy szükséges valamilyen releváns indok a 
leépítések mögött, másik oldalról azonban nem ad közelebbi támpontot a 
mérce meghatározására, amely a Bíróság értelmezésében – ismét az Irány-
elv szövegére is figyelemmel – csaknem nullára csökken. 

A döntés szerint a csoportos elbocsátást szabályozó görög jogszabály te-
hát a 98/59/EK Irányelvnek megfelelt ugyan, de mivel a Bíróság szerint, 
hogy aránytalan terhet hárított a munkáltatókra, az EU-jogba – a Karta 
16. cikkébe – ütközőnek mondta ki. A Bíróság döntése aláhúzta, hogy sem 
általánosságban, sem pedig a konkrét esetben fennálló komoly szociális in-
dokok – azaz az akut gazdasági válság és a szokatlanul magas munkanél-
küliség – nem volt „a választ befolyásoló tényező”33.

Az ítélet indirekt módon azt is sugallja, hogy maga a norma, a csoportos 
létszámleépítés szabályozása is már a vállalkozás szabadságát korlátozza. 
Annak hangsúlyozása, hogy a szabályozás „beavatkozást jelent az üzleti 
szabadságba, és különösen a szerződés szabadságába (kiemelés tőlem) az 
általuk alkalmazandó munkavállalók tekintetében”34 – mintha elfeledkezne 
arról, hogy a munkajog lényege éppen ez a korlátozás, történelmi létrejötté-
től kezdve. Ezt a meghökkentő hozzáállást megtetézi a munkáltatói és mun-

30  A korlátozásokra „…csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen 
és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabad-
ságainak védelmét szolgálja”.

31  Indítvány, EU:C:2016:429, 55. bek.
32  Indítvány, 61.bek.
33  108. bek.
34  69., 85.bek.
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kavállalói érdek nyílt rangsorolása35. Az ítéletet övező éles kritikák némelyi-
ke36 párhuzamot vont az USA Legfelsőbb Bíróságának a munkajog kezdetei-
re visszanyúló, klasszikus liberális felfogást tükröző Lochner37-ügyben ho-
zott ítéletével, amelyet az USA ma liberális alapokon álló munkajoga is ré-
gen meghaladott.

A fogalmi-eljárási kérdésről szóló Rabal Cañas-ügy és a tartalmi kritéri-
umokról szóló AGET-Iraklis-ügy egyaránt felvetik a kedvezőbb szabályok 
alkalmazásának lehetőségét előíró 5. cikk értelmezésének, értelmének 
kérdését. 

A Rabal Cañas-ügyben38 a bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy a spanyol 
társaság (Nexea, részben állami tulajdonban) által eszközölt elbocsátások 
megfeleltek-e a csoportos leépítés szabályainak. Az Irányelv átültetéséről 
szóló jogszabály egyrészről a munkavállalókra kedvezőbb szabályokat tar-
talmazott, amennyiben a „vállalat” fogalmat használta a „telephely” szó he-
lyett, mint irányadó keretet az elbocsátások számszerű meghatározására. 
Ugyanakkor azzal, hogy a „gazdasági, technológiai, szervezeti vagy terme-
lési okból” bekövetkező elbocsátásokban határozta meg a kollektív leépítés 
fogalmát, megszorítónak volt tekinthető az Irányelvnek a megszüntetéseket 
pusztán „nem a munkavállalók személyében rejlő ok”-hoz kötő szövegéhez 
képest. A számszerű követelményekben is volt némi eltérés az Irányelvhez 
képest, a spanyol jog lejjebb szállította a csoportos leépítés fogalmának kü-
szöbét, 90 nap alatti elbocsátásokat kellett összeadni, vállalati szinten. 

A cég üzleti okokból úgy döntött, hogy két telephelye közül (Madrid 164 
és Barcelona 20 alkalmazottal) a barcelonai üzemet bezárja. Mindkét telep-
helyről elbocsátva embereket, a barcelonai létszámot 5 hónap alatt 16-ra 
csökkentette, majd bezárta a barcelonai telephelyet és Mr. Cañast 12 másik 
alkalmazottal együtt gazdasági okra hivatkozva elbocsátotta. Rabal Cañas 
szerint a munkáltató jogot sértett azzal, hogy nem követte a kollektív leépí-
tésekre előírt eljárást, annak ellenére, hogy 90 nap alatt 18, azaz a munkavál-
lalók 10%-át érintő elbocsátás történt. 

Abban a kérdésben, hogy a spanyol szabálynak megfelelően a vállalati lét-
számot, vagy csak a barcelonai telephely létszámát kell-e figyelembe venni, a 
Bíróság elfogadta a spanyol kormány érvelését, hogy csak a telephelyi lét-
szám jön figyelembe, amely az elbocsátáskor nem érte el a 20 főt. A küszöb 
leszállítása nem számított, a központi kérdés a „telephely” vagy „vállalat” 
fogalom alkalmazása volt. Az 5. cikk alapján megállapított kedvezőbb sza-
bályt nem látta a Bíróság alkalmazhatónak, noha elismerte, hogy az adott 

35  68. bek.
36  S. Giubboni, Freedom to conduct a business and EU labour law. Eur.Con.LawRev. 2018/14. p. 184, 

további hivatkozások a 38. lj.ben 
37  Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905),
38  C-392/13 Andrés Rabal Cañas és Nexea Gestión Documental SA and Fondo de Garantia Salarial, 

EU:C:2015:318.
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esetben a „vállalati” szintű összeszámítás a munkavállalókra kedvezően, az 
Irányelv szerinti eljárást kötelezővé tette volna. De úgy vélte, hogy a „vállal-
kozás” elfogadása referenciaegységként, adott esetben alkalmas arra, hogy 
akadályozza az elbocsátások „csoportos leépítésként” minősítését.39

3. Megengedett diszkrimináció üzleti érdek alapján? 

A piaci érdek, a „vállalkozás szabadsága” alapvető emberi jogokat, vagy 
akár az egyenlő bánásmódhoz való jogot is maga alá rendelheti. Az EU joga 
által a tagállamoknak adott viszonylag széles mérlegelés az emberi jogok, 
nemzeti értékek, politikai, kulturális és emberi diverzitás terén azt mutatja, 
hogy mindezen körben a diszkrecionális jogkörök addig terjedhetnek, amíg 
távol maradnak a gazdasági érdekektől: minél távolabb, annál szabadabb a 
tagállami jogalkotó.40

Az egyenlő bánásmód kérdése, a tartalmi szociális jogok kikényszeríthe-
tő joggá alakításának hosszú ideje sikeres „közlekedési eszköze”, vivőereje. 
A diszkrimináció tilalma jogi elismeréshez tud juttatni igényeket, jogos ér-
dekeket olyan körben is, ahol az adott szociális védelem egyébként jogi elis-
merés nélkül maradna.41 Az EU Bíróságánál azonban esetenként fordított 
jelenséggel találkozunk, amikor az üzlet szabadsága képes maga alá rendel-
ni az egyenlő bánásmódhoz való jogot.

3.1. Vallásszabadság: kendő és az ügyfelek tetszése

Az üzleti vállalkozás Karta 16. cikkében védett szabadsága a Bíróság dön-
tésében az alapvető emberi jognak tekintett vallási szabadság fölött is győ-
zedelmeskedik az Achbita-ügyben42. A biztonsági cégnél dolgozó, és a fejken-
dő viseléséhez ragaszkodó (bár korábban a vallási, politikai vagy filozófiai 
szimbólumok viselésére vonatkozó munkáltatói tilalmat elfogadó és betar-
tó) mozlim recepciós elbocsátását az EU bírósága jogszerűnek, és a vallási 
diszkrimináció tilalmával is összeegyeztethetőnek találta. A kétféle szabad-

39  Itélet, 57. par. 
40  A Schmiedberger (C-112/00) és az Omega Spielhallen (C-36/02) eseteket hivatkozzák leginkább az 

elemzések. Ld. Filip dorssemont – Marco rocca: Article 28 – Right of Collective Bargaining and Action. 
In: Klaus lörcHer – Stefan clauwaert – Filip dorssemont – Mélanie scHmItt: The Charter of Fundamental 
Rights of the European Union and the Employment Relation, Hart Publishing, 2019. 465–504.

41  A nemzetközi emberi jogi irodalomban modellesetnek tekintett a S. W. M. Broeks v Netherlands 
(Communication No. 172/1984: Netherlands. Adopted: 09/04/87. CCPR/C/29/D/172/1984), amelyben 
az Emberi Jogi Bizottság az ENSZ civil és politikai jogokat védő egyezménye (ICCPR) 26. cikkének 
(diszkrimináció tilalma) sérelmét állapította meg, mivel a holland hatóságok Ms. Broekstól a munka-
nélküli-segélyt családi állapotára tekintettel, azaz diszkriminatív módon vonták meg (jóllehet ilyen 
juttatásra való jogot az egyezmény nem tartalmaz). 

42  Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV, 
C-157/15, EU:C:2017:203 (March 14, 2017)
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ságjog – a hit megvallásának szabadsága és az üzleti szabadság – mérlegelé-
sénél a bíróság az üzleti érdekkel szemben látványosan kisebb hangsúlyt 
fektetett az egyén integritására és valláshoz fűződő jogára, sőt egyes bírála-
tok szerint arra a társadalmi érdekre is, amely azt indokolná, hogy a társa-
dalomban megjelenő diverzitással az adott szolgáltatást igénybevevők is 
szembesüljenek. 

3.2.  Életkori diszkrimináció, olcsó alkalmazott:  
munkaerőpiaci előny? 

Az Abercrombie&Fitch v. Bordonaro ügyben43 egy kifejezetten életkori ala-
pon diszkrimináló olasz jogszabály volt a per tárgya. Az olasz törvények 
szerint a munkavállaló számára általában kedvezőtlen, sok kockázatot tar-
talmazó ún. „on-call” munkaszerződés csak objektíve szükséges esetekben 
és törvényben előre meghatározott feltételek mellett köthető. De a jogsza-
bály azt is kimondja, hogy 25 év alattiak és 45, majd 55 év felettiek esetében 
ilyen szerződés minden további feltétel nélkül köthető, azzal az indokolás-
sal, hogy a könnyítés célja ezen korcsoportok foglalkoztatásának előmozdí-
tása. A perbeli Bordonaro esetében az eredetileg határozott időre szóló mun-
kaszerződést alakította át a munkáltató határozatlan idejű „on call” szerző-
déssé, és fél év elteltével az addig heti 3-5 napon át foglalkoztatott dolgozót 
többé nem hívta be, majd e-mailben értesítették, hogy 25. születésnapján a 
szerződés megszűnt. Az EUB elé került perben nem volt kérdéses, hogy a 
szabály az életkori diszkriminációt (is) tiltó 2000/78/EK egyenlőségi keret-
irányelvbe ütközik, a kérdés az volt, hogy az irányelv 6. cikk (1) bekezdésé-
ben megfogalmazott kivételek feltételei – objektíven igazolt, legitim cél, a cél 
eléréséhez szükséges és megfelelő (értsd: arányos) mód választása – megva-
lósultak-e. Bobek főtanácsnok indítványa komoly aggályokat fogalmazott 
meg egyebek között azzal kapcsolatban, hogy indokolt-e a munkaerőpiac 
rugalmassá tételének terhét pusztán erre a korcsoportra terhelni. A kor-
mánynak arra a magyarázatára, hogy ez a fokozott kiszolgáltatottságot je-
lentő forma azért előnyös az érintetteknek, mert „vonzóbbá teszi őket a 
munkáltatók előtt”, a főtanácsnok megjegyezte, hogy ez mégsem tekinthető 
„megerősítő lépésnek”, pozitív akciónak. Az ügyben kiderült az is, hogy az 
állítólagos kedvező hatást az adott csoportok foglalkoztatására semmilyen 
vizsgálat, statisztikai felmérés nem támasztotta alá, a főtanácsnok javasolta, 
hogy az ítélet a nemzeti bíróságot hívja fel további adatok és bizonyítékok 
beszerzésére. A bíróság – a főtanácsnoki indítványt mintegy félresöpörve – 
minden további feltétel nélkül elfogadta, hogy az intézkedések a fiatal mun-
kavállalókat kedvezőbb versenyhelyzetbe hozta azzal, hogy foglalkoztatá-

43  Abercrombie & Fitch Italia Srl v Antonino Bordonaro C143/16 EU:C:2017:566 (July 2017)
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suk „kevésbé terhes és költséges” a munkáltatók számára44, és ez – a meg-
szerzett tapasztalat folytán – ugródeszkát jelenthet további álláslehetősé-
gekhez. Azaz, puszta feltételezésekre támaszkodva a Bíróság úgy rendelke-
zett, hogy az életkori diszkriminációt tartalmazó szabályok törvényes 
munkaerőpiaci célt szolgálnak, szükséges és megfelelő módon, tehát nem 
ütköznek a 2000/78/EK Irányelvbe.45

3.3.  Várandós nő és a csoportos leépítés: a „nem magasra 
helyezhető” indok mint „kivételesen komoly” indok 

Figyelemre méltó záróakkordként, egyben a következő, az egyenlő bá-
násmód és a piaci érdek „egyensúlyát” szemügyre vevő témához átvezetés-
ként említhető a csoportos leépítéssel kapcsolatos EUB attitűdhöz a Porras 
Guisado-eset.46

A szóban forgó várandós nőt kollektív leépítés során bocsátották el. Vá-
randósság miatti, vagy azzal összefüggésben történő elbocsátás vitán felül 
nemi alapú tiltott diszkrimináció. De az egyéb okból történő megszüntetés 
tilalmát is előírja a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi védelméről szóló 92/85/EGK irányelv, hiszen rájuk nézve az el-
bocsátás veszélye káros lehet mind fizikai, mind mentális állapotukra. Az 
egyenlő bánásmód érdekében, tehát az Irányelv 10. cikke előírja, hogy a tag-
államoknak meg kell tiltaniuk az ilyen esetekben történő elbocsátást. Ez alól 
különleges, és az állapotukkal össze nem függő esetekben enged kivételt, ha 
adott esetben az illetékes hatóság hozzájárult.47 További biztosítékként előír-
ja, hogy a munkáltató köteles az elbocsátás megfelelően megalapozott indo-
kait írásban átadni48. 

Porras Guisadót csoportos leépítés során bocsátotta el a munkáltatója, anél-
kül, hogy vele írásban az indokokat közölte volna. A Bíróságnak el kellett 
döntenie, hogy önmagában a kollektív elbocsátás ténye megvalósítja-e a kü-
lönlegesen indokolt helyzetet. Sharpston főtanácsnok – szembemenve a 
Munkáltató és a Bizottság véleményével – hangoztatta, hogy a kollektív le-
építések mögötti helyzetek nem feltétlenül merítik ki az Irányelv által meg-
kívánt „különleges” helyzetet, és emellett dupla kockázatot jelent egy vá-
randós nőre az állapota, és a csoportos elbocsátás. Továbbá, ha a leépítés 
érinti is a munkakörét, a munkáltatónak lett volna észszerű lehetősége arra, 

44  § 41.
45  Érdemes esetleg megemlíteni, hogy a magyar bírói életkor radikális csökkentése miatt indított 

bizottsági eljárásban, ahol a Bíróság megállapította az egyenlő bánásmód sérelmét, nem jelent meg 
gazdasági érdek. Azaz megerősítette azt a fenti állítást, hogy minél távolabb a gazdasági érdektől, an-
nál inkább korrekten ítél a Bíróság az általános emberi jogi, politikai, társadalmi és kulturális értékek 
tekintetében – ebben az ügyben is igazolódni látszott.

46  Jessica Porras Guisado v. Bankia SA & Others C-103/16 EU:C:2018:99
47  10. cikk (1) bek.
48  Uo. (2) bek. 
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hogy egy másik posztra áthelyezze. A Bíróság azonban a munkáltatónak és 
a Bizottságnak ezzel ellentétes álláspontját követve döntött, hogy a kollektív 
leépítés automatikusan „kivételes indoknak” minősül49. A Bíróság továbbá 
teljesen figyelmen kívül hagyta a főtanácsnok hivatkozását az esetjogban 
következetesen megvalósuló elvre is, amely szerint a kivételeket szigorúan 
kell értelmezni. A csoportos leépítést önmagában elegendő súlyúnak tekint-
ve, nem foglalkozott a Bíróság az írásbeli indoklás elmaradásával sem. 

Tehát míg egyrészről az AGET-Iraklis ügyben a csoportos leépítés indo-
kaival szembeni alacsony követelményt diktált a munkáltatói érdek figye-
lembevétele, a várandós nők esetén ez a (bármilyen) indok a felmondási ti-
lalom alóli kivételt megengedő különleges súlyúnak minősült. Teljesen fi-
gyelmen kívül hagyva mind a csoportos leépítésről szóló Irányelvben emlí-
tett különös terhet és kockázatot az egyéni elbocsátásokhoz képest, mind 
pedig a Terhességi Irányelvben a terhesség alatti felmondásnak az anyára 
gyakorolt káros hatását. 

A reményt, hogy ezt a súlyosan téves ítéletet egy másik összetételű bíró-
ság felülírhatja, lerombolta a Bíróság Elnökének rendelkezése, amely 2018 
áprilisában egy teljesen hasonló esetet – kollektív leépítés során várandós 
nő elbocsátása – törölt a nyilvántartásból.50 Ha ez az értelmezés változatlan 
marad, gyakorlatilag nullává teszi a várandós nőkkel szembeni felmondási 
tilalmat kollektív elbocsátás esetén – könnyítve ezzel a csoportos leépítés 
gondjával terhelt munkáltatók helyzetét.

4. A Kiküldetési Irányelv és az érdekek egyensúlya  
– a szolgáltatás vagy a bérmegállapítás szabadsága

A Kiküldetési Irányelv51 kiválóan szimbolizálja a piaci és versenyérdekek 
és a szociális érdekek egyeztetési nehézségeit. Már keletkezésekor is vitatott 
volt, hogy mely szereplő érdekében, milyen érdek szolgálatában, a szociális 
politika vagy a piaci szolgáltatások szabadságának védelmében született? A 
rendelkezések kötelezően alkalmazandó minimum-munkafeltételeket ha-
tároztak meg, de az irányelv jogi alapjaként a szolgáltatások szabad áramlá-
sának normáit jelölte meg.52 Van szerző, aki szerint a szabály a dolgozók jo-
gairól szóló Közösségi Kartában gyökerezett, a piaci harmonizációs jogi 
alapra hivatkozás oka a szociális irányelvekhez akkor kötelező egyhangú 

49  Judgement, § 49.
50  Carolina Minayo Luque v Quitxalla Stars, SL,e.a., C-432/16. A felterjesztő bíróság, miután hivatalos 

értesítést kapott az EUB elnökétől a Porras Guisado-ítéletről, azzal a felhívással, hogy jelezze, fenn kí-
vánja-e tartan előzetes döntéshozatal iránti kérését, úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja fenntartani. 

51  96/71/EK irányelv (módosította a 2018/957/EU irányelv)
52  Ma ezek az EUMSZ 53. és 62. cikkelyei. 



268

döntés volt.53 Más szerző szerint az Irányelv sem a szolgáltatást nyújtó, sem 
pedig a kiküldött munkavállalók érdekét, hanem a befogadó ország munka-
erőpiacát volt hivatott védeni.54 A szociális dömping megelőzésének és a 
tisztességes verseny biztosításának világos célja ellenére a Bíróság ítéletei-
ben sem a kiküldött munkavállalók védelme, de a piaci dömping megelőzé-
sének érdeke sem tűnik elsődlegesnek. Az uniós Alapszerződésekben a kez-
detektől hangsúlyozott felfelé történő harmonizálás nem jelenik meg, sőt a 
minimumként megjelölt védelmi szint ezekben a döntésekben felső határ-
ként, plafonként funkcionál.55

A terjedelmi korlátok által is megkötve ez a tanulmány nem terjed ki az 
elhíresült „Laval kvartett” részletes ismertetésére. Az egy hét különbséggel 
meghozott Viking-56 és Laval57-ügyekben a kollektív bérmegállapodás iránt 
indított sztrájkról mondta ki a Bíróság, hogy noha a kollektív akció indítása 
olyan alapjog, amely a Közösség alapvető elveihez tartozik, ez csak a Szer-
ződésben biztosított alapvető szabadságjogokkal összeegyeztetve gyakorol-
ható, tehát a sztrájkok a szolgáltatások szabadságának az alapszerződésben 
garantált szabadságába ütköztek. Ezeknek az esetek hátterében a bérre vo-
natkozó szabályozásban történetileg kialakult hagyománynak – a kollektív 
szerződésben történő bérszabályozás – is szerepe volt: kellően pontos és vi-
lágos normák esetén a konfliktus elkerülhető – jelezte a Bíróság ítélete.

A Luxemburg-ügyben58 éppen ellenkezőleg, a közhatalom általi szabályo-
zás okozta a konfliktust. A Luxemburgi Nagyhercegség – az Irányelv külön-
böző pontjaiban a közpolitikai szempontokra tekintettel megengedett sza-
bályozási lehetőséggel (3. cikkely 10. bek.) élve – tartalmi és formai többlet-
követelményeket támasztott a kirendelt munkavállalók munkafeltételei te-
kintetében, egyebek között az egyenlő bánásmódra hivatkozva. Az EUB 
megállapította, hogy ezzel túlment a minimális védelem kötelező mértékén 
és a kivételek megszorító értelmezésének elvére hivatkozva ezeket a határo-
kon túlnyúló szolgáltatás szabadságának sérelmeként értelmezte.

Végül a Rüffert-ügyben59 a német szabályozási sajátosságokat tükröző, az 
állami és kollektív szerződési szabályozás kombinálását tartotta az Irány-
elvbe ütközőnek az EUB. Az Alsó-Szászország tartományban bevezetett 
szabályozás az állami tenderek odaítélésének feltételeként kötelező szem-
pontként írta elő, hogy a pályázó írásban elfogadja, hogy a szolgáltatás szín-

53  Jeff kenner: The Enterprise, Labour, and the Court of Justice. In: Adalbero perullI – Tiziano treu (eds.): 
Enterprise and Social Rights, Kluwer International, 2017. 217. o., 99. lj.

54  Paul daVIes: Single Market or Protection of National Labour Law Systems? Common Market Law 
Review, 34 (1997). 573. o. 

55  Kenner, 242. o.
56  C-438/05 International Transport Workers’ Federation and Finnish Seamen’s Union v. Viking Line ABP 

and OÜ Viking Line Eesti, EU:C:2007:772.C-341/05,
57  Laval un Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 

1, Byggettan and Svenska Elektrikerförbundet,EU:C:2007:809.
58  C-319/06 Commission v. Luxembourg, EU:C:2008:350.
59  C-346/06 Dirk Rüffert v. Land Niedersachsen, EU:C:2008:189.
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helyén érvényben levő kollektív szerződés szerinti minimálbért fizeti a ki-
rendelés keretében foglalkoztatott alkalmazottaknak, továbbá alvállalkozó 
igénybevétele esetén is garantálja ennek az alvállalkozó általi betartását. 
A lengyel alvállalkozónak továbbadott megbízás alapján a munkát elvégző 
lengyel munkavállalók azonban ennek felét sem kapták meg, és ezért a tar-
tomány a szerződést érvénytelennek nyilvánította. A korábbiakhoz hason-
lóan itt is megállapította, hogy a 7(1) paragrafusban lehetővé tett „kedve-
zőbb szabályok” nem kényszeríthetőek rá a szolgáltatást nyújtókra.60 A Bíró-
ság ebben az ügyben az állami (közületi) tenderekben terjedő ún. „szociális 
klauzulák” ellen lépett fel.

Az esetek kellő elemzést kaptak a nemzetközi és az itthoni szakirodalom-
ban, az elemzők túlnyomó részben egyetértenek abban, hogy a bíróság dön-
tése indokolatlan beavatkozást jelentett a tagállami munkajogi rendszerek-
be.61 Közös az esetekben, hogy a felmerült konfliktust a Bíróság következe-
tesen a szolgáltatások szabad áramlásának oldaláról nézte, a munkajogi 
vagy munkaerőpiac-védelmi, ill. dömpingellenes szempontok nem játszot-
tak szerepet. 

A Rüffert-ügyhöz hasonló szituáció került az EUB elé a Bundesdruckerei 
GmbH ügyben62, de itt nem történt effektív kiküldetés. Német cég pályázott 
az Észak-Rajna-Wesztfália tartomány tenderén digitalizálási munkákra, 
min. 8,62 eurós órabér fizetésének kötelezettségével. A cég azonban lengyel 
alvállalkozónak tervezte továbbadni a munkát, aki azt a Lengyelországban 
dolgozó alkalmazottakkal végezte volna el, alacsonyabb áron és ezt jelezte a 
pályázat során. A regionális kormányzat Közbeszerzési Testület (Vergabe-
kammer) fordult a Bírósághoz, Dortmund városának az adott feltétel törlé-
sére kötelezése iránt. Az EUB elé került az ügy, amely megállapította63, hogy 
a tenderben foglalt kikötés – a munkavállalók Lengyelországban maradása 
folytán még inkább – a TFEU 56. cikkelyének sérelmét jelenti. 

Ez a döntés – éppen, mert a szolgáltatás mozgása nem is irányul szemé-
lyek mozgására – versenyhátrányba hozza a szabályozott munkaerőpiacok 
vállalkozásait, kiszolgáltatottabbá teszi a munkavállalókat a szabályozatlan 
vagy alacsonyabb feltételeket megkövetelő tagállamokba történő alvállalko-
zói átszerződésekkel. 

Az ennek folytán létrejövő tisztességtelen versenykörnyezet – a globalizá-
ció és egyéb társadalmi, gazdasági körülmények által egyébként is gerjesz-
tett lefelé haladó versenyspirál mellett – teljes ellentétben van az Unió Alap-

60  Ítélet, 35. pont.
61  Jeff kenner: The Enterprise, Labour, and the Court of Justice. In: Adalberto perullI – Tiziano treu (eds.): 

Enterprise and Social Rights, Kluwer International, 2017. 212. o. Aristea koukIadakI, „Greece,” in Viking, 
Laval and Beyond: EU Law in the Member States, ed. Mark Freedland – Jeremias prassl (Oxford: Hart Pub-
lishing, 2014), 180,

62  C-549/13 Bundesdruckerei GmbH és Stadt Dortmund közötti per, EU:C:2014:2235; [2015].
63  Miután eldöntötte, hogy a Vergabekammer jogosult előzetes döntéshozatal iránt a Bírósághoz for-

dulni.
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szerződéseiben és mind a kiküldetési, mind pedig a közbeszerzési irányel-
veknek. 

Reménytkeltő az ezt követően meghozott RegioPost-ítélet64 amely gyakor-
latilag megfordította a Rüffert és Bundesdruckerei ítéleteket, és kimondta, 
hogy összeegyeztethető a közösségi joggal a tagállam regionális egységé-
nek olyan szabályozása, amely előírja az ajánlattevők és alvállalkozóik szá-
mára a kötelezettségvállalást a közbeszerzés keretében történő minimálbér 
fizetésére, ill. az ilyen kötelezettséget nem vállaló ajánlattevőket kizárja a 
tenderből. További optimizmusra adhat okot a korábbi közbeszerzési Irány-
elvet felváltó új, 2014/24/EU irányelv, és benne a szerződések odaítélésére 
vonatkozó elvek módosítása, amely mögött a korábbi esetekből levont tanul-
ságok is feltételezhetők.65

*  *  *

A fenti trendek mögött meghúzódó eltérő megfontolások feltehetően a jö-
vőben is gazdasági körülmények, társadalmi folyamatok és politikai realitá-
sok mentén alakítják az Unió jogi kereteit és térképét. Ugyanakkor bemuta-
tásuk nem zárható le a jogalkotók (kompetenciák) és a különösen a Bíróság 
szerepével kapcsolatos esetleges felülvizsgálat igényének megfogalmazása 
nélkül, különös tekintettel az alapszerződések módosításának igényére is. A 
bő hatvan évvel ezelőtt egy szűk és eleve közösséget alkotó országcsoport 
számára megalkotott intézményi keretek felülvizsgálata az európai jog iro-
dalmában is visszatérően felmerül, különösen egy új Parlament és Tanács 
megválasztását követően. Bírálva egyebek között azt működési formát, 
amelyben gyakran – mint pl. a fent ismeretett Abercrombie and Fitch v. 
Bordonaro, vagy a Jessica Porras Guisado ügyben – egy öttagú testület ismeret-
len többsége66 dönt el ügyeket, széles kihatással, és a főtanácsnok indítvá-
nyával teljes ellentétben, anélkül, hogy egyáltalán reagálna a meggyőző ér-
vekre és elemzésre. 

Zárógondolatként mindenképpen megemlítendő a Szociális Jogok Euró-
pai Pillére (EPSR), amelynek elfogadása reményt keltő jelként tűnt fel a ke-
véssé biztató deregulációs tendenciák mellett. A munkához való jogot, tisz-
tességes munkafeltételeket és szociális védelmet húsz elvben megfogalma-
zó dokumentum valódi értéke nyilván annak jogi kötelező erőt – és esetleg 
uniós támogatást – biztosító átültetésén múlik.67

64  C-115/14. RegioPost GmbH & Co. KG kontra Stadt Landau in der Pfalz EU:C:2015:760
65  Jeff Kenner, 237. o.
66  Az EUB esetében nincs mód különvélemény megfogalmazására. 
67  Az eddig két – a munka és család összeegyeztetését, valamint a tisztességes munkafeltételeket 

garantáló – Irányelvet eredményező munkálatok értékelése túlmegy e dolgozat keretein. 
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MÉSZÁROSNÉ SZABÓ ZSUZSANNA*

Mégis, kinek az érdeke?
A versenytilalmi megállapodásról  

a Kúria ítélkezési gyakorlata tükrében
A versenytilalmi megállapodás fogalma,  

a titoktartási kötelezettségtől való elhatárolása

A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
régi Mt.) 3. §-a szerint a versenytilalmi megállapodás polgári jogi szerződés 
volt, ami szorosan kapcsolódott a munkaviszony megszűnéséhez. A szerző-
dés alapján a jogviszony felszámolása után a munkavállaló – megfelelő el-
lenérték fejében – legfeljebb 3 éves időtartamban nem tanúsíthatott olyan 
magatartást, amely munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 228. §-a lényeges változást hozott, mivel a versenytilalmi megállapo-
dást már nem a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továb-
biakban: Ptk.) szabályai alapján rendezi, hanem az Mt. rendelkezéseit tartja 
irányadónak. A hivatkozott jogszabályhely szerint a munkavállaló nem ta-
núsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltató jogos gazdasági érdekét 
sértené vagy veszélyeztetné, ez azonban már nem törvényi, hanem a felek 
megállapodásából fakadó kötelezettségként jelenik meg.

A jogalkotó ugyan e körben nem rendelkezik kifejezetten a Ptk. alkal-
mazhatóságáról, de az Mt. 31. §-a általában a jognyilatkozatokat érintően 
kimondja, hogy a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adott előírásai az 
irányadóak. A Ptk. háttérszabályként való alkalmazhatóságát a versenyti-
lalmi megállapodás jogi természete is indokolja, hiszen az valójában polgári 
jogi szerződés, amelyet a munkaviszony fennállására tekintettel hoznak lét-
re a felek. Amennyiben a munkaviszony megszűnését követően kötik meg a 
megállapodást arra nézve, hogy a volt munkavállaló tartózkodik bizonyos 
tevékenységek végzésétől, úgy ezen megállapodás már nem az Mt., hanem 
a Ptk., illetve a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilal-
máról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tptv.) hatálya alá tarto-
zik. A következetes ítélkezési gyakorlat szerint a versenytilalmi megállapo-
dásból eredő jogvita munkaügyi jogvitának minősül, elbírálása is a munka-
ügyi bíróság hatáskörébe tartozik (EBH 2013. M.14.).

* Bíró, Kúria
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A gyakorlatban sok esetben nem megfelelő módon történik a titoktartási 
kötelezettség és a versenytilalom elhatárolása. Titoktartási kötelezettség a 
munkaviszony megszűnése után, ellenérték nélkül is terheli a munkaválla-
lót, míg a versenytilalmi megállapodásnak időbeli (két év) korlátja van és 
anyagi ellentételezés szükséges, aminek legalább az alapbér 1/3 részét el 
kell érnie. A versenytilalmi megállapodás megkötésének nem az üzleti ti-
tok, hanem az ilyennek nem minősülő, egyéb ismeretek védelme a célja.  
A versenytilalmi megállapodás nem érinti a munkavállaló szolgálat titok 
megtartására irányuló kötelezettségét.1

1. A munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztető 
magatartás, a versenytárs fogalma

A munka törvénykönyvének kommentárja szerint a gyakorlatban első-
sorban a piaci versenytársnál való elhelyezkedés tilalmát kötik ki a felek. 
Ezen túlmenően korlátozhatja a megállapodás a munkavállalót abban is, 
hogy a korábbi munkáltatója bármely más alkalmazottja munkaviszonyá-
nak megszüntetését kezdeményezze.2

A munkaügyi ítélkezési gyakorlat szerint a tevékenység megítélésekor a 
cégjegyzéknek van kiemelt szerepe. A jogos gazdasági érdek veszélyezteté-
se – eltérő megállapodás hiányában – a munkáltató és a másik gazdasági 
társaság cégjegyzékben feltüntetett tevékenységi körének egybevetésével 
vizsgálható. Ennek során egymagában nem jelentős az, hogy a cégjegyzék-
ben megjelölt tevékenységi körbe tartozó valamennyi tevékenységet tényle-
gesen folytatják-e (EBH 1999.134.). A munkáltató jogos gazdasági érdekének 
sérelme akkor is megvalósul, ha a munkavállaló olyan társaságnál helyez-
kedik el, amely azonos jellegű, de eltérő típusú terméket forgalmaz (BH 
2007.26.). A munkáltatóval azonos versenytevékenységnek a cégjegyzékben 
történő megjelölésével megvalósul a munkáltató jogos gazdasági érdekei-
nek veszélyeztetése (BH 2008.342.).

A korábbi gyakorlattól némiképp eltérő álláspont jelent meg az EBD 
2014.M.15. számon közzétett munkaügyi elvi döntésben. Eszerint a gazdasá-
gi élet szereplőinek a cégjegyzékben megjelenő azonos tevékenységi köre 
mellett sem kizárt, hogy a volt munkavállaló nem veszélyezteti a volt mun-
káltató gazdasági érdekeit. A versenytilalmi megállapodás megszegését a 
munkáltatónak úgy kell bizonyítania, hogy a tényállás egyedi sajátosságai 
alapján kétséget kizáróan megállapítható legyen a gazdasági érdekeinek 

1  Berke Gyula – kIss György: Kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez. Wolters 
Kluwer, Budapest, II. kiadás, 2014. 638. o.

2  koZma Anna – Lőrinc György – pál Lajos – Pethő Róbert: A munka törvénykönyvének magyarázata, 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2014., 455. o.
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tényleges megsértése, vagy ennek valós veszélye. Ezen döntés a régi Mt. 3. § 
(5) bekezdésén alapult.

A polgári jogi gyakorlat a munkajogban kialakítottól részben eltérő. Esze-
rint ugyanis sem a korábbi, sem a hatályos szabályozás nem kötelezi a cége-
ket arra, hogy a létesítő okiratban kizárólag az általuk ténylegesen gyako-
rolt tevékenységeket tüntessék fel és kérjék azok cégjegyzékbe történő be-
jegyzését. Az tehát, hogy a cégnek valamely tevékenység bejegyzett tevé-
kenysége, önmagában nem hordoz információt, nem jelenti annak tényleges 
gyakorlását, esetleg csak annak közvetlen lehetősége fennállását. Utóbbi 
azonban versenytársi kapcsolatot nem, legfeljebb annak jövőbeni és bizony-
talan lehetőségét teremti meg, kivétel ez alól a főtevékenység. A Kúria pol-
gári-gazdasági szakágának gyakorlata szerint a cégjegyzéki adatok bizo-
nyítékként figyelembe vehetők, de kizárólagos jelentőségük nincs [Ptk. 
3:97. § (1) bekezdés].

Az e körben született szakirodalom is inkább az EBD 2014.M.15. számú 
elvi döntésben foglaltakat látszik alátámasztani. Eszerint a versenytilalmi 
megállapodás esetleges megszegését a munkáltatónak úgy kell bizonyíta-
nia, hogy a tényállás egyedi sajátosságai alapján kétséget kizáróan megálla-
pítható legyen a gazdasági érdekeinek tényleges megsértése, vagy ennek 
valós veszélye. Amennyiben ilyen nincs bizonyítva, úgy a munkavállaló – 
pusztán abból adódóan, hogy olyan munkáltatónál helyezkedik el, melynek 
tevékenységi köre hasonló, vagy azonos – nem követ el szerződésszegést, 
mivel önmagában az a tény, hogy azonos TEÁOR megjelölésű tevékenységi 
körök szerepelnek mindkét munkáltató cégjegyzékében, még nem jelenti 
azt, hogy a piacon versenytársak lennének.3

Más megközelítés szerint a konkurens tevékenység vizsgálata célszerű, ab-
ban az értelemben legalábbis, miszerint az elbírálás során fényt kell deríteni 
arra, hogy a munkavállaló munkaviszonya megszűnése utáni tényleges tevé-
kenysége reális veszélyt jelent-e a munkáltató jogos gazdasági érdekére.4

Valamennyi szempont vizsgálatát követően a Kúria e tárgykör vizsgála-
tára létrehozott joggyakorlat-elemző csoportja a következőket állapította 
meg:

1. A versenytársi helyzet tisztázása során változatlanul a cégjegyzékben 
szereplő adatokat kell kiindulási alapnak tekinteni, azonban ellenbizonyí-
tásnak helye lehet.

2. A cégjegyzék adataival szemben is lehetőség van annak bizonyítására, 
hogy az új munkáltató olyan versenytársnak tekinthető-e, amely a munkál-
tató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.

3 nádas–raB–sIpka–ZaccarIa: Munkaügyi Kommentár, Opten, Budapest, 2016. 536. o.
4  prugBerger Tamás – ZaccarIa Márton Leó: A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati 

problémái a megváltozott munkajogi környezetben, Jogtudományi Közlöny, 2015/5. 254. o.
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3. A versenytilalmi megállapodás tartalmának értékelésekor – különösen 
a tiltott tevékenységi kör meghatározásánál – a felek szerződéskötéskori 
akarata az irányadó.

4. A tiltott tevékenységi körnek megfelelően körülírtnak kell lennie ah-
hoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje, de nem korlátozhatja a 
munkavállaló megélhetését és általában a tisztességes versenyt. Ezért a 
megállapodásban – mindkét fél érdekének védelme céljából – célszerű meg-
határozni a tevékenységi kört, a szakterületet és azt, hogy a korlátozás mely 
földrajzi helyre vonatkozik.

A versenytilalom földrajzi kiterjedése kapcsán az általános európai gya-
korlat szerint a korlátozás az adott ország területére köthető ki. Egyes orszá-
gok megkívánják a tilalom pontos földrajzi meghatározását (Franciaország, 
Belgium, Spanyolország, Írország), amely azt a területet fedheti csupán le, 
amelyen a munkavállaló ténylegesen képes versenyt támasztani a munkál-
tatóval szemben. Más államokban olyan szabályozás alakult ki, hogy ameny-
nyiben a tilalom túlságosan nagy földrajzi területet ölel fel, és ez már nem 
áll arányban a munkáltató korlátozáshoz fűződő gazdasági érdekével, úgy 
az érvényességi aggályokat vet fel (Norvégia, Málta, Egyesült Királyság). 
Ilyen esetben egyes országok bíróságai módosíthatják a megállapodást 
(Svédország, Franciaország, Izland, Ausztria, Hollandia), míg más orszá-
gokban ez a megállapodás érvénytelenségéhez vezet.5 Önmagában a „kül-
földi versenytársra” kiterjedő tilalom a hazai ítélkezési gyakorlat szerint ér-
vényes kikötés lehet, amennyiben a földrajzi területet egyértelműen és a fe-
lek szándéka szerint jelölik meg.

2. Ellenérték, arányosság meghatározása

Az Mt. 228. § (2) bekezdése szabályozza a versenytilalmi megállapodás-
ban rögzített kötelezettség ellentételezéseként kiköthető összeget azzal, 
hogy az nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyhar-
mada. A versenytilalmi megállapodás érvényességi feltétele a megfelelő el-
lenérték, továbbá a versenytilalom tisztességes, a munkavállaló megélheté-
sét, a szabadpiaci versenyt méltánytalanul és túlzottan nem korlátozó felté-
tel meghatározása (BH 2001.84., 2007.308.). A megfelelő ellenérték tekinteté-
ben nincs „zsinórmérték”, az azonos időszakra járó alapbér egyharmada kö-
telező minimumként van meghatározva, a juttatás mértékéről egyébként a 
felek szabadon döntenek. Ennek során figyelemmel kell lenni a munkavál-
laló képzettségére, gyakorlatára, munkaerőpiaci helyzetére és vizsgálandó, 
hogy a megállapodás mennyiben hat ki az újabb jogviszony létesítésére.

5  Harcos-FaZekas Judit: A versenytilalmi megállapodásra vonatkozó szabályok a magyar és egyes 
európai országok bírói gyakorlatában. Pécsi Munkajogi Közlemények IX, évfolyam, II. szám, 2016. 182. o.
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3. Érvénytelenségi okok és jogkövetkezményeik

Az ítélkezési gyakorlatban problémaként vetődik fel, hogy amennyiben a 
felek a munkabérben nem állapodnak meg, úgy a versenytilalmi megálla-
podás létre sem jött, vagy az érvénytelen. Ennek a kérdésnek eldöntése a 
jogkövetkezmények szempontjából kiemelt jelentőségű.

Az általános polgári jogi ítélkezés szerint az ellenszolgáltatásban való 
megállapodás lényeges kérdés, ennek hiányában a szerződés nem jön létre.6 
Ez a Ptk. 6:63. §-ához tartozó értelmezés, amely szabályt az Mt. is alkalmaz-
ni rendeli. Ebből következően pedig, ahol nem megengedett az ingyenesség 
(ahogy ez a versenytilalmi megállapodásra is igaz), az ellenszolgáltatás 
mértékében való megállapodás elengedhetetlen a szerződés létrejöttéhez. 
Ezzel szemben dr. Lőrincz Györgynek, a Kúria joggyakorlat-elemző cso-
portja tagjaként kifejtett véleménye szerint az ellenérték kikötésének hiánya 
érvénytelenséget, a nem megfelelő ellenérték kikötése pedig részleges ér-
vénytelenséget eredményez.

A probléma megoldása érdekében a munkaügyi ítélkezésre kihatóan is 
szükséges volt vizsgálni és értékelni a polgári jogi ítélkezési gyakorlatot is. 
Ezzel összefüggésben utalni kell az Mt. 31. §-ára, amely szerint a jognyilat-
kozatokra „egyebekben” alkalmazandó az új Ptk., amely „a szerződés létre-
jötte és tartalma” címszó alatt a következőket rögzíti:

„6:63. § (1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó ki-
fejezésével jön létre.

(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által 
lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges;

(3) Ha a szerződés létrejött, de a felek az ellenszolgáltatás mértékét nem 
határozták meg egyértelműen, vagy ellenszolgáltatásként piaci árat kötöt-
tek ki, a teljesítési helynek megfelelő piacon a teljesítési időben kialakult kö-
zépárat kell megfizetni.”

Egységes a polgári jogi ítélkezési gyakorlat abban, hogy a szerződés létre-
jöttéhez a feleknek a lényeges kérdésekben való megállapodása szükséges, 
ha ez nem történik meg, a szerződés nem jön létre (BH 1997.120., 2003.409.). 
Az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 
2/2010. (VI. 28.) PK vélemény is ezt tükrözi.

A fentiek alapján a munkaügyi ítélkezési gyakorlat is azt az elvet látszik 
követni, hogy amennyiben a felek lényeges kérdésben nem állapodnak meg, 
a szerződés közöttük nem jön létre. Létre nem jött szerződésre pedig jogot 
alapítani nem lehet, ezért nem keletkezik kötelezettség a szolgáltatás teljesí-
tésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

6  Vékás Lajos – gárdos Péter: Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer, Budapest, 2018. 
1511. o.
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Mindezzel összefüggésben további problémát vet fel, hogy ezekben az 
esetekben milyen munkajogi következmények lesznek alkalmazhatóak. A 
polgári jogi gyakorlat a jogalap nélküli gazdagodást tekinti irányadónak 
(Ptk. 6:579. §), az Mt. 31. §-a szerint azonban a Ptk. ezen szabálya nem alkal-
mazható utaló rendelkezés hiányában. A munkaügyi ítélkezési gyakorlat 
szerint ezen esetekben kártérítés alkalmazásának lehet helye. Az okozott 
kárért fennálló felelősség akkor állapítható meg, ha bizonyított a károkozó 
magatartás, a kár bekövetkezése és az ezek közötti okozati összefüggés. A 
munkáltató kárfelelőssége a felek közötti alá-fölé rendeltségi viszonyra te-
kintettel merülhet fel. Értékelendő, hogy a versenytilalmi megállapodás 
alapvetően a munkáltató érdekében jön létre, az ő elvárásait rögzíti és ő ha-
tározza meg a szerződéses feltételeket is. Az Alkotmánybíróság több hatá-
rozatában is rögzítette a munkaviszony sajátosságaként a felek közötti füg-
gőségi kapcsolatot, kimondva, hogy „....a munkajogi jogviszonyok, melyek 
bár alapvetően a magánjog rendszeréhez tartoznak, mégis aszimmetrikus 
természetűek. Ezt igazolja, hogy a munkajog az olyan önállótlan és függő, 
vagyis a munkáltató irányítása alatt álló munkavégzést szabályozza, ame-
lyet a munkavállaló jellemzően hosszabb időn keresztül személyesen lát el. 
[…] A munkaviszony sajátossága a felek egyenlőtlensége és a jogviszony 
alá-fölé rendelt jellege” [14/2017. (VI. 30.) AB határozat [21]).

Az ítélkezés során a bíróságok gyakran azzal a kérdéssel kerülnek szem-
be, hogy ellenérték kikötése esetén annak megfelelősége miként vizsgálha-
tó a munkaügyi eljárásban. Az a gyakorlat látszik elfogadottnak, hogy 
amennyiben a kikötött ellenérték nem éri el az azonos időszakra járó alap-
bér 1/3 részét, abban az esetben a részleges érvénytelenség szabályai az 
irányadóak. Akkor, ha az ellenérték a törvényi minimumot elérte ugyan, de 
a korlátozást nem találja arányosnak, úgy a „megfelelőség” is vizsgálandó, 
amennyiben a fél részleges érvénytelenséget állít.

A versenytilalmi megállapodás érvényességi kelléke tehát a vállalt korlá-
tozással arányos ellenérték megfizetése. Másként fogalmazva: e követel-
mény megsértése a versenytilalmi megállapodás (legalábbis részbeni) ér-
vénytelenségét eredményezi.7

4. Az elállás

A régi Mt.-ben rögzítettek szerint is a versenytilalmi megállapodás meg-
szüntethető volt elállással, amennyiben a Ptk. szabályai szerint ezen jogo-
sultságot a felek kikötötték.

A jelenlegi szabályozás alapján az elállás joga mindkét felet megilleti, ah-
hoz nem kapcsolódik indokolási és kártérítési kötelezettség, azonban ezen 

7 Lőrincz György: A versenytilalom és ellenértéke. Gazdaság és jog, 2015/1. 23–24. o.
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jog csak egyértelmű és világos nyilatkozattal gyakorolható. Az elállás jogkö-
vetkezményeként a munkavállaló szabadon elhelyezkedhet, a munkáltatót 
pedig nem terheli fizetési kötelezettség. A munkáltató a munkaviszony meg-
szűnéséig állhat el a versenytilalmi megállapodás teljesítésétől, ezt követően 
erre nincs lehetősége akkor sem, ha bizonyítottan nem fűződik már érdeke 
ahhoz, hogy a munkavállaló betartsa a megállapodásban foglaltakat.

A következetes ítélkezési gyakorlat szerint, amennyiben a versenytilalmi 
megállapodás elállás folytán nem hatályosul, az elszámolási kötelezettség-
gel felvett díjelőleget a munkáltató visszakövetelheti. Az Mt. XVIII. fejezete 
– amely az Mt. 228. §-át is magában foglalja – eltérő szabályt ezen megálla-
podásra vonatkozóan nem tartalmaz. Ebből az a következtetés vonható le, 
hogy a munkaszerződés az Mt. 43. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló 
javára a 228. § rendelkezéseitől eltérhet, így jogszerűnek tekinthető az is, ha 
a felek megállapodása a munkavállaló javára úgy biztosít elállási jogot – a 
228. § (3) bekezdésében szabályozott eseten kívül is –, hogy e jog gyakorlása 
esetén a munkavállalót elszámolási kötelezettség nem terheli.8

A versenytilalmi megállapodásban foglalt ellenérték megfizetésére irá-
nyuló kereseti kérelmet a munkáltatók sok esetben arra hivatkozva kérik 
elutasítani, hogy a közös megegyezés kiterjedt a versenytilalmi megállapo-
dástól való elállásra is. Ezzel összefüggésben a bíróságok a BH 2010.20. szá-
mú eseti döntésben foglaltakat következetesen alkalmazzák. Ennek megfe-
lelően a munkaviszonyt megszüntető megállapodásnak az a kitétele, mely 
szerint a feleknek egymással szemben követelésük nem áll fenn, kiterjesztő-
en nem értelmezhető. A munkaszerződésben foglalt versenytilalmi megál-
lapodás fennmarad, ha a felek kizárólag a munkaviszony megszüntetésé-
ben állapodtak meg (EBH 2001.559.). Kifejezetten erre irányuló rendelkezés 
hiányában tehát a versenytilalmi megállapodás megszüntetésére nem hi-
vatkozhat a fél alappal, ha a megállapodásban kizárólag a munkaviszony 
megszüntetéséről rendelkeztek.

Az Mt. 228. § (3) bekezdése törvényes elállási jogot biztosít a munkaválla-
lónak, ha a munkaviszonyát az Mt. 78. § (1) bekezdés alapján, tehát a mun-
káltató súlyos szerződésszegésére hivatkozással szünteti meg. Jogszerű el-
állás azonban csak jogszerű azonnali hatályú felmondáshoz kapcsolódhat. 
Az Mt. 6. § (1) bekezdése alapján felróható magatartására előnyök szerzése 
végett senki sem hivatkozhat. A munkavállaló ténylegesen csak akkor sza-
badulhat ezen a címen vállalt kötelezettsége alól, ha az azonnali hatályú fel-
mondása jogszerű volt, erre nézve a bizonyítási kötelezettség azonban őt 
terheli.

8 kozma–Lőrincz–PáL–Pethő: i. m. 458. o.
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5. A versenytilalmi megállapodás megszegése,  
kötbér kikötése

A munkavállaló kártérítési felelőssége körében az Mt. általában nem teszi 
lehetővé a polgári jog szabályainak alkalmazását, azonban kivételesen, az 
Mt. 179. § (5) bekezdése alapján a polgári jogi rendelkezések a versenytilal-
mi megállapodás megszegésével okozott kár megtérítésére irányadóak le-
hetnek. Erre figyelemmel a versenytilalmi megállapodásban kötbér köthető 
ki a Ptk. szabályai szerint. A kötelezett a kötbérigénnyel szemben kimenthe-
ti magát, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható. 

A törvény a versenytilalmi megállapodást ugyan nem köti írásbeli alak-
hoz, annak szóbeli formája is érvényes, kötbérkikötés azonban a Ptk. 6:186. § 
(3) bekezdése szerint ez esetben is csak írásban történhet. Ezzel összefüg-
gésben megjegyzendő, hogy míg a tanulmányi szerződés esetében kötelező 
annak írásba foglalása, addig a versenytilalmi megállapodásnál ilyen kikö-
tés nincs. A kötelező írásba foglalás ezen szerződésnél is a jogbiztonságot 
szolgálná, és sok esetben a bizonyítási eljárás gyorsítását eredményezné.  
E körben jogszabály-módosítás látszik szükségesnek. 

Összegzés: A fentiekből is talán kitűnik, hogy a versenytilalmi megállapo-
dás milyen fontos szerepet tölt be a munkajog és a polgári jog határán. Jelen 
összefoglaló a megállapodással összefüggésben felmerülő néhány fonto-
sabb kérdésre kísérelt meg választ találni, azonban jól látható, hogy a bíró-
ságokra a folyamatosan jelentkező problémák értelmezésében és megoldá-
sában még jelentős feladatok hárulnak.
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NÁDAS GYÖRGY* 

Felelősségi alakzatok a munkajogban  
és kapcsolatuk a polgári joggal

1. Bevezető gondolatok

A felelősség kérdése a társadalmat, illetve az emberi közösségeket meg-
határozó normarendszerek egyik központi eleme, hiszen ezen keresztül, il-
letve a felelősségi szabályok megalkotásán keresztül üzennek a közösség 
tagjainak a tekintetben, hogy melyek azok a magatartások, amelyek kifeje-
zetten elvártak, és melyek azok, amelyeket a normarendszer megalkotói a 
normarendszer alapján kifejezetten tilalmaznak.

A felelősség kérdésével a jogrendszerek is kiemelten foglalkoznak, ma már 
a jogi felelősség és a magatartások jogi megítélése igen összetett és árnyalt 
rendszerben jelenik meg, attól függően, hogy a jogrendszer az adott szabá-
lyon keresztül a felelősséggel kapcsolatos célok közül melyiket preferálja.

Ma már egyértelmű, hogy a magánjog szabályai a felelősség körében azt 
tűzik ki célul, hogy a felek a magánjogi jogviszonyaikban a jog által megkí-
vánt magatartást tanúsítsák, a szerződésben vállalt kötelezettségeiket szer-
ződésszerűen teljesítsék, és tartózkodjanak minden olyan magatartástól, 
amely mások jogát vagy jogos érdekét csorbítja.

A magánjogi felelősségi rendszerek középpontjában annak a megbomlott 
jogi és vagyoni egyensúlynak a helyreállítása áll, amelyet a tilalmazott ma-
gatartás előidézett. A felelősség kérdése természetesen az abszolút és a rela-
tív szerkezetű jogviszonyokban egyaránt megjelenik, azonban a polgári jog 
ezekhez az eltérő szerkezetű jogviszonyokhoz más-más irányból közelít. A 
munkajog szempontjából, illetve a munkajogi felelősség szempontjából a 
kötelmi jellegű relatív szerkezetű jogviszonyok és azok polgári jogi megkö-
zelítése bír jelentőséggel, tekintettel arra, hogy a munkajogi jogviszonyokat 
is leírhatjuk kötelmi jellegű jogviszonyként. 

A munkajogviszonyok azonban jelentős eltérést mutatnak a polgári jog 
által szabályozott relatív szerkezetű jogviszonyokhoz képest – még akkor is, 
ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) kodifikációjának időszakában, illetve azt megelőzően és azóta is gyak-
ran felvetődik, hogy nem kellene-e vagy nem kellett volna-e a munkaszer-
ződésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Ptk.-ba illeszteni1, és ezek az 

* Egyetemi docens, Debreceni Egyetem ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék.
1  prugBerger Tamás: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kol-
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eltérések mind a szerződés teljesítése, mind a szerződésszerű teljesítés el-
maradásához kapcsolódó, a szerződésszegés következményeként megjelenő 
felelősségi alakzatokban is kimutathatók. 

A munkajogi felelősségi rendszer igen összetett, azt is mondhatjuk, hogy 
a magánjogi, illetve polgári jogi felelősséghez képest bonyolultabb, figye-
lembe veszi ugyanis a munkaviszonyban álló felek közötti eltérő viszonyo-
kat. Ez a megállapítás elsősorban az individuális munkaviszonyra és az in-
dividuális munkaviszony alanyaira igaz, de a rendszer bonyolultságát to-
vább árnyalja, hogy a munkajognak nem jelentéktelen szegmense a kollek-
tív munkajogi intézményrendszer, amellyel kapcsolatos felelősségi formák 
– legalábbis a magyar jogrendszerben – nem kellően kidolgozottak. A mun-
kajogi felelősségi rendszer a kollektív munkaviszonyra vonatkozó vagy vo-
natkoztatható alakzatokat nem tárgyalja, nem tárja föl, egyetlen utaló ren-
delkezésből vezethető le talán az, hogy a kollektív munkajogi intézmény-
rendszerrel kapcsolatos felelősségi kérdések tisztázhatók, nevezetesen az az 
utaló szabály, amely háttérjogszabályként a polgári jogi felelősségi szabá-
lyok alkalmazását írja elő.

A munkajogi felelősségi rendszert tovább árnyalja az a – kizárólag a mun-
kaviszonyra jellemző – felelősségi alakzat, amely egyértelműen a munkajog 
közjogias jellegét támasztja alá, és alapvetően elkülöníthetővé teszi a mun-
kajogot és a munkajogviszonyt az általános magánjogi jogviszonyoktól, ez 
pedig nem más, mint a fegyelmi felelősség. A fegyelmi felelősség kérdése és 
az annak alapjául szolgáló magatartás, valamint a magatartás és az elkövető 
tudattartamának vizsgálata éles határvonalat húz a polgári jogi felelősségi 
alakzatok és a munkajogi felelősségi rendszerek közé.

2. A polgári jogi szemlélet megjelenése a munkajog 
felelősségi rendszerében

Az individuális munkaviszonyra vonatkozó kártérítési alakzatok a jogal-
kotói szándéknak megfelelően jelentős mértékben közeledtek az elmúlt idő-
szakban a polgári jogi felelősségi rendszerekhez, megtartva azonban azokat 
az elvi különbözőségeket, amelyek a munkaviszony eltérő jellegéből adód-
nak. Mivel a munkajog egyik funkciója a munkavállalók védelmének joga, 
amelynek a tradicionális munkajogviszony felelt meg a legjobban, az e jog-
viszony által kialakított korlátozások alól a munkáltatók igyekeztek mene-
külni.2 Ez a szándék azonban sok tekintetben dogmatikai nehézségeket 

lektív munkaszerződésre. In: Manfred ploetZ – tótH Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifiká-
ciós és funkcionális összefüggései. Tanulmánykötet. Novotni, Miskolc, 2001. 76–77. o.

2  kIss György: A munkavállalóhoz hasonló jogállású személy problematikája az európai unióban és 
e jogállás szabályozásának hiánya a munka törvénykönyvében. Jogtudományi Közlöny, 2013. 1. szám. 
1–14. o.
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eredményezett, hiszen a jogalkotó a munkajog közjogias aspektusát is meg-
őrizve igyekezett az új individuális kártérítési szabályokat rendezni. Ezzel 
együtt a változások középpontjában az áll – legalábbis a hazai szabályozást 
érintően mindenképpen azt a megállapítást tehetjük –, hogy a jogalkotó a 
munkajogi szabályokat egyértelműen közelebb kívánja hozni a polgári jog 
szabályrendszeréhez.3

A Ptk. hatálybalépésével a munkajog világában is átrendeződtek a fele-
lősségi alakzatok, ehhez igazodva került sor a munkajogi felelősségi szabá-
lyok újradefiniálására, azzal a nem titkolt szándékkal – különös tekintettel a 
munkáltatói kárfelelősség szabályai vonatkozásában –, hogy a bírói gyakor-
lat által rendkívül széles körben meghatározott munkáltatói felelősség körét 
és mértékét az új szabályok megalkotásával szűkítsék. Megállapítható azon-
ban, hogy e szabályok megalkotásával olyan jogalkalmazási problémák lép-
tek föl, amelyek a rendelkezések hatálybalépése óta sem oldódtak meg, a 
jogalkalmazás számára továbbra is nagyon sok nyitott kérdést hagynak. A 
korábbiakhoz képest azt mondhatjuk, hogy széttöredezettebbé váltak a sza-
bályok. Gondoljunk csak arra, hogy például a személyiségijog-sértéshez 
kapcsolódó felelősségi alakzatok – egyébként helytállóan – már nem kárté-
rítési alakzatként jelennek meg, csakúgy, mint a Ptk.-ban, hanem az általá-
nos magatartási követelmények rendszerébe illesztve a személyiségijog-
sértés szankciójaként meghatározva jelenik meg a sérelemdíj mint jogintéz-
mény a munkajogi felelősségi alakzatok között.

A polgári jogi szemlélet megjelenése több ponton érhető tetten. Már az ál-
talános magatartási követelmények között megfogalmazásra kerül az álta-
lában elvárhatóság követelménye, azzal a kitétellel, hogy az általános maga-
tartási követelmények nemcsak az individuális munkaviszonyban, hanem a 
kollektív munkajog szereplői vonatkozásában is irányadók. Ennek azért van 
jelentősége, mert ebből a tételből vezethető le leginkább a kollektív munka-
jog alanyainak esetleges felelőssége, még akkor is, ha külön kidolgozott és 
tételes szabályrendszer nem áll rendelkezésünkre.

A polgári jog viszonya és a polgári jogban megfogalmazott elvárások is 
alapvetően változtak meg a Ptk. hatálybalépésével. Jelentős különbségként 
tekinthetünk a Ptk.-nak arra a rendelkezésére, amely élesen elválasztja a 
szerződéses viszonyokból eredő károk és a szerződésen kívül okozott károk 
megtérítését, méghozzá abból az elvi alapból kiindulva, hogy a szerződéses 
viszonyok kapcsán a felróhatóság vizsgálata indokolatlan, hiszen a szerző-
désszerű teljesítés vagy annak elmaradása objektív tény, ehhez képest kell 
tehát a felelősségi alakzatokat is objektív formába önteni. A polgári jogi jog-
viszonyok többsége azonban a munkajogviszonytól eltérően nem tartós jog-
viszony, így a polgári jogi szabályok alkalmazhatósága a munkajogviszo-

3  Lőrincz György: A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról. Gazdaság és Jog, 2014. 12. 
szám. 6. o.
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nyok keretei között nem, vagy csak jelentős eltérések mellett lehetne irány-
adó. Ennek ellenére a jogalkotó a polgári jogi definíciókat, az új kimentési 
szabályokat, különös tekintettel a munkáltató felelősségi alakzataira, be-
emelte a munkajog felelősségi rendszerébe.

2.1. A szerződésszegés

A polgári jog felelősségi rendszere a munkajogi felelősséghez képest bizo-
nyos értelemben többrétegű, árnyaltabb, gondoljunk csak arra, hogy önma-
gában azzal, hogy a Ptk. definiálja a szerződésszegést mint magatartást, már 
olyan helyzetet teremt, amely a szerződésszegéshez a kártérítésen túlmenő 
jogkövetkezmények meghatározását teszi lehetővé. Ha a szolgáltatás egye-
bekben nem szerződésszerű, hibás teljesítéssel állunk szemben.4 Ez a definí-
ció a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: 
Mt.) nem jelenik meg, a törvényszöveg kontextusában kell vizsgálnunk, hogy 
melyek azok a magatartások, amelyek akár a munkáltató, akár a munkavál-
laló oldalán szerződésszerűnek minősülnek, és melyek azok, amelyek kifeje-
zetten szerződésszegésként értelmezhetők. Természetesen a szerződésszegés 
iránya nem csak a szerződés nem teljesítésére vonatkozik. Ennél sokkal gya-
koribb probléma, amikor a szerződésszegés abban foglalható össze, hogy va-
lamelyik fél hibásan teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeit.5 Ennek 
vizsgálata a munkajogviszonyokban azért nehéz, mert a polgári jog által sza-
bályozott kötelmi viszonyokhoz képest a felek szerződéskötése és a szerző-
déssel létrehozott jogviszony tartama, és az ezen időszakban esetleg bekö-
vetkező szerződésszegés között jelentős időbeli különbség is kialakulhat. 
Másrészt az Mt., annak ellenére, hogy a jogalkotói szándék szerint a disz-
pozitivitás irányába történő jelentős elmozdulás biztosítása történt meg, a 
jelenlegi hazai gyakorlatot figyelembe véve, sokkal inkább kógens szabály-
ként jelenik meg, amelyből kiindulva vizsgálják nemcsak a jogalkalmazók – 
bíróságok –, hanem a szerződéses viszonyban álló felek is azokat a magatar-
tásokat, amelyeket egymással szemben joggal várhatnak el.

A fentiekből következően a polgári jognak a szerződésszegéshez fűzött 
jogkövetkezményei elvi szinten is nehézkesen lennének alkalmazhatók a 
munkajog keretei között. Szerződésszegés esetén a jogosult helyzetének 
egyik meghatározó motívuma az, hogy a szerződés természetbeni teljesíté-
sét követelheti-e vagy sem.6 A Ptk. a szerződésszegés jogkövetkezménye-

4  VereBIcs János: A szerződés teljesítése és a szerződésszegés az új Ptk.-ban. Gazdaság és Jog, 2014. 7–8. 
szám. 31–38. o.

5  nádas György: Szerződésszegés a munkaviszonyokban. In: HomokI-nagy Mária – Hajdú József 
(szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Juridica et Politica, 79. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2016.  
477–484. o.

6  menyHárd Attila: Felelősség szerződésszegésért. Polgári Jogi Kodifikáció, 2001. 3. szám. 25–26. o.
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ként a teljesítés követeléséhez való jogot, a visszatartási jogot, az elállást, a 
felmondást, és nem utolsósorban a kártérítést fűzi. Ezen túlmenően szerző-
désszegésnek minősülhet a polgári jog alapján a késedelem, és természete-
sen a hibás teljesítés is. A Ptk. szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szol-
gáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogsza-
bályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a 
kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy 
a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A munkajogviszony 
esetében is, annak létrejötte után el kell, hogy kezdődjék a valóra váltása, 
realizálása. Ez utóbbi Román László szerint szélesebb fogalom, mint amit a 
„teljesítés” fogalma felölel, ha tudniillik emezt csak a kötelességek valóra 
váltásához kapcsoljuk.7

Ezek tehát azok az alapvető jogkövetkezmények, amelyek szerződéssze-
géshez kapcsolódnak a polgári jog rendszerében. A szerződésszegés követ-
kezményei közé természetszerűleg oda kell értenünk az elállást, a felmon-
dást, illetve a legáltalánosabb jogkövetkezményként a kártérítést is.8

Ezeket a jogintézményeket az Mt.-ben és a munkajogi szabályozás rend-
szerében nem találjuk meg. A szerződésszegéshez a munkajog által fűzött 
jogkövetkezmények sokkal szűkebb körben értelmezhetők. Ahogy arra már 
a bevezetőben utaltam, alapvetően a munkajogi felelősségi rendszer az indi-
viduális munkaviszonyokra koncentrálva elsősorban kártérítési felelőssé-
get, a munkavállaló esetében emellett a fegyelmi felelősséget definiálja, és 
természetesen a szerződésszegés esetére az Mt.-ben meghatározott sajátos 
definíciók és tényállások mellett biztosítja a felmondás, illetőleg az azonnali 
hatályú felmondás jogát. 

A polgári jogi jogviszonyoktól eltérően azonban ezek a jogkövetkezmé-
nyek csak részben kapcsolódnak a szerződésszerű teljesítéshez abban az ér-
telemben, hogy a polgári jog által meghatározott szerződésszegés objektív 
kategória, és az ehhez fűződő jogkövetkezmények is objektív kategóriaként 
értelmezhetők. Ezzel szemben az Mt.-ben meghatározott általános magatar-
tási követelmény az általában elvárhatóság, azonban a felmondás jogának 
gyakorlása, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondásra, ettől elté-
rően kifejezetten szubjektív megalapozású, a közjogi elemeket erősítő tény-
állásként jelenik meg, hiszen a szándékos vagy súlyosan gondatlan kötele-
zettségszegés központi eleme az azonnali hatályú felmondásnak.

A polgári jogi felelősségi alakzatok, amelyek nyilvánvalóan abból a felté-
telezésből és alapvetésből indulnak ki, hogy a polgári jogi szerződésre lépő 

7  román László: Munkajog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 221. o.
8  Prugberger Tamás a Ptk 6:139. §-ára hivatkozással említi még a visszatartás jogát is, melyet a mun-

kaviszony esetében is alkalmazhatónak talál abban az esetben, ha a munkavállaló selejtes terméket állít 
elő. Ebben az esetben ugyanis álláspontja szerint bérfizetés nélkül követelheti a munkáltató az újabb ter-
mék előállítását, sőt a selejtes terméke előállításával érintett munkaidőre járó bért arányosan vissza is 
tarthatja. prugBerger Tamás: A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a munkajogban. In: A Ma-
gyar Tudomány Napja a Délvidéken 2013. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2014. 86. o.
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felek egymásnak mellérendeltek, jogaik és kötelezettségeik azonosak, és 
kölcsönös szolgáltatások nyújtására vállalnak kötelezettséget, az általános 
szerződési szabadság alapján nem minden tekintetben értelmezhetők a 
munkajogviszony keretei között. A leglényegesebb különbség – és ez egyéb-
ként a felelősségi rendszereket is alapvetően befolyásolja –, hogy a munka-
viszonyban álló felek nem mellérendeltek egymásnak, jogaik és kötelezett-
ségeik sem azonos mértékűek, és az általuk nyújtott szolgáltatások formája 
is jelentősen eltér. A felek eltérő helyzetéből adódóan a szerződésszerű telje-
sítés kikényszerítésének lehetősége is alapvetően determinált, hiszen a 
munkavállaló jogosultsága a tekintetben, hogy a munkáltatótól szerződés-
szerű teljesítést követeljen, az Mt. által meghatározott körben szinte nem ki-
vitelezhető. A szerződésszegés természetszerűleg a munkajogviszonyokban 
is nagyon sok formában fordulhat elő, az kérdés, hogy az egyes szerződés-
szegő magatartásokhoz társíthatjuk-e a polgári jog által biztosított jogkövet-
kezményeket, értelmezhető-e a munkajogviszonyok keretei között például 
a hibás teljesítés, kényszerítheti-e, követelheti-e a munkavállaló a munkálta-
tótól a szerződésszerű teljesítést, ha igen, milyen eszközök állnak rendelke-
zésére, és milyen módon szerezhet ennek az igénynek érvényt akár egy bí-
róság előtti jogvitában.

Élhet-e a munkavállaló a visszatartás jogával abban az esetben, ha a mun-
káltató teljesítése a munkavállaló álláspontja szerint nem szerződésszerű. 
Elképzelhető-e olyan helyzet, hogy a munkavállaló a saját esedékes szolgál-
tatása arányos részének teljesítését a munkáltatói kötelezettség szerződés-
szerű teljesítéséig vagy a munkáltató által nyújtott megfelelő biztosíték adá-
sáig visszatartsa. Ez természetesen egy gondolatkísérlet, amely a munkavi-
szonyok keretei között nem vagy csak nagyon szűk körben kivitelezhető, 
illetve amennyiben ezt megpróbáljuk a munkajogi keretek közé transzfor-
málni, úgy erős közjogias elemekkel találkozunk, hiszen a szolgáltatás visz-
szatartását jelentheti adott esetben a sztrájk jogintézménye is, amikor a 
munkavállaló az egyik leglényegesebb kötelezettségét nem teljesíti a közjog 
által meghatározott rendben, nevezetesen munkavégzési kötelezettségének 
a jog által biztosított keretek között nem tesz eleget.

2.2. A hibás teljesítés

A polgári jog a szerződésszegések között is – ahogy fentebb erre már utal-
tam – külön helyet szentel a hibás teljesítésnek, amelynek általános jogkö-
vetkezménye a magánjog rendszerében a szavatosság. A szavatosság, amely 
azt biztosítja a magánjogi jogviszonyokban, hogy a szerződést kötő felek a 
szerződésben vállalt és kölcsönösen nyújtandó szolgáltatásokat a szerződés-
ben foglaltak szerint teljesítsék, és amennyiben ezen magatartásukat elmu-
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lasztják, hibásan teljesítenek, úgy ennek következményeit vállalni kell, és a 
következményeket alapvetően az a fél határozhatja meg, aki elszenvedi a 
hibás teljesítés következményeit.

Ezek a rendelkezések milyen összefüggésben értelmezhetők a munkajog-
viszony keretei között, ha egyáltalán értelmezhetők? A kiindulópont ebben 
a tekintetben is nyilvánvalóan vagy a felek szerződéses akarata – de aho-
gyan ezt már említettem, ez a munkajog világában nagyon nehezen érhető 
tetten –, vagy a jogszabály által meghatározott és a felek által elvárt maga-
tartást leíró tényállások lehetnek. A hibás teljesítés kapcsán lényeges ki-
emelnünk, hogy annak meglétét vagy éppen a szerződésszerű teljesítést a 
teljesítés időpontjában kell vizsgálni. Lényeges kérdés tehát, hogy amennyi-
ben a magánjogi felelősségi elemeket, különösen a szavatossági szabályokat 
a munkajogban akarjuk alkalmazni, úgy tisztáznunk kell, mi az az időpont, 
amelyet a teljesítés időpontjának tekintsünk. A munkajogviszonyok sajátos 
természetéből adódóan ezt nagyon nehézkes meghatározni, éppen amiatt, 
mert a tartós jogviszony folyamatos teljesítést feltételez mindkét fél részéről. 
A vázolt nehézségek, elvi és dogmatikai problémák arra engednek követ-
keztetni, hogy a polgári jognak a szerződésszegéshez fűződő jogkövetkez-
ményei a munkajog által meghatározott munkaviszonyok keretei között 
nem értelmezhetők. Amennyiben ezt a következtetést elfogadjuk, úgy a fe-
lelősségi alakzatok közül a munkajogviszonyban gyakorlatilag a kártérítés 
intézménye marad olyanként, amellyel a szerződésszerű teljesítés a jövőre 
nézve kikényszeríthető. Ez azért lényeges, mert a szerződésszegés folytán 
előállott hátrány kiküszöbölése kizárólag a kártérítéssel érhető el. Azonban 
a munkajog által kidolgozott jogcímek a kártérítés mellett vagy azt kiegé-
szítendő olyan jogcímeket is meghatároznak, amelyek jogi jellege nem tel-
jesen egyértelmű, gondoljunk itt például arra a munkavállalói igényre, 
amely elmaradt munkabér megfizetésére irányuló kötelezésként jelenik 
meg abban az esetben, ha a munkáltató valamely munkabérfizetési kötele-
zettségének nem tesz eleget. Az ítélkezési gyakorlat ezekre az igényekre 
sem kártérítésként tekint, hiszen amennyiben elmaradt jövedelem címén 
járó kártérítés lenne ezeknek az igényeknek a jogcíme, például elmaradt 
műszakpótlék vagy elmaradt túlmunka díjazása, úgy a kártérítési szabá-
lyok alapján kellene ezeket a jövedelemtételeket elszámolni. Ezzel szemben 
megállapítható, hogy az ítélkezési gyakorlat ettől eltérően elmaradt mun-
kabér iránti követelésként fogadja be ezeket a kereseteket, és ekként is tár-
gyalja, olyannyira, hogy ebben a körben a Kúriának is jelentős elvi ítélkezé-
si gyakorlata alakult ki.
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3. A kárfelelősség

3.1.  A polgári jogi szemlélet hatása a munkajogi kárfelelősség 
rendszerére

A munkajogi kártérítési alakzatok igen összetettek és sokrétűek. Önma-
gában már az is lényeges eltérés a polgári jog szabályrendszeréhez képest, 
hogy a munkaviszony alanyai vonatkozásában eltérő megalapozású és elté-
rő rendszerű kártérítési felelősség került kidolgozásra. A munkajogi felelős-
ségi rendszer éppen ezért, bár alapvetően kontraktuális felelősségi rend-
szernek minősül, mégis jelentős különbségeket mutat a magánjogi felelős-
séghez képest, hiszen a munkajogi felelősségi rendszer alapvetően attól füg-
gően tartalmaz eltérő szabályokat, hogy a szerződésszegő pozíciójában a 
munkáltató vagy a munkavállaló áll, mert – és ezt lényeges hangsúlyoz-
nunk – a szerződésszegés az, amely megalapozhatja akár a munkavállaló, 
akár a munkáltató kártérítési felelősségét.9 A károkozási kockázat a legerő-
sebben az ún. „függő” munkaviszony esetében jelenik meg, ahol általában a 
munka ismétlődő, monoton jellege egy idő után kifárasztja a munkát végző 
személyt.10 A munkavállaló kártérítési felelősségének alapja, a munkavi-
szonyból származó kötelezettségszegés feltétele, hogy ez felróható legyen. 
A kártérítés mértékének meghatározásakor azonban a jogalkotó a szubjek-
tív elemeket sem mellőzi, hiszen kizárólag szándékos és súlyosan gondatlan 
károkozáshoz fűzi a teljes reparáció elv megvalósulását, nevezetesen, hogy 
ezekben az esetekben a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

Sajátos felelősségi alakzatként jelenik meg – álláspontom szerint némileg 
idegen testként – a munkavállalói kárfelelősség rendszerében a leltárhiá-
nyért fennálló felelősség, amely szintén olyan kockázattelepítő szabály, mely 
a polgári jogi szemlélettől bizonyos értelemben idegen, hiszen olyan kocká-
zatokért vállal felelősséget a leltárhiányra alapított igény esetén a munka-
vállaló, amelyre semmilyen ráhatása nincsen, hiszen a leltárhiányért fenn-
álló felelősség egyik feltétele, hogy a hiány ismeretlen okból következzen 
be. Sajátosan alakul a kártérítés mértékének meghatározására vonatkozó 
munkajogi rendelkezés is, amely mind a munkáltató, mind a munkavállaló 
kártérítési felelőssége körében a Ptk. által is ismert előreláthatósági klauzu-
lát beemeli a munkajogi felelősség rendszerébe.

9 nádas György: A munkáltató kártérítési felelősségének jogalapja, jellemzői, a felelősség alóli men-
tesülés esetei. In: Bukor József – draHota-sZaBó Erzsébet – sImon Szabolcs – tótH Sándor János (szerk.): 
A Selye János Egyetem 2017-es „Érték, minőség és versenyképesség – 21. század kihívásai” Nemzetközi Tudomá-
nyos Konferenciájának tanulmánykötete. Humántudományi szekciók. Selye János Egyetem, Komárno, Szlo-
vákia, 2017. 313–324. o.

10  eörsI Gyula: A jogi felelősség alapproblémái. Akadémiai, Budapest, 1961. 220–223. o.; eörsI Gyula: El-
határolási problémák az anyagi felelősség körében. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962. 15–16. 
o.; nagy László: Anyagi felelősség a munkaviszony keretében okozott károkért. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1962. 15–16. o.
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A munkáltatói kárfelelősség struktúrája is alapvetően megváltozott azzal, 
hogy a korábbi kimentési szabályokat a jogalkotó az ellenőrzési kör fogalmá-
nak, valamint a Ptk.-ban is használt előreláthatósági klauzulának a bevezeté-
sével újra definiálta. Az előreláthatóság két címen is megjelenik a kárfelelős-
ség szabályai között: egyrészt kimentési okként, másrészt olyan összefüggés-
ben, amely a polgári jogban is ismert, az ún. tapadó, illetőleg következmény-
károk alóli mentesülés kapcsán, azzal a jelentős különbséggel azonban, hogy 
a munkajogban nem pusztán a tapadó károk megtérítése alól mentesít az a 
tény, hogy a károkozó a kár bekövetkezésekor a kárt nem láthatta előre, ha-
nem a teljes kár vonatkozásában alkalmazhatóvá válik ez a szabály.

Sajátos rendelkezése a munkáltató kárfelelősségi szabályainak, hogy a 
kontraktuális felelősségi struktúrából kilépve, a munkavállaló hozzátarto-
zójának a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett kárait is megtéríte-
ni rendeli a jogszabály. Ezért bizonyos értelemben dogmatikai nehézségek-
hez vezet, hiszen a mentesülés szabályait nem a károsult vonatkozásában, 
hanem a munkavállalóval összefüggésben kell vizsgálni és értelmezni.

A munkáltatói kárfelelősségi alakzatok között külön szabályozott a mun-
káltató megőrzési felelőssége. A megőrzési felelősség vonatkozásában a jog-
alkotó a mentesülés szabályait külön nem definiálja, ebből következően az 
általános mentesülési szabályok irányadók ezen felelősségi alakzat kapcsán 
is. Ez azonban értelmezési és alkalmazási nehézségekbe ütközik, eltér a pol-
gári jogi szemlélettől, gyakorlatilag a normaszövegből következően alapve-
tően objektív és abszolút jellegű felelősségként jelenik meg, hiszen amennyi-
ben a munkavállaló a munkáltatói szabályzat rendelkezéseit megtartja, és 
olyan ingót visz be a munkahelyre vagy helyez el, amely nem ütközik a 
munkáltató által meghatározottak szerint szabályzati rendelkezésbe, úgy 
az ebben a dologban keletkezett károk alóli mentesülés szinte kizárt, hiszen 
az nem vitatható, hogy ellenőrzési körön belüli lesz ez a fajta károkozás, azt 
pedig bizonyítani, hogy az ingóságban keletkezett kár kizárólag a károsult 
munkavállaló elháríthatatlan magatartására vezethető vissza, komoly ne-
hézségekbe ütközik.

3.2. A szubjektív elem, fegyelmi felelősség

A felelősségi alakzatok között nem megkerülhető a fegyelmi felelősség 
kérdése, amelyről már tettem említést, de részletesebb kifejtése is indokolt, 
tekintettel arra, hogy kifejezetten szubjektív megalapozású, a munkavállaló 
vétkességét a középpontba helyező tényállásról beszélhetünk ebben az eset-
ben, amely csak és kizárólag a munkaviszonyokra jellemző, és annak közjo-
gi megalapozásából kiinduló felelősségi alakzat.

Amennyiben jogtörténeti vizsgálódást is végzünk ebben a körben, akkor 
az mindenképpen kijelenthető, hogy a jelenlegi szabályozás semmiképpen 
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nem tekinthető előzmény nélkülinek, olyannyira, hogy már a XIX. század 
végétől kezdődően a gazdasági munkaviszonyok kapcsán is általánosan je-
lent meg a fegyelmi jogkör. A szocialista munkajog ezeket a hagyományo-
kat tovább örökítette11, majd az 1992-es munkajogi jogalkotás a fegyelmi 
büntetések mint jogkövetkezmények lehetőségét jelentősen szűkítette azál-
tal12, hogy a kollektív szerződésre tartozó kérdésként definiálta a hátrányos 
jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárást, illetve a hátrányos jogkö-
vetkezményként alkalmazható szankciókat is.13 Sokakban visszatetszést 
keltett a fegyelmi eljárás ilyen széles körben történő ismételt megjelentetése, 
egyes vélemények kifejezetten büntetőjogiasnak, a magánjogi szemlélettől 
és a munkajog magánjogi jellegétől idegennek tartják ezt az eljárást, illetve 
az ilyen típusú szankcionálás lehetőségét.14

A fegyelmi felelősségre vonás több sajátosságot is mutat a szubjektív fele-
lősségen és a szubjektív megközelítésen túlmenően is. Az egyik, hogy kizá-
rólag a munkavállaló oldalán megjelenő tényállásról van szó, a másik, hogy 
reparációs célt a fegyelmi felelősségre vonás kapcsán nem fogalmaz meg a 
jogalkotó. A fegyelmi felelősségre vonás célja elsősorban a represszió, illetve 
a prevenció. Álláspontom szerint a fegyelmi felelősségre vonásnak, illetve 
az Mt.-ben meghatározott terminológia szerint az egyéb hátrányos jogkö-
vetkezmények alkalmazásának helye és szerepe van a munkajog világában, 
tekintettel arra, hogy ezzel a munkáltató lehetőséget kap arra, hogy a mun-
kavállaló által tanúsított vétkes megalapozású szerződésszegő magatartá-
sok következményeként ne azonnal a legszigorúbb jogkövetkezményt, jele-
sül a munkaviszony megszüntetését kelljen alkalmazni, hanem a fokozatos-
ság elvét szem előtt tartva a munkaviszony fenntartása mellett egyértelmű 
üzenetet küldjön a munkavállalónak, hogy magatartásával megszegte a 
munkaszerződésből származó kötelezettségeit, az általa nyújtott szolgálta-
tás vagy az általa tanúsított magatartás nem felel meg a munkaszerződés-
ben meghatározottaknak.

3.3. A kollektív munkajog alanyainak felelőssége

A szociális partnerek megállapodásai a modern munkajog szabályozási 
szerkezetének valóban meghatározó tényezői, azonban céljuk eléréséhez a 
jogalkotásnak is meg kell teremteni a feltételeket.15 Éppen ezért a felelősségi 
rendszerek vizsgálata körében nem megkerülhető kérdés a kollektív mun-

11  kIss György: Munkajog. Osiris, Budapest, 2005. 180. o.
12  gyulaVárI Tamás (szerk.): Munkajog. ELTE Eötvös, Budapest, 2012. 250. o.
13  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 109. §
14  nádas György: Jogkövetkezmények a változó munkajogi szabályozás rendszerében. Miskolci Jogi 

Szemle, 2017. 2. Különszám. 401–409. o.
15  kIss György: A kollektív szerződés intézményének jelentősége és a kollektív szerződéskötési képes-

ség szabályozása az új Munka Törvénykönyvében. Jogtudományi Közlöny, 1994. január 10–17. o.
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kajog alanyainak felelőssége és ennek a felelősségnek az esetleges kapcsola-
ta a polgári joggal. Az Mt. ebben a kérdésben nem nyilatkozik meg. A fele-
lősségi kérdéseket a munkáltatóra és a munkavállalóra fókuszálja, azzal 
együtt, hogy – ahogyan arra már utaltam – az általános magatartási köve-
telményeket az Mt. személyi hatályából következően a munkaviszony vala-
mennyi szereplőjére, így a kollektív munkajog alanyaira is értelmeznünk 
kell. A kollektív szerződés megszegéséhez kapcsolódóan tehát az Mt. jogkö-
vetkezményeket nem rendel, illetve amennyiben rendel is, azt kizárólag a 
kötelmi jellegű részben megfogalmazottakkal kapcsolatos szerződésszegés-
re nézve és azt is elsősorban kollektív munkajogi vitaként definiálja, illetve 
ennek keretében biztosít lehetőséget a szerződésszegés megszüntetésére, 
vagy a szerződésszegés következményeinek orvoslására.16

Megállapítható-e felelősség a kollektív munkajog alanyai vonatkozásá-
ban, értelmezhető-e akár a szakszervezet, akár az üzemi tanács esetében 
olyan magatartás, amely kártérítésre adhat alapot? 

További dogmatikai nehézséget jelent e tekintetben az üzemi tanács jogi 
státuszának bizonytalansága, amelynek meghatározásával máig adós a 
munkajogi jogalkotás. Bizonyos tekintetben ezt az adósságot a polgári per-
jog igyekszik rendezni akkor, amikor kifejezetten úgy rendelkezik a polgári 
perrendtartás, hogy az üzemi tanács perképes, perelhet és perelhető. Ez 
azonban nem jelent anyagi jogi jogalanyiságot, így kérdés, hogy az üzemi 
tanács által akár a munkáltatónak, akár a munkavállalónak okozott és jog-
ellenesnek minősülő magatartása megalapozza-e az üzemi tanácsnak mint 
elkülönült alanynak a felelősségét, vagy az üzemi tanács tagjainak felelős-
sége állapítható csupán meg.

A szakszervezetek vonatkozásában a jogi megítélés a jogállamiság olda-
láról legalábbis egyszerűnek tűnik, hiszen a szakszervezet önálló jogi sze-
mélyként létezik, és mint ilyen, természetesen rendelkezik cselekvőképes-
séggel is, és felelősséggel tartozik a szakszervezet által okozott károk meg-
térítéséért. A kollektív munkajog intézményei közül kiemelkedő jelentőség-
gel bír a kollektív megállapodás, legyen az kollektív szerződés vagy norma-
tív tartalmú üzemi megállapodás. A felelősség szempontjából azért proble-
matikus a jogintézmény megítélése, mert a szerződést kötő felek egymás 
közötti viszonyában még csak-csak értelmezhető a szerződéses károkozás 
rendelkezéseinek alkalmazhatósága, azonban a normatív rész tekintetében 
a szerződést kötő felek felelőssége már harmadik személlyel szemben áll 
fenn, így kérdés, hogy e vonatkozásban egyetemleges felelősség a munka-
vállalóval vagy a munkavállalók közösségével szemben fennáll-e, és ameny-
nyiben megállapítható, hogy a kollektív megállapodással kifejezetten kárt 

16  nádas György: A kollektív szerződés jogdogmatikai kérdéseinek vizsgálata. In: HorVátH István 
(szerk.): Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára. ELTE Eötvös, Buda-
pest, 2015. 321–332. o.
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okoztak valamely munkavállalónak, úgy a munkavállaló a kártérítési igé-
nyét milyen jogalapon, és mely jogszabályi környezet figyelembevételével 
érvényesítheti. Ezzel kapcsolatban mutat rá Kiss György, hogy a kollektív 
szerződés a munkaszerződés tartalmát nem módosíthatja, mert a kollektív 
szerződés és a munkaszerződés alanyai nem ugyanazok.17 Annál is inkább, 
mert a kollektív munkaszerződés korlátozza a munkaszerződés megkötésé-
nél a szerződési szabadságot, a szerződés tartalmára vonatkozóan, mivel az 
egyedi munkaszerződésnek tiszteletben kell tartania a kollektív szerződés-
ben adott munkavállalói kategóriára előirányzott bérminimumot. 18

Ebben a tekintetben kizárólag az Mt. 177. §-a adhat bizonyos támpontot, 
amely kifejezetten utaló szabályt tartalmaz a polgári jog általános rendelke-
zései irányába. A kérdés azonban az, hogy a kollektív szerződéssel harma-
dik személynek okozott kár szerződéses viszonyból eredő kárnak minő-
sül-e, avagy a harmadik személy oldalán ez a károkozás kifejezetten szerző-
désen kívüli károkozásként definiálható. Álláspontom szerint jelentős jogal-
kotási hiányosság mutatható ki ezen a területen, hiszen a szabályozás elma-
radása azzal a következménnyel járhat, hogy az egyébként megállapítható 
károk megtérítésére nincs a harmadik személyeknek jogi lehetősége.

A szerződő felek egymás közötti viszonyaiban ugyancsak problematikus 
a felelősségi szabályok megállapítása és az esetleges igényérvényesítés, hi-
szen elképzelhetők olyan tényállások, amelyek egyértelműsítik, hogy a kol-
lektív megállapodást kötő felek egymás közötti viszonyában az egyik szer-
ződést kötő fél a másik vonatkozásában szerződésszegést követ el, vagy 
egyébként olyan károkozó magatartást tanúsít, amely mindenképpen fele-
lősségi szabályok alkalmazásának lehetőségét veti fel. E körben ugyancsak 
azt a megállapítást kell tennünk, hogy jogalkotási hiátus mutatkozik, mert 
a felek egymás közötti viszonyait nem kellő mértékben tisztázzák a jelenleg 
hatályos jogszabályi rendelkezések.

4. Összegzés

A fentiekből láthatóan, megítélésem szerint egyértelművé vált az, hogy 
bár kapcsolat kimutatható az általános magánjogi felelősségi struktúrák és 
a munkajog felelősségi rendszere között, azonban olyan nagyfokúak az elté-
rések, amelyek azt támasztják alá, hogy a munkajog a magánjogi általános 
szerződési struktúrától eltérő módon működő jogviszonyrendszer, ehhez 
képest elkülönült és sajátos felelősségi alakzatokat követel, amelyek képe-
sek figyelembe venni a munkajogviszonyban álló felek eltérő helyzetét, azt, 

17  kIss György: A piac és az emberi tényező. Balassi, Budapest, 1995. 107. o.
18  sZalma József: A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés. Jogtudományi 

Közlöny, 2014. július–augusztus 373–378. o.



291

hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre a szerződésszerű teljesítés 
érdekében, hogy az alapvető uralkodói, illetőleg meghatározó pozícióban 
lévő munkáltató jelentős befolyással bír a munkavállaló szerződésszerű tel-
jesítésére is.

Mindezekből pedig csak az a következtetés vonható le, hogy az elkülö-
nült munkajogi szabályozást, és azon belül az elkülönült munkajogi felelős-
ségi rendszert fenn kell tartani, álláspontom szerint a jogalkotás folyamán 
tovább szükséges egyértelműsíteni, hogy a munkajogviszony a magánjogi 
jogviszonyokhoz képest elkülönült, sajátos struktúra, és ilyen módon elkü-
lönült felelősségi rendszert is igényel.
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NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE*

„Örökös tagság?” avagy a kollektív 
szerződés kötésére vonatkozó 

szakszervezeti jogosultság anomáliáinak 
feloldhatósága a jogalkotás által

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
hatálybalépésével megváltoztak a szakszervezetek kollektívszerződés-kötési 
jogosultságainak szabályai, azaz mikor is tekinthető egy szakszervezet szer-
ződő félnek, és így az általa megkötött kollektív szerződés érvényesnek. A 
legfőbb gondot azonban az jelenti, hogy sok esetben nem új megállapodás 
megkötésére kerül sor, hanem a munkáltatónál korábban kötött, de hatályban 
lévő szerződés módosítása történik meg. Az Mt. 276. § (2) bekezdése ugyanis 
a szerződéskötésre való jogosultságot határozza meg azon túlmenően, hogy a 
szerződő fél – értelemszerűen – csak törvényesen bejegyzett és a munkáltató-
nál képviselettel rendelkező szakszervezet lehet.1 Az Mt. idézett szabályából 
azonban logikailag az a következtetés volt levonható, hogy a megkötésre vo-
natkozó szabályokat a kollektív szerződés módosítása során is alkalmazni és 
következetesen érvényesíteni is kellett volna.

Az adott munkáltatónál ráadásul a szakszervezeti taglétszám folyamato-
san változhat, így a gyakorlatban két alapvető kérdés vetődött fel, elvi éllel is.

Egyrészt jogosult-e egyáltalán és amennyiben igen, akkor meddig egy, a 
taglétszámbeli jelentőségét folyamatosan elveszítő szakszervezet a koráb-
ban általa megkötött kollektív szerződés módosítására az Mt. 276. § (2) be-
kezdésében foglaltakra figyelemmel? Másrészt mire jogosult az a szakszer-
vezet, amelyik ugyan nem volt szerződő fél a kollektív szerződés megköté-
sekor, azonban időközben a taglétszáma már erre feljogosítaná?

Míg az első kérdésre főként logikai úton, az egyéb, kiegészítő jellegű jog-
szabályi rendelkezésekre is figyelemmel adható válasz mutatkozott, a má-
sodik kérdésre egyértelmű, de az életviszonyok változására tekintettel nem 
lévő válasz volt adható a jelenleg hatályos jogszabály alapján.

* Jogi főigazgató, MÁV Zrt.
1  Amennyiben nem törvényesen bejegyzett szakszervezet köt kollektív szerződést, az „nem létező” 

szerződésnek minősíthető. 
BalogH Áron Péter: A kollektív szerződések nem létezése és érvénytelensége a Kúria döntéseinek 

fényében Miskolci Jogi Szemle, 12. évfolyam (2017) 2. szám 152. o.
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1. Meddig lehet jogosult egy, a taglétszámbeli 
jelentőségét folyamatosan elveszítő szakszervezet  
a korábban általa megkötött kollektív szerződés 

módosítására?

Az Mt. idézett szabályából logikailag az a következtetés volt levonható, 
hogy a megkötésre vonatkozó szabályokat a kollektív szerződés módosítása 
során is alkalmazni és következetesen érvényesíteni kellett volna.

A megkötési jogosultság szabályainak a módosítás során történő alkal-
mazását célzó jogalkotói szándékot elsősorban az egyéb átmeneti, illetve 
kiegészítő rendelkezésekből lehet nyomon követni.

Ezek sorában elsőként kell megemlíteni a 2012. évi LXXXVI. törvény 
15. §-át. Ez ugyanis csak 2012. december 31. napjáig engedte meg azon kol-
lektív szerződés hatályban maradását, amelyet nem az új Mt. 276. § rendel-
kezései alapján is szerződéskötésre jogosult szakszervezet kötött. A több 
szakszervezet által kötött kollektív szerződés azonban hatályban maradha-
tott, ha maradt legalább egy olyan szakszervezet, amely az új feltételnek is 
megfelelt.2 Ez alapján nyilvánvaló tehát, hogy a hatályba léptető törvény 
megszünteti azoknak a kollektív szerződéseknek a hatályát, ahol nincs az új 
szerződéskötési feltételeket is teljesítő szakszervezet, szerződő félként. 

Az Mt. 276. § (2)–(3) bekezdései szerinti feltételek általános alkalmazandó-
ságát támasztják alá az Mt. 281. § (4)–(5) bekezdése szerinti rendelkezések is. 
Ez a jogszabályhely – teljes összhangban a hatályba léptető törvény már idé-
zett rendelkezésével is – szintén előírja, hogy a kollektív szerződés hatályát 
veszti, ha a kollektív szerződést kötő szakszervezet (szakszervezeti szövetség) 
a 276. § (2)–(3) bekezdése alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére.

Ez a szabály tehát nyilvánvalóan mutatja, hogy az egyetlen szakszervezet 
által megkötött kollektív szerződés esetében folyamatosan teljesülnie kell a 
10%-ot elérő taglétszám feltételének, mivel ennek hiányában a szerződés ha-
tályát veszítené.

Miután az új szabályok szerinti szerződéskötés-jogosultsági feltételnek 
mind az Mt. hatálybalépéséhez kapcsolódóan, mind a későbbiekben folya-
matosan meg kellett felelni a kollektív szerződés hatályban maradásához, 
így ebből alappal lehetett arra következtetésre jutni, hogy mindez irányadó 
és alkalmazandó feltétel a megállapodás módosításakor is.

Ráadásul ekkor – mivel a kollektív szerződés kötelmi, de általában jelen-
tős részben normatív szabályokat is tartalmaz – a megállapodást megkötő 
felek tulajdonképpen ezek vonatkozásában bizonyosan új megállapodást 
kötnek egymással. Nehezen elképzelhető tehát, hogy kifejezett jogalkotói 

2  Az Mth. 15. § (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdést több szakszervezet által kötött kollektív szer-
ződés esetén akkor kell alkalmazni, ha az Mt. 276. § (2) bekezdése alapján egyik szakszervezet sem 
jogosult kollektív szerződés kötésére.
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cél lett volna a kollektívszerződés-módosítások kapcsán mellőzni a szerző-
déskötési feltételek alkalmazását.

Ezen elvi előzmények ismeretében az Mt. 276. § (2) bekezdése alkalmaz-
hatóságának újszerű, de rendkívül leszűkítő és ebből kifolyólag ellent-
mondásokra vezető megközelítését eredményezte a Kúria 8/2016. számon 
közzétett munkaügyi elvi határozata. Ezen döntésében ugyanis a Kúria 
kimondta, hogy az Mt. 276. § (2) bekezdés a) pontjának szövege kizárólag 
a kollektív szerződés megkötése vonatkozásában írja elő feltételként a 
munkavállalói összlétszám 10%-át elérő szakszervezeti taglétszámot. A 
kúriai álláspont szerint azonban ez – tételes jogszabályi rendelkezés hiá-
nyában – nem értelmezhető kiterjesztően, azaz a korábban kollektív szer-
ződés megkötésére jogosult szakszervezet utóbb nem zárható ki annak 
módosításából azért, mert ennek a hivatkozott jogszabályi feltételnek 
utóbb már nem felel meg.

E felfogás következetes alkalmazása oda vezethet, hogy akár a 2012. július 
1. előtti szabályok alapján, de akár a 2012. július 1. napjától hatályos szabályok 
alapján valaha kollektív szerződést kötő szakszervezet, akár folyamatosan 
csökkenő taglétszám mellett, a súlyát és támogatottságát akár teljesen elve-
szítve mindaddig jogosult a szerződés módosítására, amíg a munkáltató egy-
általán képviselettel rendelkezik. Ez ugyanis gyakorlatilag megteremtené az 
ún. „örökös tagság” lehetőségét, hiszen az adott szakszervezet aktuális tö-
megbázis nélkül is komoly befolyást érne el önmagában azzal, hogy az egyet-
értése nélkül a hatályos kollektív szerződés nem módosítható. Mindeközben 
pedig csak arra kell „figyelnie”, hogy az Mt. 270. § (2) bekezdés b) pontja sze-
rint mindvégig a munkáltatónál legalább képviselettel rendelkező szakszer-
vezet maradjon. Így mindössze csak a működés látszatát is elegendő fenntar-
tani ahhoz, hogy megkerülhetetlen tényezőnek bizonyuljon a munkaviszony-
ból származó jogokat és kötelezettségeket kijelölő normatív szabályok meg-
határozásában, önmagában azzal, hogy egykori szerződő félként, munkavál-
lalói tagságát elveszítve, csupán a munkáltatónál képviseletére jogosult szer-
vet működtet, vagy egyetlen tisztségviselővel rendelkezik.

Különösen abszurd eredményre vezető jogértelmezésnek minősíthetjük 
ezt annak fényében, hogy a hatályos szabályozás ezzel párhuzamosan 
mindössze a módosítási javaslatok megfogalmazásának jogát biztosítja an-
nak a szakszervezetnek, amely a szerződés megkötésekor nem is működött 
a munkáltatónál, vagy az akkor hatályos szabályok szerint nem volt jogosult 
szerződéskötésre. A hatályos szabályozás, és annak a Kúria által adott szó 
szerinti értelmezése, amely a szerződés megkötésének, létrejöttének tulaj-
donít főként jelentőséget, az idő múlásával rendkívül felemás helyzetet 
eredményezhet, mivel ez szinte „bebetonozhat” szerződő félnek egy, a mun-
kavállalói támogatását akár szinte teljesen elveszített, de még a munkáltató-
nál képviselettel rendelkező szakszervezetet.
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2. Mire jogosult az a szakszervezet, amelyik ugyan nem 
volt szerződő fél a kollektív szerződés megkötésekor, 

azonban időközben a taglétszáma már erre feljogosítaná?

A hatályos szabályozás ellenben gyakorlatilag bármeddig a „partvonalon 
kívül” tarthat egy olyan szakszervezetet, amely ugyan nem volt eredetileg 
szerződő fél, de az idő múlásával ez a jogosultsága – a támogatottságára te-
kintettel – már fennállna. Ez utóbbi szakszervezet legfeljebb az általa meg-
tett módosító indítványainak vitája során érvelési lehetőséget kap csak, míg 
a javaslatokról más, akár az időközben súlytalanná vált szakszervezetek 
fognak érdemi, akár elutasító döntést hozni. Számukra ugyanis az Mt. 276. § 
(8) bekezdése csak a hatályos szerződésre vonatkozó módosítási javaslatok 
benyújtását és ezek megtárgyalása során a tanácskozás jogát teszi lehetővé.

A nyilvánvalóan méltánytalan és álláspontom szerint a kimutatható jog-
alkotói szándékkal is ellentétes helyzet feloldását célozta a 2015 őszén már 
közzétett törvénymódosító csomag3, amely érintette volna az Mt. 276. § (8) 
bekezdését is. A javaslat szerint azon szakszervezet, amely a kollektív szer-
ződés megkötését követően, tehát utólagosan teljesíti a 276. § (2) bekezdésé-
ben előírt feltételt, a „kollektív szerződéshez félként csatlakozhat”. Ez egyfaj-
ta megoldást kínált volna arra, hogy az adott szakszervezet taglétszámának 
növekedéséből származó változás eredményeképpen az érintett szakszer-
vezet utóbb mégis szerződéskötő féllé váljon, annak ellenére, hogy eredeti-
leg a kollektív szerződés megkötésében nem vett részt. A megindult társa-
dalmi vita folyamán azonban a szerződéshez való csatlakozás javaslat sze-
rinti határidejének számítása vitatott volt, mivel nem volt egyértelműen 
megállapítható, hogy a csatalakozás bejelentésére biztosított 15 napos határ-
időt honnan is kell számítani.

Az is további jogalkalmazási nehézséget jelentett volna e tárgykörhöz is 
kapcsolódóan az, hogy a szakszervezeti taglétszám megállapításának mód-
ja és annak időbeli vizsgálata és ennek gyakorisága sem szabályozott, ami 
további vitákra ad okot.

Közismert, hogy a szakszervezeti taglétszám igazolásának általában hi-
vatkozott módja annak közjegyző előtti igazolása4, annak ellenére, hogy a 
közjegyző álláspontom szerint ilyen tevékenységet nem végez és nem is vé-
gezhet. A közjegyző ugyanis a saját kamarai köztestületük korábbi állásfog-
lalása alapján a szakszervezeti tagsági viszony tényleges fennállásának 
vizsgálatára nem jogosult. A közjegyző mindössze a szakszervezet törvé-

3  Végül a javaslatcsomag nem került az Országgyűlés napirendjére.
„TERVEZET 2015. évi … törvény – a munka törvénykönyvéről szóló törvény, valamint a munka 

törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb törvények módosításáról.”
4  dr. cséFFán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata. Szegedi Rendezvényszervező Kft., Sze-

ged, 2019. 708. o.
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nyes képviselőjének erre vonatkozóan előtte tett nyilatkozatát tudja közok-
iratba foglalni. A taglétszám megállapításának módját a felek is meghatá-
rozhatják kollektív szerződésben, illetve arra végső esetben bíróság előtt, 
perben, akár szakértő bevonását követően kerülhet sor.

3. Hogyan lennének rendezhetők a felmerült 
jogértelmezési és jogalkalmazási kérdések jogszabályi 

módosítás által?

Mivel a szakszervezeti taglétszám hitelt érdemlő megállapításához több te-
kintetben is5 komoly jogi érdek fűződik, ezért határozott álláspontom szerint 
rendkívül indokolt lenne ennek jogszabály általi meghatározása. Ennek kiin-
dulópontjául szolgálhatna, hogy a munkáltatónál munkaviszonyban álló 
szakszervezeti tagok számát azon munkavállalók száma határozza meg, 
akiknek az írásbeli megbízása alapján a munkáltató tagdíjlevonást és átuta-
lást teljesít a szakszervezet részére. Amennyiben a szakszervezet – saját állítá-
sa szerint – a tagdíjlevonásra irányuló megbízással rendelkező munkaválla-
lók számát meghaladó6 taglétszámmal rendelkezik a munkáltatónál, akkor 
ennek igazolása módjáról a felek elsősorban megállapodnak. A nem munkál-
tatói tagdíjlevonással érintett taglétszám megállapításának módjára vonatko-
zó megállapodás létrejötte hiányában azonban indokolt lenne az Mt. 293. § 
szerinti kötelező döntőbíráskodás igénybevételének törvényi előírása. 

Azt ugyanis az igénybe vett döntőbíró képes lehet hitelt érdemlően meg-
állapítani, hogy a nem munkáltatói tagdíjlevonás által, de igazoltan tagdíjat 
fizető munkavállalók valóban tagjai-e a szakszervezetnek. A döntőbíró 
eredményes eljárásához a felek természetesen minden releváns adatot át 
kell adjanak számára, azonban biztosítható az is, hogy a munkáltató nem 
ismerheti meg szakszervezeti tagok kilétét. A tagdíj megfizetésének igazo-
lására a döntőbíró igényelheti a szakszervezet által a magánszemély mun-
kavállaló által megfizetett tagdíjról szóló, a szakszervezet által kiállított bi-
zonylat7 bemutatását is.

A szakszervezeti taglétszám folyamatos ellenőrzésének, illetve vitatható-
ságának elkerülése érdekében szintén szükségesnek látszik azon törvényi 
fikció bevezetése, hogy az adott teljes naptári évben a január 1-jei időpontra 
megállapított taglétszámot kell irányadónak tekinteni, függetlenül a taglét-
szám év közbeni vélt vagy valós változásaitól.

5  A szerződéskötési jogosultságon túlmenően az Mt. 274. § (2) bekezdése szerinti szakszervezeti 
munkaidő-kedvezmény számításának alapját is képezi.

6  Lehetnek olyan szakszervezeti tagok, akik „egyéb” módon (házipénztárban, csekken) fizetnek 
tagdíjat.

7  Szjatv. 47. § (2) bekezdés ba) alpontja alapján
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A fentiek szerinti szabályozás törvénybe iktatásával egyértelműen és hi-
telt érdemlően lehetne minden egyes naptári évre vonatkozóan megállapí-
tani a taglétszámot és ebből a szerződéskötési jogosultságot is.

Az ismertetett körülményekből eredő többféle rendkívül méltánytalan 
helyzet, illetve az ebből fakadó jogbizonytalanság felszámolása érdekében a 
szakszervezetek kapcsán akár az Mt. 276. § (2)–(3) bekezdései szerinti felté-
teleknek való megfelelés utólagos megszűnését, illetve az e feltételek utóbb 
bekövetkező teljesülésnek eseteit is szabályoznia kellene a törvénynek. Egy-
részt könnyen előfordulhat az, hogy egy adott szakszervezet, amely akár 
évekkel vagy évtizedekkel korábban, az akkor hatályos szabályok szerint 
szerződő félnek minősült, az azóta eltelt idő alatt elveszítette a taglétszámát 
és ezáltal a tényleges tömegbázisát a munkáltatónál. (Ez akár úgy is bekö-
vetkezhet, ha a munkáltató valamely szervezeti egysége kiszervezésre ke-
rül, amelyhez kapcsolódóan egy korábbi szerződő fél szakszervezet tagjai is 
kikerülnek a munkáltatótól.) Így megoldást jelentene – például az Mt. 276. § 
új (9) bekezdéseként – azt is jogszabályban rögzíteni, hogy a (2) bekezdésben 
foglalt feltétel fennállását a kollektív szerződés későbbi módosítása során is 
megfelelően alkalmazni kell. Ezáltal az a szakszervezet (szakszervezeti szö-
vetség), amely a kollektív szerződés általa történt megkötését követően 
utóbb, a tárgyév január 1-jei taglétszáma alapján már nem felel meg az Mt. 
276. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek, a továbbiakban nem jogosult a ko-
rábban általa megkötött kollektív szerződés módosítására, illetve felmondá-
sára, mivel időközben megszűnt szerződő félnek lenni. Azon szakszervezet 
számára pedig, amelyik korábban nem vett részt szerződő félként a mun-
káltatónál hatályos kollektív szerződés megkötésében, de utóbb tömegbá-
zist szerezve, igazoltan a tagjai között tudja a munkavállalók legalább 10%-
át, biztosítani kellene jogszabály által a szerződő fél jogállását.

Ezért az Mt. 276. § (8) bekezdésének megváltoztatása indokolt akképpen, 
hogy az a szakszervezet (szakszervezeti szövetség), amely a kollektív szer-
ződés megkötését követően felel meg a (2) bekezdésében foglalt feltételnek a 
tárgyév január 1-jei taglétszáma alapján, a tárgyévben jogosult a korábban 
megkötött kollektív szerződés módosítására, illetve felmondására is. [Kizá-
rólagosan a felmondás jogának biztosítása azért nem lenne célravezető meg-
oldás, mert egyes köztulajdonban álló munkáltatók esetében vannak olyan, 
még 2012. július 1. napja előtt kötött kollektív szerződések, amelyek jelenlegi 
tartalma – figyelemmel az Mt. 205. § (1) bekezdésében írt tilalomra – egy új 
kollektív szerződés kötésekor érvényesen már nem lenne fenntartható. A 
korábbi kollektív szerződések ilyen rendelkezései is csak az 2012. évi 
LXXXVI. törvény 11. §-a alapján maradhattak egyáltalán hatályban.]

A fentiek törvénybe iktatásával az adott munkáltatónál egy naptári évben 
azok a szakszervezetek lennének a kollektív szerződés megkötésére vagy a 
hatályos kollektív szerződés módosítására jogosultak, amelyek a naptári év 
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első napjára vonatkozóan hitelesen igazolt taglétszámuk alapján tagjaik so-
rában tudják a munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának legalább 
10%-át. A gyakorlatban előállt jogesetek alapján az a határozott álláspon-
tom, hogy a vitákra okot adó helyzeteket nem a döntési kényszer szülte bírói 
jogértelmezéssel (különösen nem bírói jogalkotással!) kellene feloldani, ha-
nem a Munka Törvénykönyvének a tényleges élethelyzetek és a bírói gya-
korlat elemzése által kimunkált, megfontolt módosításával. Ez teremthet 
ugyanis csak egyértelmű és megnyugtató helyzetet a kollektív szerződések 
megkötésével kapcsolatos jogosultságok dinamikája, tehát azok keletkezé-
se, fennállása és megszűnése körében. 
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PÁL LAJOS*

A kötetlen munkarendről

1. Bevezetés

A munkajogviszony alanyai a munkaszerződés megkötésével a munka-
vállaló rendszeres munkavégzésének jogi kereteit kívánják megteremteni.1 
Így tehát nem kétséges, a munkajogviszony középpontjában a munkavég-
zés áll, hiszen ez a jogügyleti kauza. Annak érdekében, hogy ez a jogügyle-
ti cél teljesedésbe mehessen, azaz a munkavállaló munkát végezzen, mind-
két fél részéről szükséges még más (mellék)kötelességek teljesítése is. E te-
kintetben a munkáltató foglalkoztatási kötelessége, ami lényegét tekintve a 
munkavégzés feltételeinek biztosítását jelenti, az elsődleges, mert valójában 
e kötelesség a munkajogviszony „mozgatórugója”. Emellett hasonlóképp 
fontos a munkavállalót terhelő és a munkavégzési kötelességtől funkcioná-
lisan elválaszthatatlan, „eszköz jellegű” rendelkezésre állási kötelesség is.2 

A felek e kötelességeik teljesítését a szerződés megkötésével vállalják el, 
ám a kötelességek tartalmát a munkaszerződés vagy a munkaviszonyra vo-
natkozó szabályok csupán elvont módon fogalmazzák meg, ezért szükséges 
az absztrakt munkavállalói kötelesség tartalmának és teljesítésének konkre-
tizálása. Ez a foglalkoztatási kötelesség teljesítésének keretében történik, 
amikor is a munkáltató meghatározza a munkavállalói kötelesség konkrét 
tartalmát és teljesítésének feltételeit. Ez mellőzhetetlen feltétele a munkavál-
lalói kötelességek teljesítésének, mert ennek hiányában a munkavállalót 
nem terhelheti sem a rendelkezésre állás, sem a munkavégzés kötelessége.3 

A munkajogviszony jellegzetessége, hogy a felek kötelességeiket nem ál-
talában, hanem időben meghatározott feltételek szerint kell teljesítsék.  
E vonatkozásban e kötelességek teljesítése két szempontból is meghatáro-
zott: egyrészt a munkaszerződés a napi munkaidő kikötésével behatárolja e 
kötelességek teljesítésének időbeni terjedelmét, másrészt a teljesítés feltétele-
it, azaz a munkavállaló mikor köteles rendelkezésre állni, illetve munkát vé-
gezni, a munkáltató a foglalkoztatási kötelesség teljesítése során – a munka-
viszonyra vonatkozó szabályok és munkaszerződés keretei között – a mun-
karend, illetve a munkaidőbeosztás előírásával konkretizálja. Megjegyez-

* Ügyvéd, Pál és Kozma Ügyvédi Iroda.
1  Bankó Zoltán – Berke Gyula – kIss György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Wolters Kluwer, 

Budapest, 2017. 195. o.; kIss György: Munkajog. Osiris, Budapest, 2005. 89–90. o.; román László: A munka-
jog alapintézményei I. kötet. University Press, Pécs, 1998. 171. o.

2  román László: A munkajog alapintézményei II. kötet. University Press, Pécs, 1996. 3–6. o., kIss: i. m. 147. o.
3  román László: Munkajog (Elméleti alapvetés) Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 142. o., kIss: i. m. 194. o.
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zük, a munkáltatói „túlhatalom” nemcsak a teljesítési időpont egyoldalú 
meghatározhatóságában nyilvánul meg, hanem a teljesítés lehetséges tarta-
ma tekintetében is, hiszen a munkáltató a rendkívüli munkaidő elrendelé-
sével a munkaszerződéshez képest egyoldalúan megnövelheti azt az időt, 
ami alatt a munkavállaló rendelkezésre állásra és munkavégzésre köteles.  
A rendkívüli munkaidő tehát a munkavállalói kötelesség teljesítésének tar-
tamát befolyásolhatja, a foglalkoztatási kötelességét azonban nem.

2. A munkaidő beosztása

A munkáltató a foglalkoztatási kötelességét időben egymástól jól elkülö-
níthető két szakaszban teljesíti: először előírja a munkavállaló számára a ren-
delkezésre állási kötelességet, aminek konkrét jognyilatkozati megjelenése 
egyébként a munkaidő beosztása (előírása), majd a rendelkezésre állás meg-
felelő teljesítése esetén rendelkezhet a munkavállaló munkavégzéséről. 

Fontos kiemelni, hogy a munkaidő előírását a törvény nem a munkáltató 
kötelességeként, hanem jogosultságaként szabályozza. A munkaidő meg-
szervezése ugyanis nem önmagáért való, hanem a munkáltatói utasítási jog 
részeként, a foglalkoztatási kötelesség teljesítésének eszköze. Jól láthatóan a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
szerint is: a munkarend meghatározása, a munkaidő beosztása a munkálta-
tó joga.4 

E körben az alapvető jogintézmény a munkarend, ami tartalmát tekintve a 
munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok meghatározása. Ez a munkálta-
tói normatív aktus alapjaiban befolyásolja a foglalkoztatási kötelesség teljesí-
tése során a rendelkezésre állási kötelesség előírásával kapcsolatos egyedi 
munkáltatói utasítást, a munkaidő-beosztást. 

3. A beosztás jogának átengedése

Tekintve, hogy a munkaidő megszervezése a munkáltató számára jogo-
sultság, nem lehet annak akadálya, hogy ezt a jogát a munkavállalóval meg-
osztva gyakorolja, esetleg részére teljes egészében át is adja. A munkaidő meg-
szervezésének jogát a munkáltató átengedheti a munkavállalóval kötött 
megállapodás (munkaszerződéses rendelkezés) vagy egyoldalú (diszkrecio-
nális) rendelkezés alapján. (Az egyoldalú jognyilatkozatra az Mt. 15. § ren-
delkezései az irányadóak.) Megjegyezzük, az átengedés történhet egyedi, 
de akár normatív aktussal is. Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató egy 

4  Mt. 96. § (1) bekezdés.
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adott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében normatív sza-
bályozással (szabályzatban) engedje át a beosztás jogát. 

A beosztás jogának – akár részben, akár egészben történő – átadása meg-
állapodás (munkaszerződés) alapján azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy 
a munkáltató végérvényesen lemond a munkavállaló munkaidejének meg-
szervezésével kapcsolatos jogáról, ám egyoldalú rendelkezés esetén ezt bár-
mikor újra saját rendelkezési körébe vonhatja.

Az átengedésre vonatkozó munkáltatói döntés kétség kívül munkaválla-
lói jogosultságot keletkeztet, ezért ezzel kapcsolatban felmerülhet az Mt. 
16. § alkalmazhatóságának kérdése, azaz a beosztás jogának átengedése mi-
nősülhet-e a munkáltató részéről egyoldalú kötelezettségvállalásnak. Ebben az 
esetben ugyanis – a 16. § (2) bekezdés okán – már korlátozott a munkáltató 
döntési joga. Megítélésünk szerint ebben az esetben arról van szó, hogy a 
munkáltató nem él valamely törvény biztosította jogával, ennek gyakorlásá-
ra vonatkozó jogát átadja a másik félnek, ez pedig nem tekinthető kötele-
zettségvállalásnak, így a munkáltató egyoldalú módosításra vonatkozó joga 
sem korlátozott.

A munkaidő megszervezésével kapcsolatos jog átadásakor – akár megál-
lapodással, akár egyoldalú jognyilatkozattal történik – a munkáltató feltéte-
leket, korlátokat is szabhat. Ebben az esetben a munkavállaló a munkaidő-
beosztás jogát a munkáltató által előírt szabályok szerint gyakorolhatja. 
Ezeket a szabályokat a munkáltató megállapíthatja egyedi, de normatív 
(szabályzat) aktussal is. Ezek a munkáltatói rendelkezések kötetlen munka-
rend kapcsán nem eredményezhetik a munkavállaló munkaidő-beosztással 
kapcsolatos jogának kiüresedését, mert ebben az esetben kötetlen munka-
rendről nem lehetne szó, tehát ilyen esetben a munkavállaló munkaidő-be-
osztását a kötött munkarend szabályai szerint kellene megítélni, ami nyil-
vánvalóan hatással lehet a munkavállaló díjazással kapcsolatos igényeire is. 

Hangsúlyozni kell, hogy a munkaidő-beosztás jogának – akár részben, 
akár egészben – történő átengedése a munkavállaló rendelkezésre állási kö-
telességét munkavégzési kötelezettségének változatlan fennállása mellett 
csupán enyhíti, a beosztás jogának átengedése csak a teljesítés módjára vo-
natkozik, de magának a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötele-
zettségnek a létét nem érinti.5 

A beosztás jogának átengedése kötetlen munkarend esetén csak írásban 
történhet.6 Abban az esetben azonban, ha a munkáltató csak részben adja át 
a munkaidő-beosztás jogát, tehát a munkarend továbbra is kötött marad, 
ilyen alakisági előírást a törvény nem tartalmaz. Más kérdés, hogy érdemes 
ilyen esetben is az átengedés tényét és feltétleit a munkáltatónak a munka-
vállalóval írásban közölni.

5  kIss György: Munkajog, Osiris, Budapest, 2005., 151. o.
6  Mt. 96. § (2) bekezdés.
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4. Rugalmas munkarend

Említettük, a munkáltató a munkaidő beosztásával kapcsolatos jogosult-
ságát részben vagy egészben is átengedheti. A részbeni átengedés némi-
képp „jogon kívüli” intézménynek minősül, hiszen – ellentétben a kötetlen 
munkarenddel – erre vonatkozóan tételes jogi előírás nem található. Ennek 
lehetőségét csak abból tudjuk levezetni, hogy a munkaidő-beosztás kapcsán 
munkáltatói jogosultságról lévén szó, nem lehet annak akadálya, hogy a jo-
gosult munkáltató jogának egy részével oly módon ne éljen, hogy annak 
gyakorlására a kötelezettet jogosítsa fel.

Ilyen munkarend alkalmazása esetén a munkáltató a munkavállaló szá-
mára ténylegesen az elvégzendő feladatokat határozza meg, de azt, hogy a 
feladatokat pontosan mikor, milyen munkaidő-beosztás szerint kell teljesí-
tenie, csak részben, a törzsidő előírásával állapítja meg. A munkaidő másik 
részét illetően a munkavállaló maga jogosult eldönteni, hogy az egyes mun-
kanapokon – a peremidőn belül – mikor kezdi meg, illetve fejezi be a mun-
kavégzést, továbbá azt, hogy a munkát folyamatosan, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal végzi-e. Az egyes munkafolyamatok közé beiktatott meg-
szakítások tartama alatt a munkavállaló a munkavégzés helyén tartózkod-
hat, más, például magántevékenységet is végezhet, de arra is jogosult, hogy 
a munkavégzés helyét elhagyja. A peremidőn belüli munkavégzés tartamát 
a munkáltató nem korlátozhatja, illetve ennek teljesítését sem kérheti szá-
mon, hiszen azt nem a munkáltató osztotta be. A rugalmas munkarend al-
kalmazása esetén, lévén ez kötött munkarend, a teljesítendő munkaidőt 
munkaidőkeret alapján kell megállapítani és ezt kell a munkavállalónak az 
alapul szolgáló naptári időszakban teljesítenie.

5. A kötetlen munkarend

Kötetlen munkarendről akkor lehet szó, ha a munkáltató a munkaidő be-
osztásának jogát teljes egészében átadja a munkavállaló számára. Ebben az 
esetben tehát a munka- és pihenőidő megszervezésének joga a munkaválla-
lót illeti meg. Ez egyébként azzal is jár, hogy ebben az esetben nem kell al-
kalmazni a munkáltató beosztási jogára vonatkozó korlátozó rendelkezése-
ket. Ezek a szabályok csak akkor mellőzhetőek, ha a munkavállaló teljes egé-
szében maga jogosult munkaidejének megszervezésére. Ez a feltétel egyéb-
iránt az Európai Unió irányelvének rendelkezéséből és az Európai Bíróság 
gyakorlatából is fakad.7 

7  2003/88/EK irányelv 17. cikk (1) bekezdés, C-484/04.
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A munkaidő-beosztás joga akkor engedhető át, ha ezt a munka megszer-
vezése lehetővé teszi. Utalunk itt ismét a munkaszerződés jogügyleti céljára: 
a munkáltató azért létesít jogviszonyt a munkavállalóval, mert szüksége van 
a munkavégzésére, hiszen működését kizárólag a munkavállaló munkavég-
zése révén tudja megvalósítani. Figyelemmel azonban arra, hogy a munka-
vállaló munkát csak munkaidőben végezhet, jól látható, a munkaidő meg-
szervezése lényegében azonos a munkavégzés megszervezésével is. Ezért a 
munkaidő megszervezésével kapcsolatos jog átadása a munkavállaló számá-
ra ténylegesen a munkavállaló által teljesítendő munkafeladatok megszerve-
zésének átengedését is jelenti, tehát csak akkor lehetséges a munkaidő-meg-
szervezés átengedése, ha ezt a munkaköri feladatok lehetővé teszik, azaz a 
munkakör, a munkavégzés sajátosságai valóban lehetővé tegyék a munka-
vállaló munkavégzésének önálló megszervezését. A kötetlen munkarend te-
hát kizárólag olyan munkavállaló esetében alkalmazható, aki a munkafolya-
matokat nagyobb önállósággal tudja teljesíteni, és ebből következően a telje-
sítés idejét is maga határozhatja meg. A munkavégzés önálló megszervezésé-
re mint feltételre a kötetlen munkarend legal definíciója is utal.8 

A munkaidő-beosztási jog teljes átengedése sem jelent a munkavállaló 
számára teljes „szabadságot”. A munkavállaló munkáját ugyanis a munka-
köri feladatai sajátosságára, a munka természetére tekintettel köteles meg-
szervezni. Ebből következik, hogy nem jelenti a munkarend kötetlenségé-
nek sérelmét, ha a munkavállaló bizonyos munkaköri feladatait (például 
felettesének tájékoztatását, más munkavállalókkal való együttműködését) 
csak a munka természete vagy a munkáltató által meghatározott, illetve 
megkívánt időpontban teljesítheti. Így a munkarend kötetlenségét nem 
érinti, ha a munkavállalónak a meghatározott időpontokban a munkahe-
lyén meg kell jelennie, sőt az sem, ha munkáját alapvetően a munkahelyén 
kell végeznie. Kötetlen munkarend esetén ugyanis a munkavállaló szabad-
sága alapvetően arra vonatkozik, hogy mikor és nem arra, hogy hol kell el-
végeznie munkaköri feladatait. A munkáltató természetesen a munkahe-
lyen teljesítendő feladatok időpontjait, illetve tartamát nem határozhatja 
meg úgy, hogy ezzel ténylegesen elvonja a munkavállaló munkaidővel kap-
csolatos rendelkezési jogát.

Fentebb utaltunk arra, hogy a munkáltató, amikor feljogosítja a munka-
vállalót a munkaidejének beosztására, meghatározhatja ennek feltételeit, il-
letve korlátait. A munkáltató jogosult ennek során meghatározni a munka- 
és pihenőnapokat, azaz azt, hogy a munkavállaló a munkafeladatait mely 
napokon teljesítse. Emellett az sem kizárt, hogy a munkáltató a munkavál-
laló számára előírja, hogy az egyes munkanapokon milyen időkeretek kö-
zött oszthatja be a napi munkaidejét. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ennek 
során olyan keretet kell meghatároznia, amely biztosítja a munkavállaló 

8  Mt. 96. § (2) bekezdés.
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számára, hogy a munkaidejével valóban érdemben és szabadon rendelkez-
hessen, azaz a munkaidő tényleges beosztása a munkavállaló által valósul-
hasson meg. Ebben az esetben egyébként a munkáltató lényegében a mun-
kavállaló napi pihenőidejének kezdő és befejező időpontját határozza meg.

6. Rendkívüli munkaidő 

Az, hogy a munkáltató ún. kötetlen munkarend esetén is korlátokat szab-
hat a munkavállaló számára, azaz előírhatja a munkanapokat, illetve meg-
határozhatja a pihenőidőket (heti pihenőnap, napi pihenőidő) azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy a munkáltató a munkavállaló pihenőidejének terhére 
rendelkezésre állási kötelességet (készenlét, ügyelet), illetve rendkívüli 
munkaidőt rendelhet el. A kötetlen munkarend ugyanis csak a rendes mun-
kaidő beosztásával kapcsolatos munkáltatói jog átadását jelenti, ezzel a 
munkáltató a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatos jogát csak 
akkor korlátozza vagy zárja ki, ha a munkavállalónak a rendes munkaidő, 
pihenőidő beosztásával kapcsolatos jogát nem korlátozta. Ekkor a rendkívü-
li munkaidő, mint beosztástól eltérő munkaidő elrendelése, a munkáltató 
által előírt munka- és pihenőidő hiányában, nyilván nem értelmezhető. 

Fentebb már utaltunk arra, hogy a kötetlen munkarend a (rendes) mun-
kaidő beosztásával kapcsolatos munkáltatói jog átadását jelenti, ami nem-
csak a rendkívüli munkaidő elrendelésére vonatkozó munkáltatói jogot 
nem érinti, de a teljesítendő munkaidő tartamára sincs hatással. Így a kötet-
len munkarend sem járhat azzal, hogy a munkavállaló a munkaszerződés-
ben meghatározott napi munkaidőt meghaladó tartamú munkavégzést tel-
jesítsen. A beosztás jogának átadása azt eredményezi, hogy a munkaidő, il-
letve a pihenőidő beosztása a munkavállaló joga, továbbá azt, hogy ezzel 
összefüggésben a munkáltatónak ellenőrzési kötelessége megítélésünk sze-
rint nincsen. A munkavállaló tehát a teljesítendő munkaidővel, illetve a pi-
henőidővel kapcsolatban a munkáltatóval szemben igényt nem érvényesít-
het. Abban az esetben azonban, ha a munkáltató közvetlenül vagy közvetve 
a munkavállaló beosztással kapcsolatos jogát elvonja vagy korlátozza, fel-
merülhet a rendkívüli munkaidő teljesítése és az ezzel kapcsolatos munka-
vállalói igény.

Ezt az álláspontot megerősíti az a kúriai gyakorlat9, amely szerint kifejezett 
munkáltató elrendelés hiányában is lehet szó rendkívüli munkaidőben tör-
ténő munkavégzésről és ennek alapján a munkavállaló érvényesítheti az eh-
hez fűződő többletdíjazásra vonatkozó igényét. Abban az esetben ugyanis, 
ha a munkavállaló számára előírt munkaköri feladatokat csak a munkaszer-
ződésben rögzített napi munkaidőt meghaladó tartamú munkavégzéssel 

9  BH 1997.500., EBH 1999.53., EBH 2006.1443., BH 2015.201.
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tudja teljesíteni, ez megalapozza a rendkívüli munkaidőben történő munka-
végzésért járó díjazás iránti igényt. A Kúria eseti döntéseiben kifejtette: „bár 
alapvetően a túlmunkavégzésre a munkáltató elrendelése alapján kerülhet 
sor, de az is túlmunkának minősül, ha az annak elrendelésére jogosult sze-
mély tudomásul veszi, hogy a munkavállaló túlmunkát végez, és az a mun-
káltató érdekében szükséges és indokolt, vagyis ha igazolódik, hogy a túl-
munka végzésére – elrendelés hiányában is – a munkáltató érdekeit szem 
előtt tartva szükség volt”, továbbá, „ha a munkáltató a munkavégzés kap-
csán olyan feltételeket teremt, hogy a munkavállaló a rá háruló feladatot 
csak túlmunkavégzéssel tudja teljesíteni, úgy a munkáltatónak elrendelés 
hiányában és túlmunkadíjat kell fizetnie”10. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy mind a többlet-munkaidőt, mind ennek szükségességét a munkaválla-
lónak kell bizonyítania: „A rendkívüli munkavégzés ellenértéke iránti kere-
seti kérelem esetén a bizonyítási kötelezettség nemcsak arra vonatkozik, 
hogy egy adott napon a munkavállaló részéről munkavégzés történt, bizo-
nyítani szükséges a teljesített óraszámot is.”11

7. Ex lege kötetlen munkarend

A törvény néhány, a munkajogviszony sajátos típusa esetén maga rendel-
kezik úgy, hogy a munkavállaló munkarendje a törvény erejénél fogva (ex 
lege) kötetlen. Ilyenek a munkakörmegosztás [194. § (2) bekezdés], a táv-
munkavégzés [197. § (5) bekezdés] és a vezető állású munkavállaló [209. § (4) 
bekezdés]. Ezekben az esetekben a munkáltató a munkavállalót a törvény elő-
írása alapján kell, hogy kötetlen munkarendben foglalkoztassa, tehát nem 
szükséges a munkaidő-beosztás jogának a 196. § (2) bekezdése által előírt írás-
beli átengedése. A kötetlen munkarend alkalmazásától eltérni csak a munka-
vállalóval kötött megállapodás alapján lehet. Utalunk továbbá arra is, hogy 
megítélésünk szerint az ilyen atipikus jogviszonyban foglalkoztatott munka-
vállaló esetében, eltérően attól, amikor a munkáltató maga engedi át a beosz-
tás jogát, nincs lehetősége a munkáltatónak arra, hogy a munkavállaló mun-
kaidő-beosztásával kapcsolatban korlátozásokat szabjon.

Felmerül, hogy kifejezett megállapodás hiányában a munkavállaló fog-
lalkoztatása minősülhet-e kötött munkarendűnek, ha a tényleges helyzet 
ezt támasztja alá. Ennek azért van (lehet) jelentősége, mert ebben az esetben 
az lehet a kérdés, hogy a munkavállaló érvényesítheti-e a rendkívüli mun-
kaidőben történő munkavégzés ellenértéke iránti igényét. Álláspontunk 
szerint, amit a Kúria eseti döntése12 is alátámaszt, a munkavállalói igény 

10  BH 1998.509., EBH 1999.53., Mfv. II.10.566/2013/5., Mfv. I.10.109/2010/3., Mfv. II.10.280/1979.
11  Mfv. III.10.607/2017/4.
12  Mfv. III.10.607/2017/4.
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megítélésekor a tényleges helyzetet kell irányadónak tekinteni. Eszerint, ha 
a munkáltató a munkavállaló számára előírja a munkaidőt és a munkavál-
laló ez ellen nem tiltakozik, ezt tudomásul veszi, a foglalkoztatást a kötött 
munkarend szabályai szerint kell megítélni. Hasonlóképp, amint fentebb 
kifejtettük, ha a munkavállaló a munkafeladatait csak többletmunkaidő-rá-
fordítással tudja teljesíteni, felmerülhet a többletdíjazás iránti igény.

Sajátos esete a kötetlen munkarendnek a külön jogszabályban meghatá-
rozott, a közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati média-
szolgáltató hírügynökségi tevékenységében való részvételre irányuló mun-
kakörben foglalkoztatott munkavállaló. A médiaszolgáltatásokról és a tö-
megkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 108/B. § (2) bekez-
dése szerint ugyanis az ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
munkarendje a törvény erejénél fogva kötetlennek minősül. A törvény elő-
írásától a felek egyébként munkaszerződésben eltérhetnek. A hivatkozott 
jogszabályi hellyel kapcsolatban – bírói kezdeményezésre – született a 
3313/2018. (X. 16.) AB határozat, amely a kezdeményezést – alaptörvény-
ellenesség híján – elutasította. Érdekessége az ügynek, hogy a bíró egy rend-
kívüli munkaidő díjazása iránt előterjesztett igénnyel kapcsolatos perben 
terjesztette a kezdeményezését az Alkotmánybíróság elé. Megítélésem sze-
rint azonban lehetőség lett volna a munkaügyi perben az igény megfelelő 
elbírálására a rendkívüli munkaidővel kapcsolatban fentebb kifejtettek 
alapján. 

8. Mellőzni rendelt törvényi előírások

A törvény kifejezett rendelkezése13 szerint a kötetlen munkarendben fog-
lalkoztatott munkavállaló esetében a 93–112. §§-t és a 134. § (1) bekezdés 
a)–b) pontját nem kell alkalmazni. A hivatkozott törvényi előírás a munkál-
tató munkaidő-beosztására és a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabá-
lyok mellőzését írják elő. Ennek kapcsán felmerülhet, hogy ez nem zárja-e 
ki a munkáltatónak azt a jogát, amint fentebb erre utaltunk, hogy a munka-
vállaló számára a kötetlen munkarend kapcsán feltételeket, korlátozásokat 
írjon elő. Álláspontunk szerint a hivatkozott rendelkezések a munkáltató 
beosztással kapcsolatos jogára vonatkoznak, ezért helyes értelmezés mellett 
ez azt jelenti, hogy a munkavállaló munkaidő-beosztására ezek a munkálta-
tót korlátozó szabályok nem irányadóak. Így nem látjuk akadályát annak, 
hogy a beosztásra vonatkozó jog átengedése esetén a munkáltató a munka-
vállaló számára feltételeket szabjon.

13  Mt. 96. § (3) bekezdés.
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9. Egy ítélet margójára

A Kúria eseti döntésében14 vizsgálta a kötetlen munkarenddel kapcsola-
tos kérdéseket. A döntés az illetékes munkaügyi hatóság határozatának fe-
lülvizsgálata kapcsán született. Ítéletében a Kúria kimondta: „A kötetlen 
munkarend megállapítására a munkakör sajátos jellegére, a munkavégzés 
önálló megszervezésére tekintettel kerülhet sor. Ez azt feltételezi, hogy a 
munkavállaló olyan jellegű tevékenységet végez, amely a többi munkavál-
laló munkavégzésétől függetlenül ellátható, és ezt az időtartamot a munkál-
tatói igénytől, illetve az Mt. korlátozást tartalmazó szabályaitól függetlenül 
maga a munkavállaló oszthatja be.” Az alapul szolgáló konkrét tényállást 
figyelembe véve, ezzel az állásponttal egyet lehet érteni. Ám általánosítható 
következtetésként megítélésünk szerint ezt kimondani nem lehet. Fentebb 
már kifejtettük, hogy a kötetlen munkarend nem jelentheti azt, hogy a mun-
kavállaló a munkaidejét teljesen önállóan, mindenre tekintet nélkül oszt-
hatná be. A munka megszervezése során figyelemmel kell lenni a munkál-
tató érdekeire, azt kijelenteni, hogy a munkavállaló a munkaidőt „a mun-
káltatói igénytől” függetlenül oszthatná be, bizonyosan nem lehet. De meg-
ítélésem szerint az sem állítható általános jelleggel, hogy a kötetlenség sé-
relmét jelentené, ha a munkavállaló munkaköri feladatai során együtt kell, 
működjön a munkáltató más, egyébként kötött munkarendben foglalkozta-
tott munkavállalóival. Álláspontunk szerint a kötetlen munkarendnek nem 
lehet feltétele az önálló munkavégzés. Gondoljunk csak a vezető állású 
munkavállalókra, akik ex lege kötetlen munkarendben látják el feladatai-
kat. Természetesen nem vitatható, ha a más munkavállalókkal való együtt-
működés kiüresíti a munkavállaló munkaidő-beosztással kapcsolatos jogát, 
a munkarend kötetlensége nem állapítható meg.

14  EBH 2016.M.30.
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PETHŐ RÓBERT*

A munkaviszony megszűnése

A törvény különbséget tesz a munkaviszony megszűnése és megszünte-
tése között. A munkaviszony megszűnése azt jelenti, hogy a felek erre irá-
nyuló nyilatkozata nélkül, objektív körülmények bekövetkezésével a mun-
kaviszony automatikusan megszűnik. A munkaviszony megszüntetése ese-
tén a fél vagy a felek megszüntetésre irányuló nyilatkozatot tesznek vagy 
megállapodást kötnek. 

1. A munkavállaló halála 

Figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továb-
biakban: Mt.) 52. § (1) bekezdés c) pontjára is, amely szerint a munkavállaló 
köteles munkáját személyesen ellátni, a munkaviszony megszűnik a mun-
kavállaló halálával, a halál bekövetkezése napján. 

A munkavállaló halála esetén a munkaviszonyból származó anyagi köve-
teléseket az örökös érvényesítheti. A munkáltatónak a munkavállaló örökö-
se részére ki kell fizetnie a munkavállaló még meg nem fizetett munkabérét, 
elmaradt járandóságát (például alanyi jogon járó jutalom, illetve prémium), 
a szabadság megváltását, amennyiben a munkavállaló részére az időará-
nyos szabadságánál kevesebb került kiadásra. 

A törvény 125. §-a szerint a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkál-
tató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. A törvény 
nem rendelkezik arról, hogy ha a munkavállaló az arányosnál több szabad-
ságot vett igénybe, ez visszafizetési kötelezettséggel járna. A munkavállaló 
halála esetén, tehát a visszafizetési kötelezettség az örököst sem terheli.1 

Az Mt. 70. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy munkáltatói felmondás 
esetén, ha a munkavállalót a munkavégzés alól felmentik, ennek tartamára 
a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként 
nem lenne jogosult. A kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet, ha a 
munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés alóli felmentés után 
következett be, azaz a munkáltató az örököstől a felmentési időre kifizetett 
távolléti díjat nem követelheti vissza. 

* Ügyvéd.
1  Ld. a visszakövetelés lehetőségéről: pál Lajos: A szabadság elszámolásának egyes kérdései. Mun-

kajog 2018. 3. szám, 28–32. o.
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Az örökösi minőséget hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyít-
vánnyal kell bizonyítani. A hagyatéknak az örökösök részére történő átadá-
sa tárgyában a közjegyző végzéssel határoz. A végzés a hagyatékot teljes 
hatállyal véglegesen vagy ideiglenes hatállyal adja át az örökösnek, attól 
függően, hogy közöttük van-e vita a hagyaték tekintetében. A hagyatéki el-
járásról a 2010. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. 

Azok a munkaviszonyból eredő jogok azonban, amelyek kifejezetten a 
munkavállaló személyéhez kötődnek, vagyoni természetű jognak nem te-
kinthetők, így – mivel az öröklés csupán az örökhagyó vagyonát érinti – a 
munkavállaló halálával nem szállnak át annak örököseire. Az ilyen jogok 
érvényesítésére az örökös saját jogán nem jogosult, azonban az örökhagyó 
által már megindított – és a munkavállaló halála folytán félbeszakadt perbe 
– perbeli jogutódként beléphet.2

A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében kifejtette, hogy a munkaviszony 
megszüntetése jogellenességének megállapítása és az ahhoz fűződő anyagi 
követelések érvényesítésének joga a munkavállaló személyéhez kötődik, 
ezért amennyiben életében a munkavállaló ilyen irányú keresettel nem élt, 
azt örökösei saját jogukon, még a perindításra nyitva álló határidőn belül 
sem tehetik meg.3

A sérelemdíjhoz (korábban: nem vagyoni kártérítés) való jog sem száll át 
a jogosult örököseire, azonban a kereset benyújtását követően elhunyt jogo-
sult helyébe jogutódai a perbe beléphetnek és követelhetik a jogelődjüket 
haláláig megillető nem vagyoni kártérítés összegét.4

A természetes személy munkáltató halála nem eredményezi a munkavi-
szony megszűnését, ugyanis örököse a munkaviszonyba jogutódként belép 
és a munkaviszonyt az általános szabályok szerint szüntetheti meg.

2. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése

A nem természetes személy munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a 
munkaviszony megszűnését eredményezi. Ebben az esetben semmilyen to-
vábbi külön intézkedésre (felmondás, felmentés) nincs szükség. 

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnéséről a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:48. §-a ren-
delkezik. Jogutód nélkül szűnik meg a jogi személy, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett,

2  Pfv.IV.20.755/1996.
3  BH 2000.29., Mfv.I.10.066/1999.
4  Pfv.IV.20.705/1996.
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c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezá-
rására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi sze-
mélyt a nyilvántartásból törli.

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnő 
társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés, a társaság 
megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető, a 
gazdasági társaság volt tagjával szemben. Megjegyezzük azonban, hogy a 
munkaviszonyból származó követelések elévülési ideje három év.

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, felszámolási eljárás, 
illetve végelszámolás lefolytatásának van helye. A gazdasági társaság jog-
utód nélküli megszűnése esetén a munkaviszony megszűnésének napja az 
a nap, amikor a cégbíróság a munkáltatót a cégjegyzékből jogerősen törli.  
A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó szabályokat 
2014. március 15. napját követően a Ptk. tartalmazza. 

Az alapítvány szintén a törvényszék által vezetett nyilvántartásból való 
törléssel szűnik meg. A társadalmi szervezetek megszűnésének eseteit az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű-
ködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabá-
lyokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény tartalmazza. A társadalmi szerve-
zet jogutód nélküli megszűnését eredményezi többek között, ha a bíróság 
jogerősen megállapítja megszűnését. A munkaviszony megszűnésének nap-
ja az a nap lesz, amikor a társadalmi szervezet megszűnését megállapító íté-
let jogerőre emelkedik. 

A munkáltató jogutód nélküli megszűnése a már közölt felmondás hatá-
lyát is érinti. Abban az esetben ugyanis, ha a jogutód nélküli megszűnésre a 
felmondás közlése után, de a felmondási idő elteltét megelőzően kerül sor, a 
munkaviszony a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályok szerint 
szűnik meg, azaz módosul a megszűnés jogcíme. 

A munkáltató jogutód nélküli megszűnése a határozott idejű munkavi-
szony megszűnését is eredményezi. A munkavállalót ebben az esetben is 
megilleti a munkáltató felmondása esetén meghatározott munkavégzés aló-
li felmentés idejére járó távolléti díjnak megfelelő összeg, valamint – ha a 
fenti bekezdésben megjelölt kivétel nem áll fenn – a végkielégítés is. 

A munkáltató személyében bekövetkező változás nem eredményezi a 
munkaviszony megszűnését, mert a munkaviszonyból származó jogok és 
kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 
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2.1. A csődeljárás és a felszámolási eljárás

A 1991. évi XLIX. törvény rendelkezik a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról (a továbbiakban: Cstv.). A csődeljárás olyan eljárás, amelynek so-
rán az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, 
és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. A felszámolási eljárás célja, 
hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitele-
zők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. 

A Cstv. hatálya a gazdálkodó szervezetre és ennek hitelezőire terjed ki. A 
törvénynek a felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a külföldi 
székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire a külföldi székhelyű 
vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 
szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A törvényt a biztosító 
egyesületekre akkor kell alkalmazni, ha a biztosítókról és a biztosítási tevé-
kenységről szóló törvény másképp nem rendelkezik. Az egyesületekre és az 
alapítványokra a törvényt akkor kell alkalmazni, ha az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támoga-
tásáról szóló törvény másképpen nem rendelkezik.5 A Cstv. 3. §-a meghatá-
rozza a gazdálkodó szervezet fogalmát. 

Az adós gazdálkodó szervezet vezetője, a vagyonfelügyelő, a felszámoló, a 
csődeljárás, a felszámolási eljárás alatt, kérésükre nyolc munkanapon belül 
köteles tájékoztatni a munkavállalókat, a munkáltatónál képviselettel rendel-
kező szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat), valamint az 
állami foglalkoztatási szervet, a munkavállalókat érintő kérdésekről.6 

A hitelezőknek követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzététe-
létől számított negyven napon belül kell bejelenteni.7

Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámo-
lás közzétételétől számított negyven napon túl, de száznyolcvan napon be-
lül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, és – egyezségkötést 
kivéve – akkor elégíti ki, ha a Cstv. 57. § (1) bekezdésében felsorolt tartozások 
kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet.8 A munkavállaló hitelezői igé-
nyét szintén negyven napon belül köteles bejelenteni. 

A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a 
tartozásokat, meghatározott sorrend figyelembevételével kell kielégítenie. 
Ebben a sorrendben a felszámolás költségei az első helyen vannak. A kielé-
gítési sorrendben első helyen szerepelnek az adóst terhelő munkabér és 
egyéb bérjellegű juttatások, ideértve 

a) a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollek-
tív szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat, 

5  Cstv. 2. §.
6  Cstv. 5. §.
7  Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pont.
8  Cstv. 37. § (1) bekezdés.
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valamint a munkáltatót a munkaviszony jogellenes megszüntetésével ösz-
szefüggésben terhelő fizetési kötelezettségeket is, 

b) az adós által a kölcsönbeadóval kötött munkaerő-kölcsönzési szerző-
désben foglalt, az adóst mint kölcsönvevőt terhelő díjból az adóshoz köl-
csönzött munkavállalók részére járó, a kölcsönbeadó által fizetendő munka-
bért és egyéb bérjellegű juttatásokat, és

c) az adós által az iskolaszövetkezettel megkötött szerződésben foglalt, az 
adóst, mint az iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevevőjét terhelő díj 
85 százalékát – amely az iskolaszövetkezetnek járó díjból a feladatteljesítés 
során személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagok részére járó díj és 
a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegét foglalja magában –, továbbá

d) ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munka-
bért és egyéb bérjellegű juttatásokat a felszámoló a felszámolás kezdő idő-
pontja után fizette ki, az ezeket terhelő adó-, járulékfizetési kötelezettség is.9 

A munkáltató felmondása esetén felszámolási költségként – ha a felszá-
molás kezdőidőpontját megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött 
kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít 
meg – a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jutó távolléti díj és a vég-
kielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 
69. § (1)–(3) bekezdése, 70. § (3) bekezdése, és a 77. § (3) és (4) bekezdése alap-
ján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós – Cstv. 57. § (1) bekez-
dés hc) alpontjában nem említett – vezető állású munkavállalói tekintetében 
kizárólag az Mt. 210. § (3) bekezdésében megállapított, a felszámolás kezdő 
időpontjában esedékes összeg vehető figyelembe.

A munkavállaló kereseti kérelme nem a felszámolás körébe tartozó va-
gyonnal kapcsolatos pénzkövetelés, az igény elbírálására a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságnak van hatásköre.10

2.2. A Bérgarancia Alap

A bérgarancia-eljárásról a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Bgtv.) rendelkezik. Az eljárás keretében a felszámolás 
alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló ki-
egyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. A bértartozás a felszámolás 
vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet mint munkál-
tatót terhelő, a Cstv. szerint felszámolási költségnek minősülő minden mun-
kabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is és a 
munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekez-
dése szerint elszámolható végkielégítés-tartozást.11 

9  Cstv. 57. § (2) bekezdés a) pont.
10  Fővárosi Bíróság 55.Mfv.28.957/2005/2.
11  Bgtv. 1. § (2) bekezdés d) pont.
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Ha a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglal-
koztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező mun-
kavállalókkal szemben fennálló bértartozását a felszámolás kezdő időpont-
ját követően, a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya mi-
att a bérfizetési napon – ideértve a Bgtv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott 
esetet is – nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az állami 
foglalkoztatási szervhez, visszatérítendő pénzügyi támogatás iránt. Azon 
munkavállalókkal szembeni bértartozást, akiknek a munkaviszonya a 
munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, illetőleg azt a 
bértartozást, amely a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésének 
időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fede-
zet hiányában – a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül – a felszámo-
lási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
bérgarancia alaprészéből megigényelni és a bérköveteléssel érintett munka-
vállaló részére kifizetni.12

A külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a fent említett köte-
lezettség, a külföldi gazdálkodó szervezet felszámolóját, a fióktelep ellen 
Magyarországon indult felszámolási eljárás esetén a kötelezettség a fiókte-
lep munkavállalói tekintetében a fióktelep felszámolóját terheli.13

A felszámoló az igény meghatározása során a támogatásra jogosult gaz-
dálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben a bérfizetési napon fennálló 
bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb 
a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által köz-
zétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét veheti fi-
gyelembe.14 

2.3. A végelszámolás

A munkáltató jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem 
fizetésképtelen és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tar-
talmaz – végelszámolásnak van helye. A végelszámolásra a cég legfőbb 
szervének elhatározása alapján kerülhet sor. A végelszámolás nem határoz-
ható el, a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követő-
en a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás 
megszűnik. A cég legfőbb szerve határozatot hoz a cég jogutód nélküli meg-
szűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről.15 

A végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a cég ko-
rábbi vezető tisztségviselője a végelszámolás megindításáról a munkavállaló-

12  Bgtv. 2. § (1) bekezdés, 7. § (4) bekezdés.
13  Bgtv. 2/A. § (1)–(2) bekezdés.
14  Bgtv. 7. § (1) bekezdés.
15  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ctv.) 98. § (1) bekezdés.
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kat, valamint az Mt.-ben meghatározott szakszervezeteket, az üzemi taná-
csot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatja.16 A végelszámolási el-
járás során a hitelezői követeléseket a végelszámolás megindításának köz-
zétételét követő negyven napon belül jelenthetik be a végelszámolónak, ide-
értve a munkavállalói igényeket is. A bejelentés elmulasztása vagy késedel-
mes teljesítése nem jár jogvesztéssel, de a záró mérleg és a vagyonfelosztási 
határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég 
tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvé-
nyesíteni.17 

A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha – többek 
között – a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és a 
végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.18 

2.4. Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég

Figyelemmel az Mt. 33. §-ára, amely szerint munkáltató az a jogképes sze-
mély, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat, az egyéni 
vállalkozó vagy az egyéni cég is lehet munkáltató. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről a 2009. évi CXV. törvény (a to-
vábbiakban: Evtv.) rendelkezik. Az Evtv. 16. §-a szerint az egyéni vállalkozó 
köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, 
hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat. 

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy 
hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevé-
kenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e 
törvényben meghatározottak szerint – az ok bekövetkezésétől számított ki-
lencven napon belül – az vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben 
eljáró, Kormány által rendeletben kijelölt szervnél (a továbbiakban: hatóság) 
személyesen bejelenti. Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése ese-
tén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni 
vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatását az e törvényben meghatározottak szerint – az egyéni vállalkozó 
gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésé-
től számított harminc napon belül – a hatóságnál személyesen bejelenti.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik az Evtv. 
19. § (1) bekezdése értelmében:

a) ha az egyéni vállalkozó a tevékenység megszüntetését a hatóságnak 
vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti a bejelentés napján,

16  Ctv. 98. § (3) bekezdés e) pont.
17  Ctv. 106. § (1) bekezdés.
18  Ctv. 116. § (1) bekezdés d) pont.
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b) az egyéni vállalkozó egyéni céget vagy az Evtv. 19/C. § szerinti korlá-
tolt felelősségű társaságot alapított, az Evtv. 32. § (1) és (2) bekezdése szerint 
az egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének 
napját megelőző napon, vagy ha az egyéni vállalkozó átruházással megsze-
rezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján alapít,

c) az egyéni vállalkozó halála napján,
d) az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági hatá-

rozat jogerőre emelkedésének a napján,
e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést ki-

mondó határozat véglegessé válásának napján,
f) az Evtv. 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok 

bekövetkezése esetén (bizonyos bűncselekmények elkövetése), a 19/B. §-ban 
foglalt összeférhetetlenség megállapításakor, valamint

g) ha az egyéni vállalkozó az Evtv. 18. § (1) bekezdésben foglalt időpontig 
nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy meg-
szüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon.

A Legfelsőbb Bíróság egy korábbi határozata szerint a felek között fenn-
álló jogviszonyt nem érinti a munkáltató vállalkozói engedélyének vissza-
adása. A határozat alapjául szolgáló tényállás szerint a munkaszerződést az 
alperes természetes személyként kötötte meg a felperessel, a munkajog sza-
bályai szerint az alperes e minőségében munkáltató lehet. A munkaviszony 
– egyebek mellett – a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével szűnik 
meg. Az adott esetben tehát a munkáltató megszűnését nem jelenti az a tény, 
hogy az alperes a vállalkozói igazolványát visszaadta. A jogszabály a visz-
szaadáshoz csupán az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlása jogának 
megszűnését fűzi, azonban nem tartalmaz munkajogi rendelkezést a mun-
káltatói minőség megszűnéséről. A munkáltatónak a munkáltatói jogala-
nyisághoz szükséges jogképessége így fennmaradt. A vállalkozói igazol-
vány visszaadása nem jelenti a (természetes személy) munkáltató jogutód 
nélküli megszűnését, következésképpen, ezáltal a munkaviszony nem te-
kinthető megszűntnek.19

Az Evtv. az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűné-
se körében e jogcímet már nem tartalmazza, helyette a tevékenység meg-
szüntetésének bejelentéséről rendelkezik a jogszabály. A joghatás tekinteté-
ben ugyanakkor a módosítás következtében nincs különbség. 

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természe-
tes személy által alapított jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, 
amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég 
jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így 
különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. 

19  BH 2004.335.
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Ebből következik, hogy munkáltató lehet és munkaszerződés kötésére is jo-
gosult. 

A tag halála esetén az egyéni céggel fennálló munkaviszony megszűnése 
tekintetében az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszű-
nésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

3. A határozott idő lejárta

A határozott időre létesített munkaviszony automatikusan megszűnik a 
munkaszerződésben megállapított határozott idő elteltével. Ha a határozott 
idő naptárilag került meghatározásra, úgy a munkaviszony a megjelölt nap-
tári napon szűnik meg. Abban az esetben, ha a határozott idő nem naptár 
szerint került meghatározásra, hanem a jogviszony konkrét feladat elvégzé-
sére vagy távollévő munkavállaló helyettesítésére jött létre, a munkaviszony 
a feladat elvégzésével vagy a helyettesített munkavállaló ismételt munkába 
állásával szűnik meg. 

A határozott idejű munkaviszony a határozott idő elteltével megszűnik, 
még a keresőképtelenség vagy egyéb olyan időtartam alatt is, amikor a 
munkavállaló felmondási védelem alatt áll. 

4. A munkáltató személyében bekövetkező  
sajátos változás

Megszűnik a munkaviszony, ha a gazdasági egység (anyagi vagy nem 
anyagi erőforrások szervezett csoportja), jogügylet vagy jogszabály rendel-
kezése alapján az átvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból szárma-
zó jogok és kötelezettségek az átadóról olyan átvevő munkáltatóra szállnak 
át, amely nem az Mt. hatálya alá tartozik. Ez esetben, az átadó munkáltató 
legkésőbb a munkaviszony megszűnését megelőzően tizenöt nappal köteles 
az érintett munkavállalót írásban tájékoztatni a megszűnés időpontjáról, 
vagy tervezett időpontjáról és a megszűnés indokáról. 

5. Törvényben meghatározott más eset

Megszűnik a munkaviszony a törvényben meghatározott más esetben is. 
Idetartozik, ha a több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a 
munkáltatók száma egyre csökken. 
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Megszűnhet a munkaviszony a közügyektől eltiltás esetében. Az eltiltás 
alá eső munkaviszony a bíróság ítélete jogerőre emelkedésének napjával 
szűnik meg. 

A foglalkoztatástól eltiltó ítélet hatálya kiterjed a munkavállaló munkavi-
szonyára, de ez nem jelenti a munkaviszony automatikus megszűnését. A 
felek megállapodhatnak a munkakör tekintetében a munkaszerződés mó-
dosításáról, ennek hiányában a munkáltatónak a munkaviszonyt fel kell 
számolnia. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalé-
pésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 
szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony 
megszűnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszűnéskor hatá-
lyos rendelkezések az irányadók. 
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PETROVICS ZOLTÁN*

Javaslat az Mt. 78. § (1) bekezdés  
b) pontjának értelmezésére

1. Problémafelvetés

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 2012. július 1-jével a munkaviszony megszüntetésének rendszerét érin-
tően számos változást hozott.1 A törvényjavaslathoz fűződő indokolás a vál-
tozások elsődleges okai közé a jogalkalmazásban mutatkozó ellentmondá-
sok kiküszöbölését, valamint a gyakorlatban kialakult igények kielégítését 
sorolta.2 Az új szabályok közül a joggyakorlatban a munkaviszony jogelle-
nes megszüntetésének jogkövetkezményei váltották ki3, e tanulmány azon-
ban egy ritkábban vizsgált – mondhatni a lényeges változások árnyékában 
„csendesen” megbúvó – jelenségre koncentrál, mely közvetlenül nem is a 
megszüntetési rendszer változásával, hanem a munkavállaló Mt.-ben neve-
sített kötelezettségeinek bővülésével függ össze.

Az Mt. összességében nem változtatott a munkaviszony megszüntetésé-
hez kötődő jogintézmények lényegi karakterén. Az indokoláshoz kötött 
azonnali hatályú felmondás tekintetében az Mt. formálisan csupán termi-
nológiai változást hozott: az egykori rendkívüli felmondás elnevezést fel-
váltotta az – indokoláshoz kötött – azonnali hatályú felmondás. A rendkí-
vüli felmondás gyakorlata lényegét tekintve irányadó az Mt. hatálya alatt is, 
az említett „kötelezettségbővülés” – melynek a gyakorlat mind ez ideig ta-
lán nem szentelt kellő figyelmet – megítélésem szerint azonban azzal a kö-
vetkezménnyel jár, hogy a korábbi szabályozás hatálya alatt kialakult értel-
mezési keretek ma már nem alkalmazhatók maradéktalanul az Mt. 78. § (1) 
bekezdés b) pontjára, vagyis az „objektív lehetetlenülés” fordulatára. A hi-
vatkozott rendelkezés értelében a munkaviszonyt bármelyik fél megszün-
tetheti azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél egyébként olyan ma-

* Adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; adjunktus 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK.

1  A megszüntetéssel kapcsolatos hatályos szabályozás monografikus feldolgozására nézve l.  kulIsIty 
Mária: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Wolters Kluwer, Budapest, 2014., Lőrincz György:  
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017. 

2  Az Mt.-hez fűzött Általános indokolás 18. pont.
3  A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeire irányadó szabályozás elem-

zésére nézve l. petroVIcs Zoltán: A jogellenes munkajogviszony-megszüntetés jogkövetkezményeinek 
margójára. In: HorVátH István (szerk.): Tisztelgés: Ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnap-
jára. ELTE Eötvös, Budapest, 2015. 367–380. o.
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gatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A 
következőkben ezt a fordulatot vizsgálom. Feltételezésem szerint a kialakult 
hagyományos értelmezési keretek meghaladására van szükség, mely nélkül 
e fordulat fokozatos kiüresedésével, illetve dogmatikai szempontból nem 
minden tekintetben helytálló értelmezés továbbélésével kell számolnunk.

2. Az azonnali hatályú felmondás két fordulatának 
hagyományos értelmezési keretei

Amint az ismeretes, az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondás 
közvetlen előzménye a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tör-
vényben (a továbbiakban: 1992. évi Mt.) a rendkívüli felmondás volt. Az 
azonnali hatályú felmondás felmondási idő közbeiktatása nélkül, azonnali 
hatállyal szünteti meg a munkaviszonyt. Az indokoláshoz kötött azonnali 
hatályú felmondás jogát két különös tényállás alapján lehet gyakorolni.  
E két tényállás közötti különbséget akként lehet megfogalmazni, hogy míg 
az első, „minősített kötelezettségszegésnek” nevezett fordulat alapján az 
azonnali hatályú megszüntetést a másik fél kirívóan súlyos vétkes kötele-
zettségszegése, addig a második, „objektív lehetetlenülésnek” hívott tényál-
lás szerint a munkaviszony fenntartását objektív módon lehetetlenné tevő 
magatartása alapozza meg. A munkaviszony akkor szüntethető meg azon-
nali hatályú felmondással, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lé-
nyeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 
munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A minősített kötelezettségszegés fordulata három jól elkülöníthető tény-
állási elemet tartalmaz, melyek együttes fennállása szükséges az azonnali 
hatályú felmondás jogszerűségének megállapításához. A három konjunktív 
tényállási elem közül kettő a kötelezettségszegés tárgyi oldalára, külső jel-
lemzőire vonatkozó objektív feltételt határoz meg, a harmadik a kötelezett-
ségszegő magatartás és a kötelezettségszegés közötti tudati viszonyra utaló 
szubjektív feltétel. A konkrét ügyben a tényállás összes körülménye alapján 
lehet állást foglalni ezekben a kérdésekben.

A minősített kötelezettségszegést a fél munkaviszonyból származó vala-
mely lényeges kötelezettségének megszegése alapozhatja meg. A bírói gya-
korlat szerint a munkaviszonyból származó kötelezettségek forrása nem-
csak jogszabály vagy kollektív szerződés, hanem munkaszerződés, munkál-
tatói szabályzat, általános, illetve egyedi utasítás, valamint az adott szakma, 
hivatás, munkakör írott vagy íratlan normája is lehet. Az azonnali hatályú 
felmondás alkalmazására ugyanakkor csak a lényegesnek tekinthető köte-
lezettségek megszegése esetén kerülhet sor, ez azonban nem áll meg a ha-
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gyományosan főkötelezettségeknek tekintett munkavégzési4, rendelkezésre 
állási5, illetve utasításteljesítési6 kötelezettségeknél, azt bármilyen egyéb kö-
telezettség7 vagy általános, elvi szintű kötelezettséget megfogalmazó ren-
delkezés is megalapozhatja (például az együttműködési kötelezettség8, a 
munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme9). Az azonnali hatályú fel-
mondás jogszerűségéhez a kötelezettségszegésnek ezen túlmenően jelentős 
mértékűnek is kell lennie. Valamely lényeges kötelezettség súlyos megsze-
gése, valamint e kötelezettség csekély mértékű, sorozatos megszegése is mi-
nősülhet jelentős mértékűnek.10 Végezetül a szándékosság11, illetve a súlyos 
gondatlanság feltétele szükségessé teszi a vétkesség fokának vizsgálatát.12  
A gyakorlat szerint a súlyos gondatlanság megállapítására nem csupán a tu-
datos gondatlansággal elkövetett kötelezettségszegések, hanem a hanyag-
ság egyes kirívóan súlyos eseteiben is sor kerülhet. A súlyos gondatlanságot 
jellemezve a bírói gyakorlat arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezekben 
az esetekben a cselekvő magatartásában vagy mulasztásában feltűnő kö-
zömbösség mutatható ki.13

Az azonnali hatályú felmondás második fordulata – mely az első esethez 
képest a mindennapokban ritkábban fordul elő14 – a bírói gyakorlat értelmé-
ben olyan magatartásokra utal, amelyek a munkaviszonyt objektív módon 

4  Ilyen a munka felvételének elmulasztása (BH 1995.131.), de okot adhat az azonnali hatályú felmon-
dásra az is, ha a munkavállaló nem az elvárható szakértelemmel, gondossággal végzi a munkáját (BH 
1996.287., 1998.302., 1999.527., 2003.210., 2004.203., 2007.386.), vagy ha nem tesz eleget valamely speciális 
(pl. számlaadási) kötelezettségének (BH 1999.44.).

5  Azonnali hatályú felmondást alapozhat meg a jelentős késés (BH 1995.131.), az engedély nélküli 
eltávozás (BH 2008.132.), a hosszabb tartamú igazolatlan hiányzás (EBH 2000.247.), valamint a munka-
idő alatti ittas állapot (EBH 1999.47., BH 2001.243., 2002.459.).

6  BH 1994.398., 1996.286., EBH 1999.142., BH 2000.173., 2003.262., 2003.263., 2003.475., 2004.390.
7  Ilyen pl. a tulajdonos engedélye nélküli hitelfelvétel a társaság részére (BH 2005.298.), a felettessel 

szembeni trágár kommunikáció (BH 2005.120.) vagy a jogellenes sztrájkban való részvétel (BH 1995.545., 
1996.563.).

8  Ha pl. a munkavállaló az akadályoztatását, keresőképtelenségét huzamos időn keresztül és alapos 
indok nélkül nem hozza a munkáltatója tudomására (BH 2002.244.).

9  Ilyen pl. konkurens társaság alapítása vagy abban való bármilyen részvétel a munkáltató tudta 
nélkül, tekintet nélkül arra, hogy ez okozott-e a munkáltatónál tényleges vagyoni hátrányt vagy sem 
(BH 1996.450., 1996.502., 1996.666., EBH 1999.148.), a munkáltató személyét sértő, lejáratását célzó alap-
talan vádak közlése nagy nyilvánosság előtt (BH 2003.244.), a munkáltató sérelmére elkövetett bűncse-
lekmény (lopás, sikkasztás, csalás) vagy szabálysértés, ennek kísérlete, értékhatártól függetlenül (BH 
1995.682., 1997.463., 1998.51., 2004.251., 2005.329.), munkahelyi lopás akár hulladékanyagra tekintettel is 
(BH 2000.174.), a munkakörrel összeférhetetlen tevékenység folytatása (BH 2004.77.), az üzleti titok meg-
sértése (BH 1996.451.) botrányos, összeférhetetlen magatartás tanúsítása (EBH 2004.1056.), más munka-
társ számítógépének saját célra történő használata, a munkáltató gazdasági érdekeit sértő tájékoztatást 
(BH 2006.64.), a szándékos károkozás (BH 1994.494., 1997.421., 2005.330., 2006.375.). Ugyancsak azonna-
li hatályú felmondásra adhat okot, ha a felelős beosztású munkavállaló nem követeli meg beosztottai-
tól a munkavégzésre, munkafegyelemre irányadó szabályok betartását (BH 1994.573.).

10  kulIsIty: i. m. 1062–1063. o.
11  Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 25. számú állásfoglalása.
12  Mfv.10.495/1993., BH 2006.229.
13  kulIsIty: i. m. 1061. o., SzűcS Péter: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. In: BerkI Kata-

lin – Handó Tünde – HorVátH István – Lőrincz György – magyarFalVI Katalin – suBa Ildikó – SzűcS Péter: 
A Munka Törvénykönyve Magyarázata. Complex, Budapest, 2006. 433. o., BH 1999.527., 1999.527., 2005.370.

14  Lőrincz: i. m. 210. o.
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folytathatatlanná teszik.15 E tényállás alkalmazására az ítélkezési gyakorlat 
szerint nem kerülhet sor munkaviszonyból származó valamely kötelezett-
ség megszegése esetén16, csupán abban az esetben, ha valamely munkavi-
szonyon kívül tanúsított magatartás idézi elő a lehetetlenülést.17 A magatar-
tás és a munkaviszony fenntartásának lehetetlenné válása között azonban 
feltétlenül kimutathatónak kell lennie az okozati összefüggés fennállásá-
nak.18 Nem szükséges ugyanakkor a vétkesség vizsgálata, mivel az a tényál-
lásnak nem tartalmi eleme, és a félnek nem felróható magatartás is megala-
pozhatja azt.19 

Az 1992. évi Mt. hatálya alatt „objektív lehetetlenülést” alapozhatott meg, 
ha a bizalmi jellegű munkakört betöltő munkavállaló szabadideje alatt, az 
ellátott munkakörhöz hasonló tevékenység során tanúsított olyan magatar-
tást, amely objektíve folytathatatlanná tette a munkaviszonyt. Ilyen volt pél-
dául az az eset, amikor a halőrt tetten érték orvhorgászat során, és lopás 
vétsége miatt büntetőeljárás indult ellene20, ha a munkavállaló a munkakö-
réhez méltatlan viselkedést tanúsított (például a kicsapongó, alkoholista 
életmód folytatása), vagy ha a munkáltató formaruhájában garázdaságot 
követett el. Szintén alapot adhatott e fordulat alkalmazására, ha a gépjár-
művezető munkakörben foglalkoztatott munkavállaló járművezetői enge-
délyét valamely oknál fogva bevonták. Ugyancsak jogszerűen jutott erre a 
következtetésre a korlátolt felelősségű társaság munkáltató az alapján, hogy 
a tag munkavállalója „[t]agsági jogával egyébként jogszerűen élve, a vagyon-
részét kivonta a társaságból, ezzel annak működését, így saját foglalkoztatá-
sát is veszélyeztette”21. 

A bizalomvesztésre való hivatkozás abban az esetben is megállt, ha a 
munkavállaló magatartása alkalmas volt a munkáltató bizalmának megin-
gatására, például súlyos bűncselekmény elkövetése22 vagy a munkavállaló 
letartóztatása esetén.23 Ha a munkáltató büntetőeljárás megindulása miatt 
hivatkozott a bizalomvesztésre, ám utóbb kiderül, hogy nem a munkavál-

15  Mfv.I.10.709/1995/5., kulIsIty: i. m. 1065. o.
16  BH 1994.702., Mfv.I.10.253/1993., ádám Lóránt – kertésZ István – pál Lajos – radnay József – ZanatHy 

János: A Magyar Munkajog. A/203. o., Handó Tünde: A munkáltató és a munkaviszony. A munkaszerződéstől 
a felmondásig. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000. 198. o. Bankó Zoltán – Berke Gyula 
– kIss György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Wolters Kluwer, Budapest, 2017. 355. o.

17  A BH 2004.483. sz. ügy értelmében a munkavállalónak az a magatartása, hogy a munkáltatója te-
vékenységével összefüggő, munkaviszonyon kívüli jogviszonyában a jóhiszeműség követelményét fi-
gyelmen kívül hagyja, jogszerű ok lehet az azonnali hatályú felmondásra.

18  kulIsIty Mária: i. m. 1064. o. Lőrincz: i. m. 210. o.
19  Lőrincz: i. m. 210. o.
20  EBH 2003.894.
21  Lőrincz: i. m. 210. o., Mfv.I.10.346/1993.
22  Olyan esetben, amikor a munkavállaló által a munkaviszonyával összefüggésben elkövetett, a 

bizalom megingatására alkalmas súlyos bűncselekmény alapos gyanúja merült fel, melynek tényállá-
sát a munkáltató rövid időn belül nem tisztázhatta, az azonnali hatályú felmondás jogszerű (EBH 
1999.147.).

23  EBH 2005.1244.
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laló követte el a bűncselekményt, az intézkedés jogellenesnek minősül.24 Ha 
a munkáltató nem a bűncselekmény elkövetését rótta fel a munkavállaló 
terhére, hanem egy konkrét kötelezettségszegő magatartásra hivatkozott az 
azonnali hatályú felmondásban, és utóbb a munkavállalót felmentik, nem 
feltétlenül lesz a munkáltató általi megszüntetés jogellenes.25

A két fordulat viszonyával kapcsolatosan utalni szükséges arra, hogy az 
ítélkezési gyakorlat értelmében nem jogellenes, ha az azonnali hatályú fel-
mondás az Mt. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjára egyaránt utal, illetve az 
sem, ha e két tényállás egyikére sem hivatkozik kiemelten.26 Amint arra a 
Kúria joggyakorlat-elemző csoportja rámutatott, nem annak van jelentősé-
ge, hogy az azonnali hatályú felmondás az a) vagy a b) pontot jelöli-e meg, 
vagy hogy mindkettőre hivatkozik-e, mivel a bíróság a megszüntető jognyi-
latkozatot az abban közölt indokok alapján, annak tényleges tartalma sze-
rint minősíti.27

3. A munkahelyen kívüli magtartások „integrálása”  
a munkaviszonnyal összefüggő magatartások körébe

Amint azt fentebb kifejtettem, az Mt. kibővítette a munkavállaló oldalán 
fennálló kötelezettségek körét, melynek következtében az előző alcímben 
vázlatosan ismertetett értelmezési keretek véleményem szerint ma már nem 
alkalmazhatóak, ugyanis ennek következtében az „objektív lehetetlenülés” 
által átfogott tényállások jelentős része „átcsúszik” a minősített kötelezett-
ségszegések területére. Ennek alátámasztása érdekében elsőként a munka-
viszonyból származó kötelezettségek bővülésére utaló rendelkezéseket, va-
lamint ezek – munkavállaló munkaviszonyon kívüli magatartására gyako-
rolt – hatását mutatom be.

Az Mt. 8. § (2) bekezdése 2012. július 1-je óta előírja, hogy a munkavállaló 
a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen 
a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfog-
lalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hír-
nevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszé-
lyeztetésére. Ez az általános jellegű tilalom – az Alkotmánybíróság 56/1994. 

24  Mfv.I.10.378/1999. SzűcS: i. m. 442. o. Bankó Zoltán – Berke Gyula – gyulaVárI Tamás – kIss György: 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény magyarázata. I. köt. Magyar Hivatalos Közlöny-
kiadó, Budapest, (évszám nélkül), pál Lajos – radnay József – tallIán Blanka – tálné molnár Erika: 
Munkajogi Kézikönyv. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011. 161–162. o.

25  Mfv.I.10.616/2015.
26  Lőrincz: i. m. 211. o.
27  A felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorlata. A joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló 

jelentése. 2015. március 23. 27. o. http://lb.hu/sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azonna-
li_hatalyu_felmondasok_gyakorlata_-_osszefoglalo_jelentes.pdf. (2019. április 15.).
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(XI. 10.) számú határozatával28 összhangban – az Mt. általános magatartási 
követelményei között kifejezetten a munkahelyen kívül tanúsított magatar-
tásokra koncentrál, ezzel e magatartásokat expressis verbis „bevonja” a mun-
kaviszony szempontjából releváns körülmények körébe, lehetővé téve azt, 
hogy azok a munkaviszonyra irányadó követelmények mércéje alapján vál-
janak megítélhetővé.

Az Mt. 8. § (2) bekezdésében megfogalmazott norma nyelvtani, logikai és 
rendszertani értelmezése, a tiltást kifejező jogi parancs nyilvánvaló megfo-
galmazása azt támasztja alá, hogy az Mt. e bekezdése a munkavállaló szá-
mára egyértelműen a munkaviszonyból származó kötelezettséget ír elő. 
Nyilvánvaló módon önmagában az, hogy valamely norma – többségében – 
munkaviszonyon, illetve munkahelyen kívüli magatartásokat tilalmaz, 
nem jelenti azt, hogy e normát ne lehetne munkaviszonyból származó köte-
lezettségnek tekinteni. Különösen igaz ez az Mt. 8. § (1) bekezdése fényében. 
E szabály kimondja ugyanis, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennál-
lása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan ma-
gatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A 
jogos gazdasági érdekek veszélyeztetésének tilalmát a gyakorlat következe-
tesen munkaviszonyból származó kötelezettségnek tekinti annak ellenére, 
hogy e kötelezettségbe ütköző magatartások egy része szinte természetsze-
rűen a munkaviszonyon kívül valósul meg (például a munkavégzésre irá-
nyuló jogviszony létesítése egy konkurens gazdasági társasággal, részvétel 
üzleti titkok kiadása érdekében megszervezett találkozón).

A fentiekhez hasonló következtetésekre vezet az Mt. 52. § (1) bekezdés d) 
pontjában rögzített azon rendelkezés, mely a munkavállalót a munkaköré-
nek ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítására 
kötelezi. Ez a kötelezettség szintén a hatálya alá von munkaviszonyon, illet-
ve munkahelyen kívüli magatartásokat is, ennélfogva annak megszegése, a 
bizalomvesztés ténye ugyancsak szétfeszíti az „objektív lehetetlenülés” 
tényállásának hagyományos értelmezési kereteit. Ha ugyanis ez utóbbi al-
kalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha nem munkaviszonyból 
származó valamely kötelezettség megszegéséről van szó, a munkaviszo-
nyon kívül tanúsított magatartás eredményeként bekövetkezett, Mt. 52. § (1) 
bekezdés d) pontján nyugvó munkáltatói bizalomvesztés nem értelmezhető 
az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint. Másként szólva, azáltal, hogy az 
Mt. a munkavállaló kiemelt kötelezettségei között nevesíti a munkakör ellá-
tásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartás tanúsítását, a korábbi 
gyakorlat csak akkor tartható fenn, ha az „objektív lehetetlenülés” fordulata 
kötelezettségszegés esetén is alkalmazható.

E körben szükséges utalni Lőrincz György gondolataira is. Amint arra 
Lőrincz György rámutat, a munkaviszonyon kívül tanúsított magatartás 

28  1226/B/1992. sz. ügy, ABH 1994, 312.
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csak akkor alapozhat meg azonnali hatályú felmondást, ha az kihat a mun-
kaviszonyra, éppen ezért álláspontja szerint ezek az esetek – egyes „egészen 
kivételes tényállásoktól eltekintve” – munkaviszonyból származó valamely 
– például etikai – elvárás megsértését is jelentik.29 Nem lehet e megfogalma-
zás kapcsán nem észrevenni, hogy az „elvárás”, annak ellenére, hogy az 
nem feleltethető meg teljes mértékben a „kötelezettség” kifejezésnek, ahhoz 
igen hasonló következménnyel jár: lényegét tekintve a munkavállaló szá-
mára magatartási követelményt fogalmaz meg. Mindez közvetetten szintén 
az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja és a munkaviszonyból származó kötele-
zettségek (elvárások) közötti összefüggésre utal.

A fentiekben ismertetett munkavállalói kötelezettségek alapján megítélé-
sem szerint arra a következtetésre lehet jutni, hogy az eddigi joggyakorlat 
módosításra szorul, ugyanis amennyiben az objektív lehetetlenüléssel kap-
csolatos, 2. alcímben vázolt megállapítások helytállóak, úgy jelenleg csupán 
nagyon szűk körben lehetséges olyan tényállást találni, amely a joggyakor-
latban rögzült feltételeknek megfelel, és amely az Mt. 78. § (1) bekezdés  
b) pontja alá tartozik. Éppen ezért az alábbiakban kísérletet teszek az „ob-
jektív lehetetlenülés” fordulatának egy olyan értelmezésére, mely ugyan 
kétségkívül több vonatkozásban eltér a jelenlegi bírói gyakorlattól, ám lehe-
tőséget nyújt arra, hogy „revitalizálja” azt. 

4. A „dobozba zárt” gyakorlat

A hagyományos értelmezési keretek áttörését megítélésem szerint a min-
dennapok munkajogi gyakorlata is alátámasztja, ugyanis e követelmények 
és a jogalkalmazók Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozó vélekedései 
nem minden esetben mutatnak feltétlen összhangot. Szemléletesen kifejez-
ve: a gyakorlat olyan „dobozba” van zárva, amelyből igyekszik kitörni, ám 
az ezt nem teszi lehetővé. Erre enged következtetni az a tény is, hogy a mun-
káltatók gyakorta ugyanazon tényállás tekintetében egyszerre hivatkoznak 
a „minősített kötelezettségszegés” és az „objektív lehetetlenülés” fordulatai-
ra, teszik ezt minden bizonnyal abból a célból, hogy ezáltal „szilárdabb” ala-
pokra helyezzék az azonnali hatályú felmondást, annak ellenére, hogy a 2. 
alcímben ismertetett gyakorlat alapján úgy tűnik, a két eset gyakorlatilag 
kizárja egymást, egyidejűleg nem állhat fenn.

A hatályos jogállapotról való „diagnózis” felállítása érdekében áttekintet-
tem az e tárgykörben született munkaügyi elvi határozatokat, valamint a 
Kúria – Mt. hatálybalépését követően – nyilvánosságra hozott anonimizált 
határozatait. Ennek során két témába vágó elvi határozatot és hatvanöt 
olyan Kúriai ítéletet vizsgáltam meg, amelyben azonnali hatályú felmon-

29  Lőrincz: i. m. 210. o.
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dással került megszüntetésre a munkaviszony. Ez utóbbiak közül csupán 
kilenc hivatkozott az objektív kötelezettségszegés tényállására, azon belül 
hét pedig olyan esetben tette ezt, amelyben valójában a munkavállaló minő-
sített kötelezettségszegéséről volt szó az alapul szolgáló tényállásban. Az 
alábbiakban a vizsgálat körébe vont ítéletek témám szempontjából lényeges 
elemeit ismertetem.

Mindezek alapján vizsgált ítéletek többségében a munkaviszony azonna-
li hatályú felmondással élő alanya abban az esetben is utalt az Mt. 78. § (1) 
bekezdés b) pontjára, ha egyébként kifejezetten valamely Mt.-ben szabályo-
zott kötelezettségszegésre alapozta a jogviszony megszüntetését. Egy ügy-
ben a munkáltató a munkavállaló igazolatlan távolmaradását jelölte meg az 
indokolásban, és arra hivatkozott, hogy ezzel a munkavállaló olyan maga-
tartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tette.30 
Egy másik esetben a munkavállalói felmondás szintén az „objektív lehetet-
lenülés” fordulatát jelölte meg, ám az azonnali hatályú felmondás indokolá-
sában egyértelműen munkáltatói kötelezettségszegések jelentek meg. Így a 
munkavállaló többek között arra hivatkozott, hogy a munkáltató kitiltotta 
őt a gyár területéről, ezáltal akadályozta munkaköri feladatainak ellátásá-
ban, ezen túlmenően utalt a munkavégzéshez szükséges feltételek hiányára, 
valamint arra, hogy a munkáltató őt „lelki terrorban tartja”, a tulajdonos 
napi szinten többször minősíthetetlen stílusban kiabált vele mások előtt is.31

Több ízben előfordult az is, hogy a munkáltató mindkét fordulatra hivat-
kozott az azonnali hatályú felmondása során, holott a tényállás csak a mi-
nősített kötelezettségszegés tényállása alá lenne sorolható. Egy esetben a 
munkáltató arra hivatkozva szüntette meg azonnali hatályú felmondással a 
munkavállaló munkaviszonyát, hogy az annak ellenére nem fújta meg az 
alkoholszondát, hogy tudta, a munkaidő kezdetén és végén a gépkocsiveze-
tő köteles ezt felszólítás nélkül megtenni, továbbá negatívan nyilatkozott 
munkáltatójáról, megkérdőjelezte döntéseit, valamint részleges tájékozta-
tást adott a munkáltatóval kapcsolatos munkajogi lépéseiről, e magatartása 
a munkahelyi fegyelem és rend megbontására, a munkavállalók gondolatai-
nak a megzavarására irányult, így nem tette lehetővé a munkaviszonya 
fenntartását.32

Az azonnali hatályú felmondás alátámasztása érdekében szintén mind-
két fordulatra hivatkozott a munkáltató, amikor is az éjszakai műszakra be-
osztott munkavállalót a munkakörébe tartozó feladatok ellátása helyett al-
váson kapta, mely magatartásával a munkaviszonyra vonatkozó szabályt 
megszegte, ezért az indokolás értelmében a munkaviszonya további fenn-
tartására nincs lehetőség.33 Ugyancsak kettős hivatkozásra került sor abban 

30  Mfv.I.10.722/2016/4.
31  Mfv.I.10.112/2017/4.
32  Mfv.III.10.579/2017/9.
33  Mfv.II.10.535/2013/5.
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az esetben, amelyben a munkáltató a környezetvédelmi felügyelőség által 
feltárt súlyos szabálytalanságokat rótta a munkavállaló terhére.34 Szintén 
együttesen hivatkozott a két fordulatra a munkáltató akkor, amikor a mun-
kavállaló terhére rótta többek közt, hogy fiktív ügyintézéseket is dokumen-
tált, illetve megszegte a társaság ügyfélkapcsolati kódok használatának és 
létrehozásának szabályozásáról szóló utasítást.35

A gyakorlatban olyan esetre is volt példa, amelyben kifejezetten a kötele-
zettségszegések következményeként hivatkozott az objektív lehetetlenülés-
re. A tényállás alapján a munkáltató számos kötelezettségszegést rótt a terü-
letvezető erdész, beosztott vadász munkavállaló terhére, melynek alapján a 
munkaviszonyát az Mt. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján azonnali 
hatályú felmondással szüntette meg. Az indokolás úgy fogalmazott, hogy a 
munkáltatóban nagyfokú bizalmatlanság alakult ki, ami a kötelezettségek 
megszegésére is figyelemmel a munkaviszony fenntartását lehetetlenné te-
szi.36 Az ügyben az azonnali hatályú felmondás ugyan jogszerű volt, hiszen 
a munkavállaló terhére rótt kötelezettségszegések megalapozták az azon-
nali hatályú felmondást, az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára való hivatkozás 
azonban feleslegesnek tűnt, a Kúria minden bizonnyal ezért nem is foglal-
kozott azzal az ítéletében.

A vizsgált kilenc esetből csupán két olyan volt, amelyben az azonnali ha-
tályú felmondás indoka valóban összhangban állt az ítélkezési gyakorlat-
ban kialakított értelmezési keretekkel. Az első ilyen ügy tényállásából arra 
lehet következtetni (ez magából az ítéletből ugyanis nem derül ki egyértel-
műen), hogy a munkáltató a szerviz vezetőjeként dolgozó munkavállaló 
munkaviszonyát megszüntető azonnali hatályú felmondásában az „objek-
tív lehetetlenülés” fordulatára hivatkozott. A tényállás szerint a munkavál-
laló magánszemélyként a munkáltató fő tevékenységét képező autókereske-
dési tevékenységet folytatva, saját telefonszámának megadásával a valóság-
tól eltérő kilométeróra-állással kínált eladásra egy személygépkocsit egy in-
ternetes autókereskedéssel foglalkozó honlapon. Az indokolás többek kö-
zött utalt a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek sérelmére, valamint 
arra, hogy elvárható lenne a munkavállalótól annak felismerése, hogy a ki-
lométeróra visszatekerése bűncselekmény.37

Az „objektív lehetetlenülés” tényállása jogszerűen került alkalmazásra 
abban az esetben, amikor is a számlavezetési feladatokat ellátó csoportveze-
tő beosztású munkavállaló az általa nyitott és kezelt osztálypénz számlájá-
ról négy alkalommal magáncélú kifizetéseket és átutalásokat végzett, majd 

34  Mfv.I.10.314/2017/8.
35  Mfv.I.10.338/2016/8. Ebben az esetben a Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a munkáltató 

által állított jelentős mértékű szándékos kötelezettségszegés nem valósult meg, így ahhoz a munkálta-
tó oldalán bizalomvesztés sem társulhatott.

36  Mfv.III.10.016/2018/7.
37  Mfv.I.10.135/2016/4.
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később a saját számlájáról csaknem a teljes összeget (29 000 forintot) vissza-
utalta az osztálypénz számlára. A pénzintézet munkáltató általi azonnali 
hatályú felmondás az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozott, melynek 
értelmében az osztálypénz számla négy esetben történt magáncélú haszná-
lata az erkölcsi feddhetetlenség megkérdőjelezése mellett olyan magatartás 
tanúsításának minősül, amely a munkavállaló iránti bizalomvesztés követ-
keztében lehetetlenné teszi a munkaviszony további fenntartását. A Kúria 
akként foglalt állást, hogy a munkavállaló által tanúsított munkaidőn kívü-
li magatartás a munkaköre jellegére, a munkavállaló munkáltató szerveze-
tében elfoglalt helyére tekintettel ténylegesen alkalmas volt a munkavi-
szony céljának veszélyeztetésére. Amennyiben az ilyen munkakörű munka-
vállaló munkaidején kívül a más által rábízott számlával sajátjaként rendel-
kezik, alappal rendül meg a munkáltató belé vetett bizalma, ennélfogva az 
azonnali hatályú felmondás megfelelt az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak.38

A két vizsgált munkaügyi elvi határozat közül az elsőben a Kúria arra a 
megállapításra jutott, hogy nem volt jogszerű az azonnali hatályú felmon-
dás, a másodikban pedig végül nem értékelte az „objektív lehetetlenülésre” 
történt hivatkozást. 

A 21/2015. számú munkaügyi elvi határozat tényállása alapján a munka-
vállaló szüntette meg azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyát az 
Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozva azzal, hogy a munkáltató a ré-
szére biztosított munkába járási lehetőséget előzetes tájékoztatás és egyezte-
tés nélkül megvonta, továbbá a kezdeményezése ellenére nem volt hajlandó 
egyeztetni a helyzet megoldásával kapcsolatosan, és a döntése ellehetetlení-
tette a munkaviszonyt. Noha az azonnali hatályú felmondás nyilvánvalóan 
nem felelt meg az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjának, a Kúria rámutatott arra 
is, hogy a jognyilatkozatokat attól függetlenül, hogy a fél a jogszabály 
mely pontjára hivatkozik, a tartalmuk szerint kell elbírálni. Ennek fényében 
az azonnali hatályú felmondásban felhozott indokok alapján nem volt meg-
állapítható a munkáltató részéről olyan mulasztás vagy magatartás, amely 
jogszerűen megalapozta volna a munkavállaló által közölt – akár az Mt. 
78. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – azonnali hatályú felmondást.

A 18/2018. számú munkaügyi elvi határozatban közzétett tényállás értel-
mében a munkáltató az azonnali hatályú felmondásában – az indokolást 
kissé leegyszerűsítve – egyfelől minősített kötelezettségszegére hivatkozott, 
mivel a munkavállaló a munkából önkényesen és igazolatlanul négy órán át 
távol maradt, ez pedig veszélyeztette a szeretetotthonban lakók biztonságos 
ellátását. Ennek kapcsán az Mt. 6. § (1) és (2) bekezdésének, valamint 52. § (1) 
bekezdés a), b) és c) pontjának megsértésére utalt. Ezen túlmenően az azon-
nali hatályú felmondás az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára is hivatkozott 

38  Mfv.I.10.301/2016/3.
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azzal összefüggésben, hogy a munkavállaló a képviselő-testületi ülésen tett 
felszólalása a munkáltatót olyan színben tüntette fel, mintha rendszeres 
„jogtiprást” szenvednének a munkavállalók, illetve nem tett megkülönböz-
tetést a régi és az intézmény jelenlegi állapotainak valós színben feltünteté-
se érdekében, ezzel pedig a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdeke-
it súlyosan sértő és veszélyeztető kijelentéseket tett, ezáltal sérült az Mt. 8. § 
(1)–(4) bekezdése. A Kúria arra hivatkozva, hogy az azonnali hatályú fel-
mondásba foglalt több indok közül elegendő, ha csak egy bizonyítást nyer 
feltéve, hogy annak súlya kellően alátámasztja a jogviszony megszünteté-
sét, már nem vizsgálta a közmeghallgatáson való megjelenéssel és az ott el-
hangzottak értékelésével kapcsolatos indokolást.

5. Kísérlet a „dobozból való kitörésre”

Álláspontom szerint az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjának létezik olyan 
értelmezése, amely lehetővé teszi a jelenlegi korlátok meghaladását, és a 
„dobozból való kitörést”. Ehhez álláspontom szerint a megfelelő kiinduló-
pontot, dogmatikai fundamentumot a szerződésszegés magánjogi szabályai 
jelenthetik, ezáltal újra megtölthető lenne élettel az „objektív lehetetlenülés” 
fordulata.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) értelmében szerződésszegést jelent bármely kötelezettség szerződés-
szerű teljesítésének elmaradása.39 Amint Eörsi Gyula fogalmaz, szerződés-
szegést valósít meg minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot, 
amely a szerződésbe ütközik, illetve amely sérti valamelyik fél szerződéssel 
kapcsolatos jogait.40 Míg a szubjektív szerződésszegés valamelyik fél felró-
hatóságára vezethető vissza, addig az objektív szerződésszegés esetében a 
szerződésbe ütköző állapot vagy körülmény a felek közreműködésétől füg-
getlenül is előállhat.41 

Az Mt. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kétségkívül közös, hogy mind-
két eset olyan súlyos szerződésszegést jelentő tényállásokat ölel fel, amelyek 
azonnali hatállyal felmondhatóvá teszik a munkaviszonyt. Az Mt. 78. § (1) 
bekezdésének egyszerű nyelvtani értelmezése alapján megállapítható, hogy 
a munkaviszonyt a minősített kötelezettségszegésen túlmenően azonnali 
hatályú felmondással akkor is meg lehet szüntetni, ha a fél egyébként olyan 
magatartás tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 
E mondat alapján nem zárható ki az az értelmezés, mely szerint az „egyéb-
ként” kifejezést nem a kötelezettségszegéseken kívüli magatartásokra, ha-

39  Ptk. 6:137. §.
40  eörsI Gyula: Kötelmi jog. Általános rész. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 149. o.
41  Uo. 150. o.
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nem az első fordulaton, vagyis a „minősített kötelezettségszegésen” kívüli 
valamennyi tényállásra utal. Az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja megítélésem 
szerint nem arra irányul, hogy kizárjon valamennyi olyan magatartást, 
amely kötelezettségszegést valósít meg, hanem arra, hogy a munkaviszony 
azonnali hatályú felmondása olyan esetekben is elérhető legyen a felek szá-
mára, amely tényállások ugyan maradéktalanul nem merítik ki a minősített 
kötelezettségszegés mindhárom konjunktív elemét, ám mégis olyan súlyo-
sak, hogy megalapozottá teszik a munkaviszony azonnali hatályú meg-
szüntetését.

Ilyen értelemben a „b) pontra” egyfajta „menekülési klauzulaként” te-
kinthetünk, ami adott esetben akkor is lehetővé teszi a munkaviszony azon-
nali hatályú megszüntetését, ha a fél magatartása nem volt szándékos vagy 
súlyosan gondatlan, vagy az „be sem lépett” a vétkesség területére; ami 
nem feltétlenül jelenti valamely munkaviszonyból származó lényeges köte-
lezettség jelentős mértékű megszegését. Ha a fél magatartása a másik fél ér-
dekeit olyan súlyosan sérti, amelynél fogva objektíve lehetetlenné válik szá-
mára a munkaviszony fenntartása, ez kétségkívül súlyos szerződésszegést 
valósít meg. Ily módon a „b) pont” olyan magatartásokat foglal magában, 
amelyek a munkaszerződésbe vagy valamely abból származó kötelezettség-
be ütköznek, illetve sértik a másik fél munkaszerződésből eredő jogait, és 
amelyek a munkaviszonyt létét alapjaiban ingatják meg, illetve veszélyezte-
tik annak célját. Ennélfogva e körben olyan kötelezettségszegő magatartá-
sok is előfordulhatnak, amelyek a munkaviszony fenntartását lehetetlenné 
teszik, és olyanok is, amelyek kötelezettségekhez nem kötődnek, de a másik 
fél számára objektíve folytathatatlanná teszik a munkaviszonyt.

Összegezve: a „b) pontot”, nem csupán a kötelezettségszegésnek nem mi-
nősülő magatartások esetén tartom alkalmazhatónak, hanem az olyan ma-
gatartások tekintetében is, amelyek munkaviszonyból származó kötelezett-
ségszegést valósítanak meg. A tényállás fókuszpontja minden esetben azon 
van, hogy a fél magatartása olyan súlyúnak minősül-e, amely objektíve le-
hetetlenné teszi a másik fél számára a munkaviszony további fenntartását. 
Éppen ezért, amennyiben a munkaviszony valamelyik alanyának magatar-
tása munkaviszonyból származó kötelezettségbe ütközik, de a minősített 
kötelezettségszegés valamennyi konjunktív feltétele nem áll fenn, a „b) 
pont” ettől függetlenül még működésbe léphet, ha a munkaviszony fenntar-
tásához, a munkaszerződés teljesítéséhez fűződő érdek a másik fél oldalán 
megszűnt.

A fenti értelmezés elfogadásával párhuzamosan felmerülhet a kérdés: 
mindez milyen viszonyban áll a határozott idejű munkaviszony munkáltató 
általi felmondásának az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjában szabályozott in-
dokolásával, amely abban az esetben teszi lehetővé a felmondást, ha a mun-
kaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné 
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válik. Ez utóbbi rendelkezés nyelvtani értelmezése alapján megállapítható, 
hogy az indok a munkáltatón kívül álló olyan objektíve elháríthatatlan kö-
rülmény, amely lehetetlenné teszi a munkavállaló számára a munkaviszony 
teljesítését. Elháríthatatlan külső ok lehet a munkáltató személyén kívül eső 
olyan esemény vagy körülmény, amelyet a munkáltató nem láthat előre, és 
amelynek befolyásolására, megakadályozására objektív okokból nem képes. 
Az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontja alá tartozhat megítélésem szerint bármely 
a munkavállaló személyében rejlő ok is, függetlenül attól, hogy az neki fel-
róható-e vagy sem. Ekként olyan körülmény is a felmondás oka lehet, amely 
a munkavállaló magatartására vezethető vissza, és amelynek elvileg lehet 
közös metszete az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjával.

Az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja szerinti azonnali hatályú felmondás és 
a határozott idejű munkaviszony felmondásának fent említett esete között 
azonban indokolt különbséget tenni: a joggyakorlatban tükröződnie kell 
annak, hogy az előbbi elviekben „szigorúbb”, szankciós jellegű, azonnali ha-
tállyal érvényesülő megszüntetési jogcímet takar, az utóbbi pedig a munka-
viszony speciális, de mégiscsak „hagyományosabb” megszüntetési módját, 
a felmondást teszi lehetővé. Nyilvánvaló elhatárolási szempont lehet a két 
eset között, hogy míg az azonnali hatályú felmondás esetén csak a fél maga-
tartása alapozhatja meg a megszüntetést, addig a határozott idejű munkavi-
szony felmondását ezenkívül más egyéb munkáltatón kívül álló körülmé-
nyek is kiválthatják azt.

A fentiekben kísérletet tettem az „objektív lehetetlenülés” értelmezésé-
nek megújítására. Megítélésem szerint a javasolt értelmezés segítségével le-
hetőség nyílik a kialakult gyakorlat meghaladására. Ehhez a szerződéssze-
gés magánjogi szabályaiból indultam ki, majd arra jutottam, hogy az Mt. 
78. § (1) bekezdés b) pontja – egyfajta „menekülési klauzulaként” – a „minő-
sített kötelezettségszegésen” kívüli valamennyi olyan – akár munkavi-
szonyból származó kötelezettség megszegését jelentő – magatartást is fel-
ölel, amely a másik fél számára a munkaviszony fenntartását objektíve lehe-
tetlenné teszi.
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PRUGBERGER TAMÁS*

A gazdasági munkaviszony  
munkaidő-korlátainak tágításáról,  

a kormánytisztviselői munka- és pihenőidő 
szigorításáról és az önálló közigazgatási 
bírósági szervezet létrehozásáról múlt év 

decemberében hozott törvénycsomag, 
valamint ambivalens társadalmi fogadtatása

2018 végén három törvény parlamenti beterjesztését és elfogadtatását haj-
totta végre a kormány. Az egyik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szereplő rendkívüli munkavégzés korlátai-
nak, másként szólva a túlórakorlátok kereteinek a tágítását lehetővé tevő 
munkatörvény-módosítás a 2018. évi CXVI. törvénnyel, a másik a kormány-
zati közigazgatásról megalkotott 2018. évi CXXV. törvény alapján a kor-
mányzati köztisztviselői munka- és pihenőidő valamint szabadság bizo-
nyos szigorítása, a harmadik pedig a 2018. évi CXXIV. törvénnyel az önálló 
közigazgatási bírósági szervezetről szóló törvény létre hozása volt. Mind a 
három negatív társadalmi fogadtatásban részesült, ami miatt ez év január-
jától kezdve a szakszervezetek és az ellenzék által megszervezett demonst-
rációkra került sor és további tüntetéseket helyeznek kilátásba a szervezők. 
Nagyobb, és alulról is jövő társadalmi elutasítása a túlmunkatörvénynek 
van. Ugyan akkor az ellenzék kihasználva ezt, az önálló közigazgatási bíró-
sági szervezetről megalkotott törvénnyel szemben is meg akarta lovagolni 
az elégedetlenséget, a demonstrációs követeléseket kiterjesztve mind a két 
törvény visszavonására. A kormány álláspontja szerint műfelháborodás áll 
fenn, amit az ellenzék és a hozzájuk csatlakozott Soros György hálózatához 
tartozó civil szervezetek szítanak. A továbbiakban azt kívánom megvizs-
gálni, hogy ez a társadalmi elégedetlenség mennyire valós és mennyire in-
dokolt. Mind a két törvényt és társadalmi kihatását külön vizsgálom meg. 

* Professor emeritus, Miskolci Egyetem, ÁJK; óraadó ny. egyetemi tanár Debreceni Egyetem ÁJK és 
GTK.
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1. A túlórakorlát tágításáról szóló  
munkatörvény-módosítás

Az 1992. évi Mt. első változata még előírta, hogy egy munkahéten belül 
csak három napon keresztül lehet túlmunkát végeztetni, viszont, ha arra 
egymást követő napokon kerül sor, a túlmunka napi időtartama a napi négy 
óra helyett csak két óra lehet. Ez a korlát összhangban állt a kontinentális 
nyugat-európai államok többségének ma is alkalmazott megoldásával. Ezt 
a korlátozást még az 1992. évi Mt.-nek a módosítása helyezte hatályon kívül. 
Azóta az elrendelhető túlmunkának csak az a két korlátja maradt meg, mely 
szerint a napi túlmunka nem haladhatja meg a négy órát, éves viszonylat-
ban pedig nem lehet több, mint 250 munkaóra, amit azonban kollektív szer-
ződéssel fel lehet emelni 300 órára. Ezt a munkaerő regenerációját védő elő-
írást az új Mt. is átvette. Most ennek a módosítására került sor a túlmunka 
liberalizálásáról szóló Mt.-novella 2018. december 12-i parlamenti megsza-
vazásával, amire kormányképviselői beterjesztésre olyan gyorsasággal ke-
rült sor, hogy még arra sem volt idő, hogy a munkavállalói érdekeket képvi-
selő szakszervezetekkel megtárgyalásra, egyeztetésre kerüljön a tervezet. 
Mivel hozzávetőleg másfél évvel ezelőtt a kormány már fontolgatta e tör-
vény megalkotását, amivel azonban a szakszervezetek nem értettek egyet, a 
kormány nem kívánt érdemi egyeztetést a szakszervezetekkel és a munkál-
tatói szövetségekkel lefolytatni. A koalíciós partnerekkel történő érdek-
egyeztetés mellőzésére ugyanis megteremtette a jogalapot azzal, hogy a há-
romoldalú érdekegyeztetést és megállapodáskötés lehetőségét kiiktatta a 
nemzeti munkatanácsnak csak véleménynyilvánítási és javaslattételi jellegű 
gazdasági és társadalmi tanáccsá történt átalakításával. Kár, hogy emiatt a 
túlmunkáról szóló törvénymódosítás előkészületei során egyeztetésre és az 
érdekvédelmi szervezetekkel történő megállapodásra irányuló tárgyalásra 
nem került sor, mert emiatt egy sereg problematikus kérdés nem került a 
felszínre. Ha ugyanis ezekben megállapodás született volna, elkerülhető 
lett volna a munkavállalók többsége részéről indokoltan fennállt társadalmi 
elégedetlenség, amit a tüntetésszervezők meglovagoltak. 

A problematikus kérdéseket vizsgálva, legelőször is a módosítási javasla-
tot össze kívánjuk vetni e témát rendező európai uniós irányelvvel. Vissza-
tekintő jelleggel nézve a kérdést, még az 1992. évi Mt. 1995-ben történt mó-
dosítása a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól megalkotott 93/104. 
sz. EK Irányelvben szereplő „referencia idő” figyelembevételével bevezette 
az ún. „munkaidőkeretet”, mely szerint a rendkívüli munkaidőket maximá-
lisan négyhavi, kollektív szerződéssel pedig hathavi időtartam figyelembe-
vételével a személyi alapbéren felüli juttatások, így a rendkívüli munkavég-
zés után járó pótlékok átlagolva is elszámolhatóvá válhassanak. Lényeges 
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csupán az, hogy az alkalmazott munkakereti időszak alatt teljesített mun-
kaórák napi, illetve heti szintű elosztásának az átlaga az adott munkaidőke-
ret időszakában napi 8, illetve heti 48 óra alatt maradjon, a rendkívüli mun-
kavégzés után járó pótlék szempontjából pedig napi 8, illetve heti 40 óra fe-
lett legyen. Ez a munkaidőkeret éves szinten kollektív szerződéssel egy évre 
kiterjedhető időtartamra meghosszabbodhat idénymunka esetében és a ma-
gyar jog szerint kivételes esetben akkor, ha ezt nyomós gazdasági vagy 
technológiai indok szükségessé teszi. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az 
azóta a 93. évi irányelv helyére lépett 2003/88. sz. EK Irányelv 16. cikke kate-
gorikusan kimondja, hogy az Mt. által munkaidőkeretnek nevezett referen-
cia-időszak nem haladhatja meg a négy hónapot, egyúttal pedig azt ajánlja, 
hogy 14 napnál ne legyen hosszabb. Ennek megfelelően mind a germán, 
mind a frankofon-latin jogrendszerhez tartozó nyugat-európai államokban, 
így Németországban, Franciaországban és Olaszországban egyaránt a „refe-
rencia-időszak”, vagyis a munkaidőkeret és a hozzá tapadó elszámolási idő-
szak általában megegyezik az irányelv által javasolt 14 nappal. Bár az irány-
elv lehetőséget ad 6 hónapi, sőt kivételként 12 havi időtartamú referencia-
időszak alkalmazására, azt csak egyes iparágaknál és az idénymunkánál, 
főleg a mezőgazdaságban alkalmazzák. 

A nyugat-európai államokban ez a főszabály azzal, hogy a rendes mun-
kaidő heti 40 óra, ami alól kivételt képez az Egyesült Királyság, ahol a ren-
des munkaidő heti 48 óra. A heti 40 órás rendes munkaidőt alkalmazó kon-
tinentális nyugat-európai államokban a munkaidőt túlmunkával és heti pi-
henőnapon történő rendkívüli munkával törvényi felhatalmazással legfel-
jebb heti 48 órára lehet felvinni túlmunkapótlék fizetése mellett, ami a mun-
kavállaló kívánságára kiváltható szabadidő adásával is. Ha több hónapos 
referenciaidő alkalmazására kerül sor, és ha a referencia-időszak alatt vég-
zett összes munkaóra összeadott és a munkanapokkal osztott átlaga a heti 
40 órát meghaladja, azokért az órákért túlmunkapótlék jár. Az irányelvvel 
összhangban megadott, e törvényileg biztosított referencia-időszaknál hosz-
szabb alkalmazására nem kerül sor. Viszont arra irányelvi lehetőség van, 
hogy a heti 48 óránál magasabb, maximum 58 órás munkahétben dolgozzon 
a munkavállaló, de csak akkor, ha erre az adott cég felett álló ágazati kollek-
tív (tarifa-) szerződés lehetőséget ad és az ilyen hosszabb időtartamú mun-
kavégzésben a munkáltató a munkavállalóval megállapodott, amely a mun-
kavállaló részéről bármikor indokolás nélkül felmondható. Ilyen esetben 
sem haladhatja meg az évi túlmunkaidő a 250–300, Németországban pedig 
a 129 munkaórát, amit csak kivételesen lehet 400 órára felvinni és csak ága-
zati kollektív szerződéssel történő felhatalmazás mellett a munkavállaló 
előzetes, bármikor felmondható belelegyezésével. 
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Az itt bemutatott nyugat-európai szabályozáshoz viszonyítva a magyar 
Mt. már a módosítás előtt is kevesebb védelmet biztosított a munkavállalók-
nak, mivel a kéthetes javasolt munkaidőkeret és elszámolási időszak nem 
szerepel. Helyette a munkaidőkeret az Mt.-ben főszabályként négy hónap 
lehet, ami kollektív szerződéssel felemelhető hat hónapra. Ezzel szemben a 
kontinentális nyugat-európai államokban a kéthetes referencia-időszaknál 
hosszabb elszámolást már kollektív szerződés alapozhatja meg. Az minden 
vonatkozásban összhangban állt az irányelvvel, hogy a 2012. évi Mt. 109. §-a 
az elrendelhető rendkívüli munkavégzés maximumát évi 250 munkaórában 
határozta meg, a kollektív szerződéssel lehetővé tett 300 munkaórát viszont 
kiiktatta. Ehelyett került be a módosítással az eredetileg törvényi felhatal-
mazással, a nagy ellenállás miatt azonban végül is a munkavállalóval törté-
nő megállapodással lehetővé váló maximum 400 túlmunkaóra teljesítése, 
amely azonban csak 6 hónapi időtartamra szólhat, de a munkavállaló bele-
egyezésével újabb 6 hónapra meghosszabbítható. Ebből az következik, hogy 
csak 6 hónap lejártával mondható fel, nem pedig a nyugat-európai megoldás-
hoz hasonlóan bármikor. Minthogy a megállapodás nincs ágazati kollektív 
szerződéshez kötve, a munkavállaló ki van szolgáltatva a munkáltatónak. 
Ha ugyanis a munkáltató megállapodáskezdeményezését nem fogadja el, az 
erősebb jogán talál indokot arra, hogy valamilyen formában hátrányos hely-
zetbe hozza, vagy akár a munkaviszonyát is megszüntethesse. Ágazati kol-
lektív szerződés hiányában ugyanis a cég szakszervezete felett álló ágazati 
szakszervezetnek nem áll módjában ellenőrzést e tekintetben végezni és be-
avatkozni, a cég szakszervezete pedig a legtöbbször Magyarországon nem 
tud ellenállni a munkáltatói nyomásnak. Az is probléma, hogy a túlmunka 
ellentételezését, hogy az pénzben vagy szabadidőben történjék, a munkálta-
tó és a munkavállaló közös megegyezése határozza meg. Az 2012. évi Mt. 
eredeti tervezeti szövegében még az volt, hogy e kérdésben a munkáltató 
dönt. A látszatmegegyezésé esetében a munkáltató akarata érvényesül. Ezért 
csak akkor kerül helyére e kérdés, ha az Mt. jelenlegi szabálya a nyugat-eu-
rópai megoldáshoz hasonlóan akként módosul, hogy a túlmunka ellentétele-
zésére pénzben kerül sor, kivéve, ha a munkavállaló helyette arányos sza-
badidőt kér.

Mindezeken kívül a legnagyobb kiszolgáltatottságot a munkaidőkeretnek 
3 évre történő meghosszabbíthatósága jelenti. Ez ugyanis – bárhogyan is ma-
gyarázza a kormány – annyit jelent, hogy a túlmunkákat a 3 éves munkaidő 
végén kell a már említett átlagolással összeadni és csak három év múlva kell 
összesítve kifizetni. Ebből az következik, hogy három évig csak az alapbér 
jár. Közben azonban a vállalat csődbe juthat és esetleg annyi vagyona sincs, 
hogy rendes felszámolást lehessen lefolytatni és a munkavállalóknak a fel-
gyülemlett túlórapótlékot kifizetni. A jelenlegi bérgarancia-alap törvény 
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szerint csak átlag kéthavi bértartozás fizethető ki belőle. Ezt figyelembe véve 
vagy a bérgaranciaalap-törvényt kell gyökeresen átalakítani, vagy pedig a 3 
éves munkaidőkeretet. Megítélésem szerint ez utóbbit, mert ez a munkavál-
lalók durva kizsákmányolása. 

Mindezt figyelembe véve és tekintettel arra, hogy ez az Mt.-módosítás ko-
moly ellenállást váltott ki a munkavállalói társadalomban és a szakszerveze-
teknél, annak érdekében, hogy a kormány ne járatódjon le és ne veszítse el a 
hitelét a választók körében, helyes lett volna e módosítást visszavonni. Ezzel 
együtt egy új módosítást a parlament elé terjeszteni, amely arra adott volna 
lehetőséget, hogy bizonyos ágazatokban a kormánnyal és a szociális partne-
rekkel előzetesen leegyeztetve háromoldalú kollektív szerződéssel felhatal-
mazást adni az egyes országos és területi ágazati párbeszédbizottságoknak, 
hogy ágazati kollektív szerződéssel lehetőség legyen bármikori munkaválla-
lói felmondására. Így mindenki számára megfelelő módon le lehetett volna 
rendezni a többletmunkavégzéssel összefüggő problémákat, beleértve a Ma-
gyarországon történő német autógyártást is. Továbbra is fennáll a lehetőség 
mindezt megvalósítani. 

A jelenlegi túlóra-módosító törvény meghozatalával kapcsolatban jogal-
kotási probléma is van, amely jogállamisági szempontokkal sem áll össz-
hangban. Van ugyanis egy jogalkotásról szóló törvényünk, amely alapján 
társadalomszociológiailag gazdaság- és szociálpolitikai kihatásait meg kell 
vizsgálni a jogalkotónak a törvény előkészítése során. Ehhez elengedhetet-
len az érdekegyeztetés. Ezért minden területen ki kellene alakítani az érin-
tett szervezetekkel a multipartit országos érdekegyeztetést a törvény meg-
hozatala előtt. Jelen esetben az történt, hogy a kormány megbízást adott az 
egyik olyan ügyvédi irodának, amelyik a 2012. évi Mt.-t is megalkotta. Mint-
hogy a 2012. évi Mt. megalkotásában részt vett két ügyvédi iroda ügyfelei 
többségét munkáltató szervezetek teszik ki, ez az Mt. a korábbihoz képest is 
sokkal kevesebb szociális minimál standarddal védi a munkavállalókat, 
mint a korábbi. Ez tükröződik e módosításban is, amely mellett nincs bizto-
sítva a megfelelő pihenőidő és a munkavállaló regenerálódási képessége. En-
nélfogva munkaegészségileg is aggályos. Ezzel összefüggésben, vagyis a 
munkavállalók várható agyonhajszolása és a családdal való együttléti lehe-
tőség csökkenése miatt ellentétes a kormány által meghirdetett családpoliti-
kával. Szétrobbantja a párkapcsolatokat, tönkreteszi a házasságokat és csök-
kenti a nemző- és a fogamzásképességet egyaránt. A társadalmi ellenállás-
nak tehát van alapja, amire az ellenzék a migránstámogató Európai Bizott-
sággal és a Soros-féle civilszervezetekkel rá tud akaszkodni. Ezért is meg 
kellene fontolnia a kormánynak az újratárgyalást.
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2. A kormányzati igazgatásról szóló törvény 
kormánytisztviselői munka-, pihenőidőt és szabadságot 

érintő XVIII. fejezete
 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény itt említett fe-

jezete a munkaidőről, a pihenőidőről és a szabadságról hozott új előírások-
kal túlnyomóan csak pontosította a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény idevágó rendelkezéseit, mégpedig megítélésem 
szerint abszolút feleslegesen. Két lényeges szigorítás, illetve jogelvonás 
azonban van. Közülük az egyik a munkaközi szünettel függ össze, mivel-
hogy korábban a köztisztviselő a munkaközi szünettel maga rendelkezett, 
most viszont a munkáltató bármikor azt megszakíthatja és munkavégzésre 
kötelezheti a kormánytisztviselőt. Ez komoly sérelem a kormánytisztvise-
lők számára, mivel korábban a kormánytisztviselő a munkaközi szünettel 
maga rendelkezett és el is hagyhatta a munkahelyét. Most viszont erre nincs 
lehetősége a bármikori rendelkezésre állási kötelezés miatt. Sőt e törvény 
hatálybalépését megelőzően a kormánytisztviselő a többi köztisztviselőhöz 
hasonlóan, ha munkahelyén maradt, és az ottani étteremben vagy büfében 
ebédelt, az beszámított a munkaidejébe és nem kellett az ún. munkaközi 
szünetet külön ledolgozni, most viszont igen, mégpedig annak ellenére, 
hogy a munkahelyen kell a munkaközi szünet alatt is maradnia, illetve 
olyan helyen kell tartózkodnia rendelkezésre állva, ahol főnöke bármikor 
elérheti. Eme új szabály értelmében azért, hogy továbbra is pénteken 14 óra-
kor haza tudjanak menni a kormánytisztviselők, hétfőtől csütörtökig min-
dennap átlag 9 órát kell dolgozniuk. Ugyanis korábban rájuk főszabályként 
az érvényesült, hogy a munkaidő napi 8 óra, kivéve a pénteket, amikor reg-
gel 8 órai kezdéssel a munkaidő 14 órakor befejeződik. Ezt viszont a kor-
mányzati igazgatásról szóló 2018. évi decemberi tv. nem mondja ki, csak azt, 
hogy a munkaidő a kormányzati tisztviselők esetében is napi 8 és heti 40 
óra, ami főszabályként túlmunkával napi 12, heti 48 órára mehet fel, mint e 
törvény megalkotása előtt is. Ebben sem a készenlét, sem az ügyelet, sem 
pedig a munkaidőkeret esetében a Kttv.-hez képest nincsen változás. Nega-
tív változás csupán a munkaidő-meghatározással összefüggő munkaközi 
szünet új szabályozásából eredő hétfő és csütörtök közötti átlag 9 óra időtar-
tamú munkaidő, hogy pénteken a munka 14 órakor befejezhető legyen. Az 
is egy korlátozás a rendszeresen rendkívüli munkaidőben dolgozók számá-
ra, hogy míg a Kttv. alapján évi 25 munkanap szabadidő-átalány járt a ré-
szükre, addig most eme új tv. XVIII. fejezete alapján csak 24 munkanap. 

Már lényegesebb és egyértelmű korlátozások jelentkeznek a szabadság 
esetében. Míg korábban a főiskolai végzettségű köztisztviselők alapszabad-
sága 25 nap volt, eme új tv. alapján csak 20 nap, ami szolgálati idejükkel ösz-
szefüggő besorolási fokozatuk növekedésével arányosan az alapot jelentő 3 
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nap maximálisan 9 napra emelkedik, míg korábban részükre a pótszabad-
ság ugyancsak 3 nappal kezdve 11 napra ment fel. A vezetők esetében ko-
rábban a Kttv. alapján 25 nap alapszabadságon felül főosztályvezetőnek 13, 
főosztályvezető-helyettesnek 12, osztályvezetőnek 11 nap pótszabadság járt, 
addig e törvény szerint a 20 nap alapszabadságon felül főosztályvezetőnek 
csak 10, osztályvezetőnek pedig csak 5 munkanap pótszabadság jár. Ez már 
egy komoly sérelmet okozó radikális csökkentés. 

Érthető, hogy mindez nemcsak az ellenzék, de a kormánytisztviselők kö-
rében is komoly elégedetlenséget váltott ki, és ezért azoknak a kormány-
tisztviselőknek a többsége, akik elérték a nyugdíjba menetelhez szükséges 
szolgálati éveiket, a 65 éves kor betöltése előtt nyugdíjba vonultak. Új embe-
reket azonban helyükre nem vettek fel, viszont fizetésük megemelésre ke-
rült. Ez azonban olyan munkaterhet jelent a megmaradt kormánytisztvise-
lőknek, hogy fennáll a veszélye annak, hogy idő előtt kiégnek. Ezért 
antihumánus és nem családbarát ez a jogpolitikai megoldás, ami a szellemi 
és testi kifáradás okán a közszférában nem fogja elősegíteni a demográfia-
kedvező irányba fordulását. Ugyanakkor a kormányzati igazgatásról szóló e 
törvény jogrendszerbeli és jogdogmatikai zavart is okozott. Jogrendszerbe-
lit azzal, hogy kivette a munkaidő és a szabadság szabályozása tekintetében 
a kormánytisztviselőket a Ktv.-ből. Ez elkerülhető lett volna azzal, ha a 
Kttv.-be ülteti át e módosításokat. Jogdogmatikai zavart és ellentmondást 
pedig azzal okozott, hogy a többi köztisztviselő esetében azt mondja a Kttv. 
226. §-a, hogy ahol a köztisztviselőkre nincs külön szabályozás, úgy a Kttv.-
nek a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályait ell alkalmazni. Reájuk 
tehát továbbra is a Kttv. vonatkozik, mivel reájuk nem hat ki a kormányzati 
igazgatásról szóló tv. Ennélfogva viszont a kormányzati igazgatásról szóló 
törvénynek a kormánytisztviselők munkaidejének és szabadságának a köz-
tisztviselőkhöz viszonyított szigorúbb rendezései az egyenlő bánásmódról 
szóló 2003. évi CXXV. tv.-be ütköznek. Ezenkívül pedig szerzett jogokat sér-
tenek. Ennélfogva alkotmányossági szempontból a kormányzati igazgatás-
ról szóló 2018. évi CXXXV. tv. XVII. fejezete alkotmányossági szempontból 
nem állja meg a helyét. Ezért indokolt volna hatályon kívül helyezni.       

3. Az önálló közigazgatási bíróságról szóló törvény

Több hónapig, sőt mintegy két évig tartó egyeztetést követően került pont 
a közigazgatási bírósági szervezet megreformálására. E reform alapján a 
megyékben megszűnnek 2020-tól a megyeszékhelyeken működő munka-
ügyi és közigazgatási bíróságok és a munkajogi vitákat a megyei bíróságok 
munkaügyi kollégiumának a tanácsai tárgyalják első fokon, másodfokon 
pedig a Kúria munkaügyi kollégiumának a szakbírákból álló tanácsai. Ez-
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zel párhuzamosan kiválik a megyeszékhelyen működő munkaügyi és köz-
igazgatási bíróságokból a közigazgatási részleg és önálló közigazgatási bíró-
sággá alakul, amely a közigazgatási jogvitákon kívül a köztisztviselők mun-
kaügyi jogvitáit is fogja tárgyalni. A végső jogorvoslati fórum az Országos 
Közigazgatási Bíróság lesz. 

Az ellenzék a tüntetéssorozatába ennek a törvénynek a visszavonását is 
belefoglalta, hivatkozva arra, hogy a köztisztviselők teljesen ki lesznek szol-
gáltatva első és másodfokon egyaránt egy olyan bírósági szervezetnek, 
amely pártos módon a kormányt és az államot szolgálja ki. Ezzel kapcsola-
tosan azonban el kell mondani, hogy hagyományosan is a XIX. században a 
közigazgatási bíráskodásnak ez a formája alakult ki és nyugat-európában 
ma is többségben ez a struktúra érvényesül. Ez a forma működött Magyar-
országon és a többi kelet-közép-európai államban a II. világháborút követő 
kommunista átrendeződés előtt. Ennek a hagyományos rendszernek két 
formája alakult ki. A germán jogrendszerhez tartozó államokban németor-
szági kezdeményezésre legfelső szinten is a végső döntést a központi köz-
igazgatási bíróság hozza meg, míg a francia-latin jogrendszerhez tartozó 
államokban Franciaországtól kiindulva a jogorvoslat végső fóruma nem a 
központi (országos) közigazgatási bíróság, hanem az államtanács. 

A közigazgatási bíróságok bírái a közjogot és a közigazgatási jogot kitűnő-
en ismerő közigazgatási szakbírák, akik nemcsak a köztisztviselői, hanem az 
ügyvédi karból, a gazdasági élet, valamint más szakterületek jogászaiból 
válhatnak sikeres pályázat útján közigazgatási bírákká. A közigazgatási bí-
rák kinevezése az adott közigazgatási bíróság bírói tanácsának javaslatától 
függ és a javaslat alapján az igazságügy-miniszter dönt a kinevezésről az 
adott közigazgatási bíróság bírói testülete által a pályázati eredmény alapján 
javasolt három szakember közül. Ilyen körülmények között komolytalan az 
a balliberális álláspont, hogy a közigazgatási bíróságok és a közigazgatási bí-
rák nem függetlenek a közigazgatástól. Ez a liberális irányvonal az Egyesült 
Királyságban elérte azt, hogy a rendes bíróságok tárgyalják a köztisztviselők 
közszolgálati ügyeit. Dániában mind a munkaügyi, mind a közszolgálati pe-
rek mindig is a rendes bíróságok polgári ügyszakához tartoztak, azonban a 
magas rangú vezető köztisztviselők közszolgálati vitáinak az elbírálásához 
lehetőség van az igazságügy-minisztérium részéről eseti bíróságot összeállí-
tani. Hollandiában 2016-ig a francia rendszer érvényesült. 2017 óta azonban 
valamennyi köztisztviselő közszolgálati jogvitáját a járásbíróságoknak meg-
felelő kantonbíróságok bírálják el a munkaügyi jogvitákkal együtt. A kan-
tonbíróság ítéletével szemben a törvényszékünkhöz hasonló jogbankhoz le-
het fordulni. Olaszországban a XX. század utolsó negyedéig a francia rend-
szer érvényesült. Itt is azonban egy részleges liberalizálás történt, mert a be-
osztott köztisztviselők jogvitái átkerültek első fokon a megyei, másodfokon 
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pedig a tartományi rendes bíróságok munkaügyi kollégiumában ítélkező 
munkaügyi szakbírói tanácsokhoz. A vezető tisztviselők közszolgálati vitái 
viszont továbbra is a hagyományos francia-olasz rendszer szerint kerülnek 
elbírálásra. A közigazgatási bírósági szervezetről szóló új magyar törvény 
hagyományosan visszatért a korábbi magyar megoldáshoz, vagyis a német 
mintához.

Mindebből egyértelműen kitűnik, hogy a közigazgatási bírósági szerve-
zet és a közigazgatási szakbírák függetlenek a közigazgatási apparátustól 
valamennyi hagyományos közigazgatási bíróság és bírák esetében. Ez vo-
natkozik az államtanácsra is, amelynek összetétele államfői javaslatra parla-
menti döntésen alapul. Mindezt figyelembe véve, e vonatkozásban az ellen-
zéki bírálatok minden alapot nélkülöznek. 
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RAB HENRIETT* 

A munkavállalói teljesítmény munkajogi 
megítélése

1. Problémafelvetés

A munkavállalói teljesítmény elemzése elsődlegesen a közgazdasági 
szakirodalom alapján elemzett terület, hiszen az emberierőforrás-gazdálko-
dás alapvető célja a munkavállalói hatékonyság fokozása, mely a nyújtott 
teljesítményen keresztül mérhető eredményt1 jelent. Ebből kifolyólag meg-
határozó jelentőséggel bír a teljesítmény értékelhetősége, annak módszere. 
A munkajogi szabályozás ehhez semmilyen eligazítást nem ad, a jogok és 
kötelezettségek rendszerében értelmezhető a munkáltató ez irányú lehető-
sége. A munkavállalói teljesítmény a mérhetőség kérdésén túlmenően azon-
ban számos módon jelen van a munkajogviszonyban: hiszen már a kivá-
lasztást követően a munkaviszony stabilizálódása a munkavállaló ez irányú 
magatartásától függ; ahogyan a munkaviszony megszüntetésekor is leg-
többször a munkavállaló által elvégzett munka minősége szolgál indokul. 
Ahhoz, hogy a munkavállaló teljesítményét megítélhessük, a teljesítmény 
mérésének nézőpontjait, eszközeit és a teljesítmény mérésének eredményes-
ségéért való felelősség kérdését szükséges megvizsgálnunk és ennek fényé-
ben kerülhet sor a munkajogi szabályok összhangjának megítélésére. Állás-
pontom szerint azonban pusztán a teljesítmény értékelésének kérdése nem 
elégséges a teljesítmény növeléséhez, így az azt fokozó megoldások – külö-
nös tekintettel a motiváció eszköztárának – elemzését is szükségesnek tar-
tom a kérdés komplex megítéléséhez. Célkitűzésem teljesítésének nehézsé-
gét az interdiszciplináris megközelítés adja, melyet a jogi nézőpont szolgá-
latába állítva igyekszem a teljesebb kép elnyerése alá rendelni.

2. A munkavállalói teljesítmény megítélése

A munkavállalók teljesítményét több szempontból vizsgálhatjuk. Gon-
dolkodásunk elsődleges iránya, hogy a szervezet fejlesztése érdekében ke-

* Egyetemi docens, Debreceni Egyetem ÁJK.
1  Valent Szabina: Teljesítményértékelés, avagy a legerősebb vezetői eszköz In: Dr. csIsZárIk-kocsIr 

Ágnes (szerk.): Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII. tanulmánykötet Óbudai Egyetem, Budapest, 
2017. 685. o.
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rül sor a dolgozók munkájának értékelésére, melyet teljesítménymenedzs-
ment szerinti működésként aposztrofálhatunk2 vagy a beosztottak munká-
jának megítélése, illetve a különböző munkatársak munkájának egymáshoz 
való viszonyítása a célunk. Ezt a fajta értékelést informális értékelésnek ne-
vezzük, melyet a direkt teljesítmény értékelése nélkül is elvégeznek a szer-
vezeti vezetők, hiszen a dolgozók munkáját minden feladat teljesítése kap-
csán minősítik. Az informális minősítés azonban a fejlődési, hatékonyság-
növelési szempontú szervezeti igazgatásban elégtelen a különböző zavaró 
tényezők miatt (pl. szervezeti lehetőségek korlátozottsága, vezetési stílus, 
munkahelyi stressz szintje stb.), illetőleg sok esetben a beválás értékelése-
ként jelennek meg.3 Az emberierőforrás-gazdálkodás igyekszik az embe-
rekkel való foglalkozást tárgyiasítani, objektivizálni, melyet – álláspontom 
szerint – szerencsére nem lehet teljes körben megvalósítani. Így az informá-
lis értékelésen keresztül is megmarad az emberi kapcsolatok jelentősége, a 
vezető saját érzései, pillanatnyi benyomása alapján értékel ekörben: dicsér, 
büntet, jutalmaz. Hátrányaként azonban mindenképpen ki kell emelni an-
nak kiszámíthatatlanságát, illetőleg, hogy jelentősen függ a vezető szemé-
lyiségétől, vagyis, hogy nem tekinthető tudatos és célirányos értékelésnek. 
De mint az emberierőforrás-gazdálkodás más területein is – különösen ide-
sorolnám a kiválasztást – a metakommunikációs jegyek jelentősége nem 
hagyható figyelmen kívül. Stratégiai szinten kezelve a kérdést ez a fajta ma-
gatartás a munkapszichológia eszköztárába beépítésre is kerül.

A formális értékelés ezzel szemben egy célhoz rendelt, szisztematikus, 
uniformizált eljárás, mely következetes és módszeres értékelést tesz lehető-
vé.4 A formális értékelés jelentősége az emberi erőforrással való gazdálko-
dás szervezetfejlesztő szerepében emelhető ki, hiszen az egyének rendszer-
szintű értékelése összességében hozzájárul a szervezet sikerességéhez. 
Amellett, hogy amikor az egyén szintjén értékelünk, akkor abból a csoport 
és összességében a szervezet teljesítményére közvetlenül és közvetve is ér-
kezik visszacsatolás.5

A formális értékelés területén is jelentős különbségekkel találkozhatunk 
az értékelés célja tekintetében. Az úgynevezett értékelő célok esetében ad-
minisztratív, kompenzációs és jutalmazási célokból történik az értékelés, 
míg a fejlesztési célok esetében az egyéni karrierpálya kialakítása, motivá-
ció és a visszajelzés, közvetlen kommunikáció szempontja érvényesül.6  
A formalizált teljesítményértékelő eszközök bevezetése azon a racionális 

2  juHásZ Csilla: Teljesítményértékelés a gyakorlatban, Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (3) 
2008., 55. o.

3  Berde Csaba: Csoportmenedzsment. In: Esély Egyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (szerk.: 
Berde Caba – dajnokI Krisztina) Debreceni Campus kht., Debrecen, 2007., 78. o.

4  gulyás László: A humánerőforrás menedzsment alapjai. JATE Press, Szeged, 2006., 32. o.
5  juHásZ: i. m. 55.o.
6  karolIny Mártonné: Teljesítményértékelés In: karolIny Mártonné – poór József (szerk.): Személyze-

ti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv KJK-Kerszöv Budapest, 2002., 255. o.
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feltételezésen alapul, hogy abból mind a szervezet, mind a munkavállaló 
profitálhat a hatékonyság növelése révén. Ezen belül a szervezeti kultúrából 
adódó célrendszer mentén kerül sor az értékelési megoldások kialakítására, 
azaz a célhoz rendelt teljesítményvizsgálat kidolgozására. Ezen tervezés so-
rán az adminisztratív és a fejlesztő célok együttes jelenlétével számolha-
tunk, melyeken belül a súlypontozás stratégiai döntését szükséges meghoz-
ni a szervezeti vezetőnek, emellett azonban a teljesítmény értékelése során 
alapvető nehézség a fejlesztő célok és az adminisztratív célok összeegyeztet-
hetősége. 

A teljesítményértékelés vállalati struktúrájában egyre nagyobb arányban 
jelenik meg a formalizált teljesítményértékelési rendszer, mely viszont an-
nak stratégai megtervezése ellenére a legtöbb esetben nem váltja valóra a 
hozzá fűzött reményeket. A kudarc okait számtalan aspektusból vizsgálják, 
a teljesítményértékelési rendszerrel szembeni attitűdben a rendszer igazsá-
gossága döntő jelentőséget kap, így annak megteremtése elsődleges megol-
dást jelent a problémák kiküszöbölésére.7 Fókuszcsoportos vizsgálatok so-
rán kimutatott kutatási eredmény8, hogy az értékelés igazságosságát is alap-
vetően befolyásolja az adminisztratív értékelés, elsősorban a jutalmazás vo-
natkozásában. Különösen érdekes, hogy az eredmény a közszféra és a ma-
gánszféra esetében eltér: míg a magánszférában önálló motivációs eszköz-
ként értékelik a teljesítményértékelést, addig a közszférában jutalom hiá-
nyában értelmetlen eszközként aposztrofálják az érintettek az értékelést.9  
A teljesítményértékelés kialakítása során a szervezeti kultúra nem hagyható 
figyelmen kívül, ezen megállapítást a teljesítményértékelés igazságosságát 
vizsgáló kutatás is alátámasztotta.10 A motiváció szempontjából a teljesít-
ményértékelés tétje, alapvető célja és eredménye meghatározó annak elfoga-
dottsága szempontjából.

A szervezeti kultúra mellett a másik – munkajogi keretek között is kezel-
hető elem – a teljesítményértékelést végző vezető megítélése, hiszen a meg-
fogalmazott kritikák keretei között gyakran szerepel az értékelést végző ve-
zető és a beosztott közötti bizalom hiánya.11 Ezt a bizalomhiányt gyakran a 
vezető iránti szakmai elismerés és a tisztelet hiánya adja, mely a vezetővel 
szembeni magasabb elvárásokon, az értékelés jobban szabályozott megvaló-
sításán keresztül érhető el. Másik oldalról azonban ismét a munkapszicho-
lógia területét érinti a kérdés, mert a kommunikáció tartalmának és mi-
kéntjének javításával is korrigálható problémáról van szó. A formalizált ér-

7  gerákné krasZ Katalin: A teljesítményértékelés igazságossága. A szervezeti telejesítményértékelés észlelt 
igazságossága a szervezeti kultúra függvényében. Doktori disszertáció tézisei, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Pedagógia és Pszichológia Kar, Budapest, 2008., 4. o.

8  Erről számol be cikkében krasZ Katalin: Hogyan lehet igazságos a teljesítményértékelés? Munka-
ügyi Szemle, 52. évfolyam, 2. szám, 2008. 47. o.

9  krasZ: i. m. 47. o.
10  gerákné krasZ: i.m. 4. o.
11  krasZ: i. m. 47. o.
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tékelés nem segíti, hogy a vezető megértse hogyan dolgozik a munkatárs, 
hogyan küzd le nehézségeket, hogyan gondolkodik, ami szükséges lenne 
ahhoz, hogy a dolgozói „tehetség” teljesítménnyé legyen alakítható.12 

A vázolt probléma megoldásaként számos eszköz bevezetésére került sor 
az emberierőforrás-szakemberek ötletelésének köszönhetően: így a kom-
munikáció egyszerűsítése, gyakoribb értékelő beszélgetések révén techni-
kailag kiküszöbölhető a kommunikációs félreértés; illetőleg továbblépve a 
„sima” egyoldalú értékelés helyett a kölcsönös felelősséget vállaló coaching 
beszélgetések bevezetésére kerül sor, ahol a beszélgetés nem az egyoldalú 
felelősségre vonásról szól, hanem, hogy a vezető és a beosztott mit tehet an-
nak érdekében, hogy a munka hatékonyabbá váljon. Ennek munkajogilag is 
megfogható formája az általam olvasott blogban „90 napos megállapodás-
ként”13 megnevezett egyezség, mely a beszélgetés eredménye és mindkét fél 
közeli jövőre vonatkozó vállalásait rögzíti, ezáltal számonkérhetővé válik a 
megállapodás és teljesítésével meg van a garancia arra, hogy a munkaválla-
ló sikeresebbé váljon. Ehhez viszont ismét visszajutunk oda, hogy őszinte és 
jó kapcsolat szükséges a beosztott és a vezetője között ahhoz, hogy a beosz-
tott nyíltan merjen beszélni a problémáiról és, hogy milyen segítségre van 
szüksége a hatékonyság növelése érdekében. Minél nagyobb a hatalmi tá-
volság a vezető és a beosztott között, annál kisebb az esély, hogy eredmé-
nyes kommunikációs stratégia kialakítására kerülhet sor.14

Ezzel vissza is kanyarodunk oda, hogy az adminisztratív és a fejlesztési 
célú teljesítményértékelés ugyan ösztönösen összekapcsolódik a működő 
teljesítményértékelési rendszerekben, de szétválasztásával az értékelés és a 
javító célú intézkedések különválasztása megvalósítható, így tiszta és – ál-
láspontom szerint – egyben igazságosabb helyzetet teremtve az értékelés 
során. A funkciók szétválasztásával a szervezetfejlesztési szempont, a jövő-
orientáció dominánsabbá válhat. 

3. A rendelkezésre álló munkajogi eszközök

A munkapszichológiai vizsgálatok által igazoltan a dolgozók alapvető 
igénye, hogy munkájukról visszajelzést kapjanak.15 Másik oldalról a szak-
irodalomban a dolgozók motivációja alapvető vezetői funkcióként kerül de-
finiálásra, amely az irányítási jogkörön keresztül befolyásolja az elért telje-

12  A teljesítményértékelés a legfrusztrálóbb rendszer http://menedzsmentor.com/blog/ 
a-teljesitmenyertekeles-a-legfrusztralobb-dolog (letöltve: 2019. április 25.)

13  Uo. 3. o
14  A közszféra teljesítményértékelése esetében ez az egyik jól körülhatárolható probléma. Lásd In: 

krasZ: i. m. 48. o.
15  Valent: i. m. 687. o.
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sítményt.16 Mindehhez a munkajog a munkaszerződés mint szerződéses kö-
telem feltételeinek rendezése körében ad eligazítást, melynek tartalmát ér-
telmezve juthatunk el a munkáltató utasítási jogának célirányos és korláto-
zó jellegű szabályozásához. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvényben (továbbiakban: Mt.) először a 42. § (2) bekezdésében találkoz-
hatunk a munkáltató utasítási jogával, mint a munkaviszonyból eredő mun-
kavállalói főkötelezettséget jelentő, a munkavégzési kötelezettséget megala-
pozó munkáltatói magatartással. Eszerint a „munkaszerződés alapján a 
munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni”. 

A munkáltatói utasításra vonatkozó szabályozásra általános jelleggel az 
Mt.-ben az egyoldalú jognyilatkozatokra, nyilatkozatokra vonatkozó szabá-
lyok tartalmaznak rendelkezéseket, mely szerint:

„15. § (1) Egyoldalú jognyilatkozatból csak munkaviszonyra vonatkozó sza-
bályban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek.

(2) A munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a felek megállapodá-
sában biztosított elállási jog gyakorlása a megállapodást a megkötésének 
időpontjára visszamenőleges hatállyal megszünteti. Elállás esetén a felek 
egymással elszámolnak.

(3) Az egyoldalú jognyilatkozatra a megállapodásra vonatkozó szabályo-
kat kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá 
és – e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – csak a címzett hozzájáru-
lásával módosítható vagy vonható vissza.

(5) A megállapodás teljesítése során tett, jognyilatkozatnak nem minősülő 
nyilatkozat, továbbá a munka irányításával összefüggő munkáltatói jognyi-
latkozat tekintetében a 20–26. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni.”

Az egyoldalú jognyilatkozatok körében meghatározó a munkáltató utasí-
tási joga, az individuális munkáltatói utasítások alapja a munkaszerződés, 
így ez a jog szolgál arra, hogy a munkáltató egyoldalúan alakítsa a munka-
jogviszony teljesítését.17 Jelentősége emiatt abban áll, hogy alapvetően meg-
határozza a munkaviszony tartalmát és a felek kapcsolatrendszerét. Az in-
dividuális utasítási jog alapja a munkaszerződés, azonban a jog gyakorlásá-
nak abszolút határait a munkajogi rendelkezéseknek kell kijelölniük, mely 
körben a munkajogi rendelkezések további értékelése szükséges. 

Ez több dolgot is jelent egyszerre: egyrészt a munkavállaló kötelezettsé-
geként jelenik meg az irányításokat követő munkavégzés, másrészt ezáltal a 
munkáltató felelőssége a megfelelő iránymutatások biztosítása. Mindez ál-
láspontom szerint felértékeli a munkavállaló motivációjának és a felek kö-

16  HolIcZa Péter: Career Directives for the New Generation of Engineers. Science Journal of Business 
and Management, 2016/4., 15–21. o.

17  Berke Gyula – kIss György (szerk.): Kommentár a munka törvénykönyvéhez, Wolters Kluwer, Budapest, 
2014., 80. o.
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zötti kommunikáció megfelelőségének kérdését, melyet az előző pont kere-
tében már részletesen bemutattam. Így a munkáltató vezető állású munka-
vállalójának, szélesebb körben a munkáltatói jogkört gyakorló munkaválla-
lónak a személye meghatározó, és mindezt úgy kell az emberierőforrás-gaz-
dálkodás szempontjából biztosítani, hogy ehhez a munkajogi eszközök nem 
nyújtanak egyértelmű segítséget.

A munkáltató felelőssége körében értékelhető munkajogi kérdés ehhez 
kapcsolódóan egyrészt a munkáltatói jogkör gyakorlása, másrészt a vezető 
állású munkavállalóra vonatkozó szabályanyag. Megítélésem szerint ugyan-
is az utasítási, irányítási feladatok kontroll alatt tartása ezeken keresztül va-
lósulhat meg. Továbbá nem szabad megfeledkeznünk az Mt. 6. § (4) bekez-
dése szerinti tájékoztatási kötelezettségről, mely szerint a felek kötelesek 
egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásá-
ról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben 
meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjá-
ból lényeges. Ezen alapvető minden szerződéses kapcsolatot meghatározó 
követelmény „olyan magatartást feltételez, amely által az egyik fél jogai 
gyakorlását és kötelezettségei teljesítését a másik fél saját érdekeinek szem 
előtt tartásával tevőlegesen segíti elő”18. Ezen tevőleges magatartás egyik 
megnyilvánulási formája a munkáltató esetében az utasítási és irányítási jog 
(és kötelezettség) megfelelő gyakorlása. Ez pedig összecseng azon állítá-
sommal, hogy a munkavállaló megfelelő teljesítményének eléréséhez meg-
felelő színvonalú utasításokat kell kapjon, melyet az általa elfogadott és tisz-
telt vezető megfelelően kommunikálva, kellő tájékoztatás keretében juttat el 
hozzá. A munkajogi szabályok keretében ennek átfogó megfogalmazását 
adja az Mt. 51. § (1) bekezdése, amikor a munkáltató kötelezettségévé teszi, 
hogy a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályok szerint foglalkoztassa, továbbá – a felek eltérő megállapodása hi-
ányában – a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítsa. 

A munkáltató felelőssége e körben az utasítások megfelelősége, továbbá az 
utasítások adására felruházott személy, elsősorban a munkáltatói jogkör gya-
korlására feljogosított személyek megfelelő kiválasztása. Alapvető probléma-
ként kerül e körben a közgazdasági szakirodalomban említésre, hogy ez nem 
minden esetben történik a szervezeti szempontok alapján hatékonyan. 

Napjainkban a vállalatirányítás és a vezetés legnagyobb kihívása a meg-
növekedett gazdasági kockázatvállalás, amelyek figyelembevétele mellőz-
hetetlen a vezetői döntéshozatal során. A menedzseri munkával szembeni 
elsődleges üzleti elvárás korunkban a hatékonyság és az eredményesség 
kritériumainak érvényre juttatása. A cég vezetésének ezzel összefonódó cél-
kitűzése a minél nagyobb haszonszerzésre való törekvés.19 A vezető állású 

18  Berke–kIss: i. m. 39. o.
19 nocHta Tibor: A magánjogi menedzserfelelősségről, In: nocHta Tibor – FaBó Tibor – márton Mária 
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munkavállalók foglalkoztatásának fontos tartalmi eleme, a menedzserrel 
szemben elvárt teljesítmény megfogalmazása, amelyet nagyon gyakran 
számszerűsítenek is mutatószámokban, ahogyan a vállalat és a tulajdono-
sok felé tanúsított lojalitását is. Fontos probléma, hogy a menedzserek jöve-
delmére ezek erősebb hatást gyakorolnak, mint az elért teljesítményük vagy 
a munkavállalókkal kapcsolatos magatartásuk. 20 Azaz, a menedzserek jöve-
delme sokszor nem az egyéni teljesítményük következtében nő, hanem 
azokból a külső gazdasági és pénzügyi aktoroktól ered, amelyek kedvezően 
hatottak a vállalat versenyképességére. A menedzserek fizetésével kapcso-
latos trend, hogy jövedelmük meghatározása sokkal inkább az egyéni válla-
lati vezetéstől függ, semmint munkajogi szabályoktól.21 Mindez láthatóan a 
munkajog által nem szabályozott terület, vagyis a felek szerződési szabad-
ságát hagyja a jog érvényesülni, amely helyénvaló és követendő, de e körben 
azt is megállapíthatjuk, hogy ezzel sok esetben a munkajog nem segíti elő a 
munkáltatáshoz kapcsolódó feladatok teljesítését. 

Azonban a munkáltatói jogkör gyakorlásában a hiányzó munkajogi sza-
bályozás ellenére a vezető állású munkavállaló felelősségi szabályai már 
sokkal szigorúbban és konkrét módon rögzítésre kerülnek. Mindez a profit 
maximalizálása céljából, a szervezeti hatékonyságra figyelemmel történik: a 
menedzserek nagyfokú önállóssággal rendelkeznek, ehhez igazodik a pol-
gári jogi alapon nyugvó munkajogi felelősségi szabályozás is.22 

Vagyis van felelőssége a vezető állású munkavállalónak, csak nem az em-
beri erőforrással való gazdálkodás hatékonysága körében. Ezen kontroll hi-
ánya megítélésem szerint éppen a munkavállalók irányítása és teljesítmé-
nyük értékelés körében jár negatív következményekkel, hiszen a nem meg-
felelő kommunikáció eredményeként a motiváció szintje csökkenhet, mely 
hatékonyságvesztéssel járhat. E körben a kontroll hiánya a munkajogi sza-
bályozás keretei között nemhogy korrekcióra nem kerül, hanem a munkál-
tatói jogkör gyakorlásának szabályaival még növekszik is. 

Munkáltatói jogkör gyakorlását az Mt. a munkáltatói képviselet körében 
rendezi, mellyel az általam kiemelt jelentőségét is csökkenti a kérdésnek. 
Megítélésem szerint itt ugyanis nem „csak” képviseletről van szó, hiszen a 
munkáltatói jogkör gyakorlója valósítja meg a munkáltató által tervezett tel-
jes humánerőforrás-gazdálkodási stratégia eszközrendszerét. Az Mt. szabá-
lyai e körben:

(szerk.): Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudomány-
egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2013., 484. o.

20  Lásd részletesen: raB Henriett – Sütő Bianka: A vezető állású munkavállalók felelősségének köz-
gazdasági jellegű aspektusa, Pécsi Munkajogi Közlemények 10. évf. 2017/1. szám 113–126. 

21 A CEO vezetők személyi körét, és bérezési csomagját a vállalati vezetők csoportja, a menedzsment 
határozza meg. Éppen ebből kifolyólag, a CEO-k között egyfajta oda-vissza ható szoros bizalmi kooperáció 
alakul ki. Lásd In: FrIed, Jesse M.: Pay without Performance: Overview of the Issues. Harvard Law School, 
Economics and Business Discussion Paper Series, 2005/4–10. 21–34. o.

22  törő Emese: A köz és a versenyszférában megvalósuló vezetői jogállás kritikai elemzése, PhD-értekezés, 
2005. 124–149. o.
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„20. § (1) A munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkál-
tatói jogkör gyakorlója jogosult.

(2) A munkáltatói joggyakorlás rendjét – a jogszabályok keretei között – a 
munkáltató határozza meg.

(3) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testü-
let) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyi-
latkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, 
ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jo-
gosultságára.

(4) A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túl-
lépve járt el, ha a munkavállaló a körülményekből nem következtethetett 
alappal az eljáró jogosultságára.”

A munkáltatói ügymenet szempontjából megítélésem szerint praktikus 
megoldás – melynek célja volt, hogy a korábbi időszak számos munkaválla-
ló által egyszerű adminisztrációs hiba folytán nyert perét tényleges érdemi 
érdekvita útjára terelje – egyértelműen kedvezőtlen a munkavállaló teljesít-
ményének megítélése, értékelése és a következetes számonkérés szempont-
jából. A munkaerőpiac jelenlegi tendenciáját figyelembe véve – mint a ma-
gas fluktuáció vagy a munkaerőhiány – mindez nagyobb gazdasági veszte-
séggel jár, mint a jogalkotó által megvalósított ügymenetet egyszerűsítő cél-
rendszer. Azon túlmenően, hogy a jogalkotó a felekre bízza a joggyakorlás 
rendjének kialakítását, a megbízható, kiszámítható munkáltatás követelmé-
nye mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára alapvetően hasznos, 
így ennek számonkérhetőségét megítélésem szerint munkajogi eszközökkel 
is célszerű lenne elősegíteni.23 E körben nem konkrét kötelezettségek előírá-
sát látom kivitelezhetőnek, hanem a felek partnerségét elősegítő rendelke-
zések megteremtését. A munkajog a lehetőséget erre biztosítja, amikor a fe-
lek számára számos esetben megadja az egyedi, illetve a kollektív szerződé-
ses eltérés lehetőségét, de kellő szervezeti kultúra és munkáltatói motiváció 
hiányában ezek érvényesülése még várat magára. 

A fejlesztési célú teljesítményértékelés nélkülözhetetlen eleme az emberi 
munkaerő fejlesztése, képzése, a jövőbeli karrier lehetőségének megtervezé-
se. Az értékelő célokkal szemben, melyek alapvető célja az ellenszolgáltatá-
sok, kompenzáció rendszerének kidolgozása, a fejlesztési célok azon terüle-
teket jelölik ki, ahol elmozdulásra van szükség és ehhez kapcsolódóan visz-
szajelzést is adnak az elért eredményekről. Ennek az emberierőforrás-gaz-
dálkodási szempontú haszna a vezető tekintélyének megteremtése és növe-
lése, mert a fejlesztő értékeléshez kapcsolódó beszélgetés kommunikációs 
eleme által a vezető e körben egyfajta segítő szerepben jelenik meg. 24 

23  Hiszen a munkajog alapvetően betölt egyfajta „nagytestvér” funkciót a munkajog teljes szabályo-
zása tekintetében.

24  Valent: i. m. 692. o.
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A munkajog szempontjából a fejlesztési cél megvalósítása a tanulmányi 
szerződés megkötésével és a feltételek kidolgozásával valósítható meg.  
A munkajogi keretek e körben nem elsősorban a célrendszert jelölik ki, ha-
nem a szerződési keretek meghatározásával a felek garanciáit teremtik meg. 
Ezek a garanciák a klasszikus szerződéses kereteken túl a munkaviszony 
sajátosságait is szabályozzák, de nem jelentenek védelmet az emberi erőfor-
rás szempontú kötelezettségek teljesítése tekintetében. Gondolok itt például 
arra, hogy a tanulmányok elvégzésével nincsen garancia a jobb teljesítmény 
elérésére, a hatékonyság fokozására. A felek szerződési szabadsága körében 
azonban nem kizárt annak rögzítése a megállapodásban, hogy a tanulmá-
nyi szerződésből eredő kötelezettségeket a munkavállaló nemcsak a tanul-
mányok teljesítésével, hanem valamilyen konkrét teljesítményszint elérésé-
vel valósítja meg. Jelentős motivációs eszköz lehet a tanulmányi szerződés-
ben a munkaidő-kedvezmények felek érdekeit szem előtt tartó meghatáro-
zása, hiszen e körben a hatályos munkajogi szabályok a fizetett távollét biz-
tosítására – az alapfokú tanulmányokat leszámítva – semmilyen kötelező 
előírást nem tartalmaznak. 

A munkajog keretei között a motivációs szempontok a fejlesztési célokkal 
összhangban határozhatóak meg, hiszen a munkáltató számára az ehhez 
szükséges előzmények rendelkezésre állnak a szerződés megkötésekor. 
Azonban a tanulmányi szerződés a (még) munkaviszonyban nem álló mun-
kavállalóval is megköthető, viszont ebben az esetben az a munkaviszony 
hiányában a munkajogtól függetlenül jön létre, így arra a polgári jogi kötel-
mekre irányadó általános szabályok vonatkoznak.25 E körben a fejlesztési 
célok még konkrét teljesítmény elérése nélkül valósulnak meg, így annak 
motivációs szempontjai jelentősebbek. Ezen is továbbfuttatva gondolatain-
kat a kiválasztási funkció dominanciája áll fenn a teljesítményfunkcióval 
szemben.

4. A motiváció helye és szerepe  
a teljesítmény fokozásában

Az értékelési rendszer hatékonynak akkor mondható, ha a munkavállaló-
kat valóban ösztönzi a jobb teljesítmény elérésére. Az értékelési rendszer, 
mint menedzsmenttevékenység akkor tekinthető eredményesnek, ha általa 
a munkavállalók elégedettsége és személyes fejlődése is előrelépést mutat.26 
A teljesítményértékelési rendszer igazságosságának megítélésére az értéke-
lés következménye, az értékelési tényezők relevenciája gyakorolja a legjelen-

25  Berke–kIss: i. m. 645. o.
26  Valent: i. m. 687. o.
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tősebb hatást.27 Így nem megkerülhető kérdés a motiváció mikéntje és jelen-
léte a foglalkoztatás megszervezésének keretei között.28 

A teljesítményértékelés célja, hogy az értékelt az értékelés révén változ-
tasson munkahelyi magatartásán, viselkedésén, mely kérdés döntően függ 
attól, hogy mennyiben tartja az értékelés eredményét igazságosnak29, a mo-
tiváció szempontjából azonban a méltányos értékelés eredménye nem kér-
dőjelezhető meg. A dolgozókat viselkedésváltoztatásra az sarkallja, ha az 
értékelés eredménye tükröt tart eléjük a felek álláspontjairól, igényeiről.30 
Ehhez szükséges, hogy úgy ítéljék meg, hogy az értékelési tényezők rele-
vánsak voltak, lehetőségük volt a véleményük és érzelmeik kifejezésére és 
elfogulatlannak érzik az értékelőt. Ezzel szemben méltányosnak akkor tart-
ják az értékelés eredményét, ha az értékelés szempontja elsődlegesen a 
munkavégzés minősége volt, melyhez a munka mennyiségét és az erőfeszí-
tés mértékét vették alapul.31

A munkáltató számára fontos kérdés, hogy miként tudja fokozni a mun-
kavállalók motiváltsági szintjét, hogyan érhet el hatékonyabb munkavég-
zést, magasabb teljesítményt, hiszen ezáltal fokozható a szervezeti haté-
konyság szintje is. Ezzel szemben az egyén számára a saját céljainak elérése 
általi elégedettség érzése a fontos.32

A foglalkoztatás területén zajló kutatások eredményeként általánosság-
ban megállapítható, hogy a motivációs eszközök közül nagyobb eredmény-
nyel alkalmazhatóak a belső motivációs eszközök, melyek a munkavállalói 
közérzet javítása révén ösztönzik a hatékonyabb munkavégzést, a munkál-
tatónak való megfelelés hajlandóságát. A munkahelyen felmerülő pszicho-
lógiai szükségletek köre egyénenként változó, azonban általánosságban 
ilyenek a munkahelyi közösség, légkör; közösséghez tartozás, megfelelő 
szervezeti kultúra, elismertség, megbecsültség, előmenetel, karrierlehető-
ség, értelmes, tartalmas, változatos munka; kihívások, önmegvalósítás lehe-
tősége stb. Összefoglalóan a munkahelyi motiváció olyan ösztönző erők je-
lenlétét jelenti, amelyek javítják a munkával kapcsolatos viselkedést.33 A 
munkával kapcsolatos motiváció alapja az, hogy a dolgozók saját szükségle-

27  krasZ: i. m. 44. o.
28  A motiváció azon folyamatok kiteljesedése, amelyek szokásaink irányát, intenzitását határozzák 

meg. A motiváció az emberi igények kielégítésére irányuló ösztönzés. Lásd: weIss, D. H.: Hogyan ösztö-
nözzük beosztottjainkat? Park Könyvkiadó, Budapest, 1990., 17. o.

Másképpen a motiváció az egyén olyan belső tudati állapota, amely arra készteti, hogy valamilyen 
módon viselkedjék. In: BranyIcZkI Imre: Motivációs elméletek. In: Vezetés-Szervezezés II. Budapest, Aula 
Kiadó. 1991., 24. o.

29  Fontos, hogy nem elsősorban méltányosnak kell tartsák.
30  Valent: i. m. 685. o.
31  krasZ: i. m. 46. o.
32  HIdVégI Péter: Munkahelyi motiváció és munkahelyi légkör a Vám- és Pénzügyőrség személyi 

állományának és a Rendészeti Szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján. Repüléstu-
dományi Közlemények 22. évfolyam, 2. szám, 2010. 210. o.

33  pInder, Craig: Work Motivation in Organizational Behavior. Psychology Press. 2014.
https://books.google.hu/books?id=rFgKBAAAQBAJ (letöltve: 2019. 04. 13.)
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teik kielégítése érdekében hajlandóak a szervezeti célok megvalósításáért 
meghatározott erőfeszítéseket tenni. Ennek alapvető feltétele, hogy az egyé-
ni motívumoknak összeegyeztethetőnek és összhangban levőnek kell lenni 
a szervezeti célokkal.34

5. Következtetések

Tanulmányomban igyekeztem felvázolni a munkavállaló megfelelő telje-
sítményének elérésére ösztönző, hatékonyságot növelő eszközöket és annak 
munkajogi feltételrendszerét. E körben megállapítható, hogy a munkajog 
egyrészt a keretjellegű szabályozás, másrészt a felek szerződési szabadságá-
nak tiszteletben tartása okán kevéssé avatkozik be a munkáltató szervezet-
irányítási magatartásába, így az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak 
gyakorlásába. Az emberi munkaerő azonban napjainkban a roboti zálódás 
ellenére vagy pont annak okán felértékelődött, így e körben a hatékonyság 
növelése piaci alapon indokolt. A versenyszférában a dolgozói teljesítmény 
a sikeresség kulcseleme, mely egyrészt az emberi munkaerő fejlesztésével, 
másrészt a megfelelő motiváció folyamatos biztosításával érhető el. A mun-
kajog ehhez kapcsolódóan csak a főbb keretek megadásával szabályoz, míg 
a felekre bízza a helyi szintű kapcsolatok rendezését és az egyedi megálla-
podások megkötését.

A kollektív szerződéses szabályozás munkahelyi szinten és egységes ága-
zati keretek megteremtésével utat nyithat az ez irányú megoldások jogi ke-
retek közötti megszövegezésének, de mégis én inkább azt az utat látom a 
HR-szakemberek által támogatott útnak, hogy a puha jog eszközrendszeré-
ben biztosítják a szükséges szabályok érvényre jutását. Ehhez rendelkezé-
sükre állnak a munkahelyi szabályzatok és az egyedi motivációs eszköztár 
kialakítása, de az intézményes garancia megvalósítása csak az „adott szó-
ért” való felelősségvállalás útján garantált. A munkáltató számára mindez a 
rugalmasság, a gyors változtatás lehetősége és az egyoldalú szabályozás ré-
vén kedvező, azonban a teljesítmény hosszú távú fenntartása érdekében a 
szerződéses garanciák és megállapodási jelleg, melyet az igazságosság érze-
te kapcsán kiemeltem, már hiányoznak és az informális értékelésre alapoz-
va valósul meg a dolgozók motiválása. Mindezek össz-szervezeti eredmé-
nye lehet, hogy azonos hatással bír a hatékonyság fokozása kapcsán, de va-
lószínűleg kisebb hosszú távú eredménnyel jár, mint a fejlesztési célú telje-
sítmény értékelés. 

34  BakacsI Gyula: A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: Aula Kiadó, 2010.
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RÁCZ ORSOLYA* – RÁCZ ZOLTÁN**

Az adatvédelem munkajogot érintő egyes 
gyakorlati kérdései

1. Bevezetés

A 2018. május 25. napjától hatályba lépett az Európai Parlament és a Ta-
nács 2016/679 rendelete1 (a továbbiakban: GDPR) alapjaiban nem változtatta 
meg az egyébként hatályban volt, a munkaviszony során alkalmazandó 
adatkezelésre vonatkozó szabályokat, azonban fokozott figyelmet követel 
meg a GDPR rendelkezéseinek betartása az esetleges jogsértés miatt alkal-
mazható következményei miatt. A 2019. április 26. napján hatályba lépett az 
Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény (amely egy „saláta-
törvény”, több jogszabályt is módosított2) azonban módosította a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), egy új alcím, 
az 5/A. Adatkezelés beiktatásával. Jelenleg a munkaviszony során az adat-
kezeléssel összefüggésben a három legfontosabb jogszabály a GDPR, az Mt. 
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.). 

A GDPR természetes személyek adatainak kezelésre vonatkozó jogszabály, 
így a munkaviszonnyal összefüggésben értelemszerűen a munkaviszonyban 
álló munkavállalók vagy a munkaviszony létesítésének szándékával állásra 
jelentkező természetes személyek személyes adataival foglalkozik.

2. Az adatkezeléssel összefüggő fontos fogalmak

Az adatkezeléssel kapcsolatosan fontos tisztázni bizonyos fogalmakat a 
munkaviszonnyal összefüggő szabályok megértéséhez és gyakorlati alkal-
mazásához, melyek véleményünk szerint a következők: érintett, azonosít-

* Ügyvéd.
** Egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK.
1  Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése te-

kintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet).

2  Lásd https://gdpr.blog.hu/2019/02/14/az_elso_gdpr_birsag_magyarorszagon (2019. június 24.). A 
cikk alapvetően az első Magyarországon kiszabott GDPR-bírságról tájékoztat ugyan, de prognosztizál-
ja egy későbbi átfogó törvény elfogadását a GDPR (8) bekezdésével összhangban.
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ható természetes személy, személyes adat, biometrikus adat, az adatkezelés 
jogalapja, az adatkezelés célja, az érintett jogai. 

A GDPR és az Infotv. valamely fogalmat szó szerint ugyanúgy határoz 
meg, valamely fogalom pedig lényegileg jelenti ugyanazt. 

Érintettnek kell tekinteni az azonosított vagy azonosíthatatlan természe-
tes személyt. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, 
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, példá-
ul név, azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a ter-
mészetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kultu-
rális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható.

Személyes adatnak minősül az érintettre vonatkozó bármely információ.
A biometrikus adat egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy vi-

selkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert 
személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy 
egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

Az adatkezelés jogalapja többféle lehet, a GDPR 6. cikke határozza meg, 
mikor jogszerű az adatkezelés: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konk-
rét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érin-
tett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett ké-
résére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfon-
tosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosít-
vány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek ér-
vényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, ame-
lyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érin-
tett gyermek.

A fentieken túlmenően fontos meghatározni az adatkezelés célját, jelen 
esetben a munkaviszony során ez a munkaszerződés megkötése, teljesítése. 

Az érintett jogait a GDPR III. fejezete tartalmazza, amely alapján kifejtés 
nélkül, csak felsorolás szintjén az alábbiakat lehet meghatározni: 

Az érintett jogai röviden összefoglalva:
a) Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának 

elősegítése; 
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b) Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől 
gyűjtik;

c) Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, 
ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg;

d) Az érintett hozzáférési joga;
e) A helyesbítéshez való jog;
f) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
g) Az adatkezelés korlátozásához való jog;
h) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatke-

zelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség;
i) Az adathordozhatósághoz való jog;
j) A tiltakozáshoz való jog;
k) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást;
l) Korlátozások;
m) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről;
n) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jog-

orvoslathoz való jog);
o) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog;
p) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósá-

gi jogorvoslathoz való jog.

3. Az Mt. adatkezeléssel összefüggő rendelkezései

A jelenleg hatályos Mt.-ben a 9–11/A. §-ban találhatók meg az adatkeze-
léssel összefüggő szabályok. A 2019. évi XXXIV. törvény 2019. április 26. nap-
jától kezdődően – majdnem egy évvel a GDPR hatálybalépését követően – 
hozott változást az Mt.-ben3 az adatkezelési szabályokat illetően. A módosí-
tás kiterjed az erkölcsi bizonyítvány kérésének szabályaira, a munkavállaló 
ellenőrzésének szabályaira, illetve a biometrikus adatok kezelésére vonat-
kozó rendelkezésekre. 

Az Mt. 9. § (2) bekezdésének módosításával a munkavállaló személyiségi 
jogai korlátozásának szigorúbb feltételeit állapítja meg, hiszen – bővítve az 
Mt. 9. § korábbi (2) bekezdésében rögzített tartalmi követelményeket – előír-
ja, hogy a tájékoztatásnak ki kell terjednie a korlátozás szükségességét és 
arányosságát alátámasztó körülményekre is.

A 2019. évi XXXIV. törvény kiegészíti Mt.-t egy új adatkezelési alcímmel. 
Az új alcímben kerülnek meghatározásra a munkáltató személyes adatkeze-

3  Lásd még https://munkajogiblog.hu/2019/04/02/igy-valtozik-a-munka-torvenykonyve/#more-1686 
(2019. június 24.).
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léssel és a különleges adatok kezelésével összefüggő jogai és kötelezettségei, 
összhangban a GDPR 88. cikkében kapott felhatalmazással. 

Az Mt. 10. § (1)–(3) bekezdései a munkáltató által követelhető munkavál-
lalói nyilatkozattal és a munkavállaló által közölt adattal, valamint az eze-
ket alátámasztó okiratok bemutatásával kapcsolatos rendelkezéseket tartal-
maz, meghatározva ezek célját:

„10. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy sze-
mélyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, meg-
szűnése (megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempont-
jából lényeges.

(2) A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet e törvény Harmadik Részében 
meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelességének teljesítése céljából nyilatkozat 
megtételét vagy adat közlését követelheti.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján okirat bemutatása követelhető.”
Felhívjuk a figyelmet a (3) bekezdésben szereplő rendelkezésre, mely 

alapján a munkáltató kérheti a munkavállalótól bizonyos személyes adatát 
(például TAJ-számát) bizonyító okirat bemutatását. Több munkáltató úgy 
oldotta/oldja meg a munkavállaló személyes adatainak felvételét, hogy a 
személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, egyéb személyes azonosító 
okmány másolatát helyezte/helyezi el a munkavállaló személyi anyagába. 
Ez azonban jogellenes, túlzott adatkezelésnek minősül, hiszen az adatkeze-
lés célja a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés teljesítése, azonban 
ezen cél teljesítéséhez a munkáltatónak nincs szüksége a munkavállaló sze-
mélyes azonosító okmányának másolatára, elegendő, ha ellenőrzi az azon 
szereplő adatokat. 

Az Mt. 10. § (4) bekezdése alapján a munkáltató kezelheti a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálat során keletkező egészségügyi adatot a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdés h) pontjával összhangban:

„(4) A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, ame-
lyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatko-
zó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szük-
séges.”

Véleményünk szerint fontos módosításnak tekinthető a jogalkotó részéről 
az Mt. 10. § (5) bekezdése, amely előírja, hogy a munkáltató az Mt. 10. § (1)–
(4) bekezdésen alapuló adatkezeléséről az érintettet írásban tájékoztatja.  
A 2019. április 26. előtt hatályos Mt. is megkövetelte a személyes adatok ke-
zelése körében a munkavállaló tájékoztatását, azonban nem írta elő annak 
írásbeliségét. A GDPR szellemiségét tekintve a legfontosabb, leghangsúlyo-
sabb előírás az érintett tájékoztatása. Az írásbeli tájékoztatás előírásával ál-
láspontunk szerint eme szellemiségnek tesz eleget az Mt.-módosítás. 

A 2019. évi XXXIV. törvény alapján az Mt. 11. §-a, összhangban a GDPR  
9. cikk (2) bekezdés b) pontjával, meghatározza azokat a kivételes esetkörö-
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ket és különös feltételeket, amelyek fennállása esetén a munkáltató a mun-
kavállaló biometrikus adatait kezelheti:

„11. § (1) A munkavállaló biometrikus adata az érintett azonosítása céljából abban 
az esetben kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan jogosulat-
lan hozzáférés megakadályozásához szükséges, amely

a) a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy
b) törvényben védett jelentős érdek

súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével járna.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában jelentős védett érdek különösen
a) a legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok védelméhez,
b) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez,
c) a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez,
d) a nukleáris anyagok őrzéséhez,
e) a Btk. szerint legalább különösen nagy vagyoni érték védelméhez

fűződő érdek.”
A 2019. évi XXXIV. törvény alapján az Mt. 11. § (3)–(4) bekezdése rendelke-

zik azon esetekről, amelyek körében az erkölcsi bizonyítvány kezelhető. Az 
Mt. 11. § (3) bekezdése rendelkezik az adatkezelés céljáról, amely szerint a 
munkavállaló bűnügyi személyes adata annak vizsgálata céljából kezelhető, 
hogy törvény vagy a munkáltató a betölteni kívánt vagy a betöltött munka-
körben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást. Az Mt. 11. § (4) 
bekezdése határozza meg az adatkezelés feltételeit, mely alapján korlátozó 
vagy kizáró feltételt a munkáltató akkor határozhat meg, ha az adott mun-
kakörben az érintett személy foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni 
érdeke, törvény által védett titok, lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, a mérge-
ző vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok, vagy nukleáris anyagok 
sérelmének veszélyével járna. Az Mt. 11. § (3)–(4) bekezdése szerint: 

„(3) A munkáltató a munkavállaló vagy a munkáltatóval munkaviszonyt létesíteni 
szándékozó személy bűnügyi személyes adatát annak vizsgálata céljából kezelheti, 
hogy törvény vagy a (4) bekezdésben foglaltak szerint a munkáltató a betölteni kívánt 
vagy a betöltött munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást.

(4) A (3) bekezdés szerinti korlátozó vagy kizáró feltételt a munkáltató akkor hatá-
rozhat meg, ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása

a) a munkáltató jelentős vagyoni érdeke,
b) törvény által védett titok, vagy
c) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti törvény által védett érdek

sérelmének veszélyével járna.
(5) A munkáltató a bűnügyi személyes adat kezelését megalapozó (4) bekezdés sze-

rinti korlátozó vagy kizáró feltételt, és a bűnügyi személyes adat kezelésének feltétele-
it előzetesen írásban meghatározza.”

Az Mt. új 11/A. §-a a munkáltató ellenőrzési jogköréből folyó adatkezelé-
séről, valamint a munkavállaló számára biztosított számítástechnikai esz-
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közök használatáról és az eszközökön tárolt adatokba való betekintésről 
rendelkezik. Az Mt.-módosítást megelőzően hatályos 11. § (1) bekezdése ren-
delkezett arról, hogy a munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalma-
zott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. 
A módosításból e fordulat kimaradt, tekintettel arra, hogy nemcsak az ellen-
őrzések során, hanem a munkaviszony egészében, minden mozzanatában 
védeni kell az emberi méltóságot. Az emberi méltóság védelmére vonatkozó 
kötelezettség továbbá fakad abból is, hogy az Mt. 9. §-a alkalmazni rendeli a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) sze-
mélyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit. A 2019. évi XXXIV. tör-
vénnyel bevezetett módosítás abban nyilvánul meg, miszerint a magánélet 
ellenőrzésének kizárása helyett a hangsúly arra kerül, hogy a munkavállaló 
a rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkavi-
szony teljesítése érdekében használhatja, mivel az Alaptörvényből és a Ptk.-
ból is levezethető a munkáltató azon kötelezettsége, hogy a magánélet nem 
ellenőrizhető. Az Mt. 11/A. § (4) bekezdése alapján tehát a munkáltató az 
átadott számítástechnikai eszközön tárolt adatba az ellenőrzés során addig 
tekinthet be, ameddig el nem tudja dönteni, hogy az adat magáncélú adat-e 
vagy sem. Összhangban van a szabályozás az európai uniós tagállamok 
adatvédelmi biztosaiból és a tagállami adatvédelmi hatóságok képviselőiből 
álló 29-es Adatvédelmi Munkacsoport által készített véleménnyel is4, amely 
szerint a munkavállalók saját eszközeit érintő adatkezelések kapcsán alap-
vető elv, hogy a munkáltató nem férhet hozzá az ilyen eszközök magáncélú 
használatra fenntartott részeihez.

4. A munkaviszony során felmerülő jogalapok 

Véleményünk szerint a munkaviszonnyal összefüggő adatkezelésre az 
alábbi jogalapok szolgálhatnak. 

a) Szerződés teljesítése. A munkáltató kezelheti a munkaszerződés sze-
replő személyes adatokat. 

b) A munkáltató jogos érdeke. A munkáltató jogos érdeke alapján kezel-
heti például a munkavállaló ellenőrzésével kapcsolatos adatokat, ilyenek le-
hetnek az céges internethasználat, vagy a GPS koordináták alapján történő 
helymeghatározás.

c) Jogi kötelezettség teljesítése. A munkaviszony teljesítése során a mun-
káltató kötelezettsége a munkabér megfizetése, a felek pedig ebből kifolyó-
lag közterhek viselésére kötelesek. Azon adatokat, amelyek a jövedelem be-

4  Lásd http://kamaraonline.hu/cikk/munkahelyi-adatkezeles-mire-van-joga-a-munkaltatonak (2019. 
június 24.).
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vallásához, adó megállapításához szükségesek, a munkáltató ezen a jogala-
pon kezeli. 

d) A munkavállaló hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása a GDPR alap-
ján mindig csak akkor alkalmazható jogalap, amennyiben az adatkezelés-
nek nincs más jogszerű indoka. Ezen jogalap alkalmazására akkor kerülhet 
sor például, ha valamilyen céges rendezvényen fényképet kíván készíteni a 
munkáltató.

Fontos megjegyezni, hogy a munkavállalót tájékoztatni kell a külön jog-
alapon, külön célból történő adatkezelés mindegyikéről, nem elegendő egy 
„általános” tájékoztatást megadni. 

5. A tájékoztatás módja 

Az Mt. 18. §-a azt tartalmazza, hogy a „jognyilatkozatra vonatkozó szabá-
lyokat kell megfelelően alkalmazni, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály 
valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A tájékoztatást – 
munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában – olyan 
időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és 
a kötelezettség teljesítését”. Ahogyan azt már fentebb kifejtettük, az adatke-
zelés kapcsán az Mt. tájékoztatási kötelezettséget ír elő a munkáltató számá-
ra. Kérdésként merül fel, hogy a gyakorlatban hogyan valósítható meg ezen 
tájékoztatás. 

Véleményünk szerint szükséges a munkavállalók részére egy adatkezelé-
si tájékoztatót írásban elkészíteni, amely tartalmazza a minden egyes célból 
történő adatkezelés esetén külön-külön a kezelt személyes adatok körét, az 
adatkezelés jogalapját, az adatkezelés célját, az adatkezelés időtartamát, az 
érintett jogait. Ezen írásbeli tájékoztató átadható minden egyes munkavál-
laló részére akár személyesen, akár postai úton, akár e-mailben történő 
megküldéssel. Ezen túlmenően az Mt. 18. § (2) bekezdése írja elő, hogy a tá-
jékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában 
ismert módon közzéteszik, így ez is egyfajta módja lehet a kötelezettség tel-
jesítésének. 

Megoldható a munkavállalók tájékoztatása akként is, hogy egy belső 
adatkezelési szabályzatot készít el a munkáltató, amely tartalmazza a fen-
tebb felsorolt adatokat, információkat és ezen szabályzatot közli a munka-
vállalókkal a szintén fentebb ismertetett módok valamelyikén.
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RÁTKAI ILDIKÓ*

Egy államközi egyezmény – állam nélkül
A Magyar–Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény 

alkalmazása napjainkban, 
kitekintéssel az öregségi nyugellátásokra

Bár közel harminc év telt el a rendszerváltás óta, bizonyos, a pártállami 
időszakban kihirdetett jogszabályok napjainkban is tovább élnek. Az egyik 
példa erre az 1962-ben bilaterális egyezmény formájában aláírt, majd a kö-
vetkező év nyarán hatályba lépett, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való 
együttműködés tárgyában kötött egyezmény (a továbbiakban: Magyar–
Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény vagy Egyezmény).

Az Egyezmény politikai változásoktól független túlélése annál inkább is 
szokatlan, mert az azt megkötő egyik fél – nevezetesen a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége – 1990-től kezdődően de facto, majd 1991. decem-
ber 31. napjával de iure is – felbomlott. Ezzel együtt a Magyar–Szovjet Szoci-
álpolitikai Egyezmény a jelen tanulmány készítésekor is hatályos, amely – 
tekintettel annak tárgyára – izgalmas (és egyben aggasztó) kérdéseket vet 
fel a határon átnyúló szociális ellátások tekintetében.

1. A nemzetközi szociális egyezményekről általában

A szociális biztonsághoz való jog úgynevezett másodlagos alapjog: „a 
szociális biztonság a születést megelőző időszaktól a halálon túl terjedő 
gondoskodás”1. A szociális biztonsághoz való jog alapjogi szintre emelése a 
II. világháborút követően történt meg: az Egyesült Nemzetek Szervezete (a 
továbbiakban: ENSZ) által 1948. december 10. napján elfogadott2 Emberi Jo-
gok Egyetemes Nyilatkozata értelmében „[M]inden személynek, mint a tár-
sadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek 
ugyancsak igénye van arra, hogy – az államok erőfeszítései és a nemzetközi 
együttműködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szer-

* Ügyvéd
1  Hajdú József – HomIcskó Árpád Olivér: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. 4. átdolgozott kiadás. 

Patrocinium. Budapest, 2016. 80. o.
2  A Szovjetunió a szavazás során tartózkodott. 
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vezetével és gazdasági erőforrásaival – a méltóságához és személyiségének 
szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális 
jogait kielégíthesse.”3 Ezen eszméket erősíti meg a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya4 – miszerint az „Egyezség-
okmányban részes államok elismerik, hogy mindenkinek joga van a szociá-
lis biztonságra, beleértve a társadalombiztosítást is” –, valamint az 1919-ben 
alapított, jelenleg az ENSZ szakosított szervezeteként működő Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: ILO) normái is.

A határon átnyúló szociális gondoskodás igénye azonban már az ENSZ 
születése előtt napirendre került; az államok között létrejövő szociális 
egyezmények a XX. század elején kezdtek kibontakozni: az első bilaterális, 
szociális tárgyú egyezményt Franciaország és Olaszország 1904-ben kötöt-
te.5 Az ILO pedig 1935-ben fogadta el a 48. számú egyezményét, amely a 
migráns munkavállalók nyugdíjjogosultságát tárgyalta6, mondhatni, külö-
nösen modern szemlélettel: az egyezményhez csatlakozó államok vállalták 
a két vagy több állam területén szerzett öregségi nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges szolgálati idők összeszámítását, a nyugellátások exportálhatósá-
gát, továbbá az időarányos kifizetést.

A szociális ellátásokra vonatkozó bilaterális egyezmények – jellegük alap-
ján – három csoportra oszthatók: az első csoportba tartoztak azon egyezmé-
nyek, amelyek a területi elv alapján biztosítottak jogosultságot, azaz az ellá-
tást az utolsó (jogszerű) lakóhely szerinti állam intézménye állapítja meg és 
folyósítja a mindkét államban szerzett jogosultsági feltételek alapján, akkor 
is, ha a kifizető államban akár lényegesen rövidebb ideig volt az érintett sze-
mély a társadalombiztosítási rendszer befizetője. 

A második csoportot képviselik azon bilaterális egyezmények, amelyek 
az időarányosság elve szerint biztosítják az ellátásokat, miszerint egy-egy 
állam kifizető hatósága kizárólag az adott államban szerzett jogosultság 
szerint folyósít. A harmadik csoportba azok az egyezmények sorolhatók, 
amelyek alapján főszabály a nemzeti jogosultság, azonban ha ez nincsen 
meg, úgy össze kell számítani a másik államban szerzett jogosultsági időket 
is és időarányos részellátás kerül megállapításra.7

Az 1950-60-as években hazánk több, „baráti” országgal létesített bilaterá-
lis egyezményt a határon átnyúló szociális ellátások tekintetében8, amelye-

3  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 22. cikk.
4  Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 9. cikk.
5  Hajdú József: Szociális biztonsági koordináció, bilaterális megállapodások és a Gottardo-elv érvé-

nyesülése. In: pál József – Vajda Zoltán: Szegedi egyetemi tudástár 7. Bölcsészet- és társadalomtudományok. 
184. o. http://acta.bibl.u-szeged.hu/29260/1/juridpol_074_183-195.pdf (2019. június 24.).

6  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a migránsok nyugdíjjogosultságának megőrzéséről szóló 
1935. évi Egyezménye.

7  Hajdú József – HomIcskó Árpád Olivér: i. m. 120–122. o.
8  Magyar–csehszlovák szociálpolitikai egyezmény (1959. évi 41. tvr.); magyar–jugoszláv szociálpo-

litikai egyezmény (1959. évi 20. tvr.); magyar–lengyel szociálpolitikai egyezmény (1959. évi 38. tvr.); 
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ket az 1990-es és 2000-es években újabb kétoldalú egyezmények követtek.9 
Ugyanakkor Magyarország 2004. évi EU-csatlakozását követően a bilaterá-
lis egyezmények szerepe elhalványult, mi több, sok esetben meg is szűnt, 
hiszen azokat felváltotta az Európai Unió szupranacionális szociális koordi-
nációja10; a bilaterális egyezmények az Unión kívüli, harmadik államok te-
kintetében nyernek létjogosultságot.

A bilaterális, szociális tárgyú intézmények – tárgyukat tekintve – teljes-
körűen lefedhetik a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságot (úgy-
nevezett teljes körű szociálpolitikai egyezmények) vagy kizárólag egyes el-
látásokra jogosítanak.11 

2. A Magyar–Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény

2.1. Az Egyezmény tárgya, hatálya

A Magyar–Szovjet Szociálpolitikai Egyezményt két állam: a Magyar Nép-
köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 1962. decem-
ber 20-án írta alá; a kihirdetésre hazánkban az 1963. évi 16. törvényerejű 
rendelet révén került sor. Az Egyezmény végrehajtása tekintetében a 7/1964. 
(VIII. 30.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) irányadó. 

Az Egyezmény alapelvi szinten rögzíti, hogy a szerződő államok együtt-
működnek a szociális ellátásnak és a társadalombiztosításnak valamennyi 
kérdésében, az államok illetékes szervei közlik egymással a szociális ellátá-
si és a társadalombiztosítási jogszabályaikat, elősegítik egymás állampolgá-
rainak a szociális ellátás és társadalombiztosítási szolgáltatások jogosultsá-
gának megállapításához szükséges okmányok beszerzését, továbbá bizto-
sítják az állampolgárok szociális ellátásból és társadalombiztosításból eredő 
igényeinek kielégítését. Az Egyezmény rögzíti a diszkriminációmentesség 
elvét is: valamely szerződő állam állampolgárai, akik a másik szerződő fél 
területén tartózkodnak, a szociális ellátás és a társadalombiztosítási szolgál-
tatások tekintetében a saját állampolgárokkal teljesen azonos elbánásban 
kell, hogy részesüljenek.12

magyar–bolgár szociálpolitikai egyezmény (1962. évi 2. tvr.); magyar–román szociálpolitikai egyezmény 
(1962. évi 5. tvr.), magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. tvr.).

9  Magyar–svájci szociális biztonsági egyezmény (1998. évi VII. törvény); magyar–német szociális 
biztonsági egyezmény (2000. évi XXX. törvény); magyar–osztrák szociális biztonsági egyezmény (2000. 
évi CXXIII. törvény); magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény (2003. évi LXIX. törvény); ma-
gyar–koreai szociális biztonsági egyezmény (2006. évi LXXIX. törvény) stb.

10  2010. május 1-jétől a 883/2004/EK rendelet, illetve a 987/2009/EK rendelet irányadó. 2012-től Svájc, 
Norvégia, Liechtenstein és Izland tekintetében is e rendeleteket kell alkalmazni.

11  Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás. Penta Unió Oktatási Centrum, Budapest, 2016. 21. o.
12  Egyezmény 1. és 2. cikk.
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Az Egyezmény személyi hatályát tekintve valamely szerződő fél állam-
polgárságát és valamelyik szerződő államban való letelepedését kívánja 
meg: a MüM rendelet értelmében az Egyezmény végrehajtása szempontjá-
ból állandó lakóhely alatt – az ideiglenes tartózkodási hellyel ellentétben – 
azt a helyet kell érteni, ahol az Egyezmény hatálya alá tartozó személy vég-
leges szándékkal és az illetékes hatóságok hozzájárulásával letelepedett.13 
Az Egyezmény a munkaviszonyban állókra, a fegyveres testületek, a mező-
gazdasági termelőszövetkezetek és a kisipari szövetkezetek tagjaira, vala-
mint a kisiparosokra terjed ki (feltéve, hogy az Egyezmény eltérően nem 
rendelkezik).14

Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed minden olyan természetben és 
pénzben járó szolgáltatásra, amelyet a szerződő államok „törvényhozása”15 
az állampolgárok részére öregség, rokkantság, az eltartó elvesztése, vala-
mint betegség, terhesség, szülés és egyéb esemény bekövetkezésekor bizto-
sít, vagy a jövőben biztosítani fog.

Az Egyezményben előírt minden természetben és pénzben járó szolgálta-
tást annak a szerződő félnek illetékes szerve nyújtja saját jogszabályai sze-
rint, amelynek területén az igényjogosult személy állandó lakóhelye van. 
Azaz, az Egyezmény a területiség elvére épül: mint láthattuk, ez valójában 
a leginkább előnytelen a kétoldalú egyezményben részes államok számára, 
hiszen könnyen előfordulhat, hogy az az állam viseli évtizedekig – például 
– a nyugdíj folyósításának terhét, amelyben az érintett személy csupán rö-
vid ideig viselte a társadalombiztosítás terheit. Ezt figyelembe véve érthető, 
hogy a Szovjetunió felbomlása utáni időszakban miért viseltetnek a szerző-
dő felek államutódai meglehetősen nagy ellenszenvvel egy-egy igény elbí-
rálása kapcsán (ennek bővebb kifejtését lásd alább).

2.2. Az Egyezmény felmondása

Az időbeli hatály tekintetében lényeges annak hangsúlyozása, hogy az 
Egyezmény annak hatálybalépése napjától öt évig marad „érvényben” (he-
lyesen: hatályban) és „érvénye” mindannyiszor öt évvel meghosszabbodik, 
amíg azt a Szerződő Felek bármelyike a lejárat előtt legalább egy évvel nem 
mondja fel. Az Egyezmény hatályának megszűnése esetén az Egyezmény 
alapján szerzett jogok továbbra is „érvényben” maradnak.16 

Ezen szabályozásból két következtetést vonhatunk le. Egyrészt, maga az 
Egyezmény – formai értelemben – felmondást követel meg annak érdeké-
ben, hogy valamely fél mentesüljön az Egyezményben foglaltak alól. Más-
részt, hatályvesztés esetén is fennmaradnak az Egyezmény által – az egyé-

13  MüM rendelet 1. §.
14  MüM rendelet 2. § (1) bekezdés.
15  E kissé avítt megfogalmazás az Egyezmény hivatalos magyar fordításában szerepel.
16  Egyezmény 20. cikk (2) és (3) bekezdés.
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nek részére – biztosított jogok. Ennek gyakorlati jelentőségére a későbbiek-
ben kívánok rámutatni.

2.3. Az Egyezmény rendelkezései a nyugellátások vonatkozásában

A fenti, általános ismertetőt követően nézzük, hogyan rendelkezik az 
Egyezmény a nyugellátásokkal kapcsolatban.

Az Egyezmény értelmében a nyugellátásra való igényjogosultság elbírá-
lásánál és azok összességének megállapításánál be kell számítani mindkét 
szerződő állam területén szerzett szolgálati (biztosítási), valamint az annak 
tekintendő minden időt.17

A nyugellátások megállapítása és folyósítása tekintetében az Egyezmény 
előírja, hogy az öregségi, valamint hozzátartozói nyugellátást annak a Szer-
ződő Félnek az illetékes szerve állapítja meg és folyósítja saját államának 
jogszabályai szerint és saját terhére, amelynek területén a jogosultnak a ké-
relem benyújtásakor állandó lakóhelye van (területiség elve).

Abban az esetben, ha a nyugellátásban már részesülő személy a másik 
Szerződő Fél területére költözik át, a nyugellátás folyósítását az áttelepülés 
hónapjának végével be kell szüntetni és a nyugellátást a fogadó Szerződő 
Fél illetékes szerve a saját államának jogszabályai szerint állapítja meg és 
saját terhére folyósítja.18

A MüM rendelet értelmében – a nyugellátások tekintetében az illetékes 
magyar szerv19 köteles az öregségi, rokkantsági, özvegyi és szülői nyugdíjat 
megállapítani és folyósítani, ha a jogszerzőnek, illetőleg a nyugellátásra jo-
gosult személynek állandó lakóhelye Magyarország területén van és igénye 
a magyar jogszabályok szerint megnyílott.20

Napjainkban az igényt Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Ke-
rületi Hivatalánál kell előterjeszteni, amelyhez csatolni kell a volt Szovjet-
unió területén szerzett szolgálati idő igazolásait (például munkakönyvet). 
Ha a magánszemély már nyugdíjban részesül és ekként települ végleges jel-
leggel Magyarországra, úgy a fentebb kifejtettek szerint – azt is igazolnia 
kell, hogy a másik államban a nyugdíj folyósítása megszüntetésre került.

17  Egyezmény 5. cikk.
18  Egyezmény 9. cikk.
19  A MüM rendelet hatályos (2019. június) szövegében e szerv a „SZOT Társadalombiztosítási Főigazga-

tóságának Budapesti és Pest megyei Igazgatósága” (MüM rendelet 8. §). Valójában napjainkban a Budapest 
Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala bír hatáskörrel és illetékességgel [a társadalom-
biztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról, 168/1997. (X. 6.) Korm. rende-
let 3. § (2) bekezdés].

20  MüM rendelet 6. § (1) bekezdés.
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3. Az Egyezmény tovább él – vagy mégsem?

A fentiekben szándékosan kerültem annak megjelölését, hogy ma – 2019-
ben – mely állam polgárai jogosultak élni az Egyezményben foglalt jogok-
kal. Elérkeztünk ugyanis ahhoz a ponthoz, amely témánk szempontjából 
talán a leginkább érdekes kérdést veti fel: nevezetesen, hogy miként alkal-
mazható egy olyan államközi egyezmény, amelynek egyik szerződője közel 
harminc éve nem létezik? 

3.1. Az utódállamok megközelítései

A Szovjetunió felbomlásakor, az utódállamok önálló nemzetállammá vá-
lásával egyidejűleg megalakult a Független Államok Közössége – azaz a 
FÁK –, amely Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Uk-
rajna és Üzbegisztán (és később Grúzia) – a korábbinál jóval lazább – együtt-
működését, konföderációját jelentette.21 A Baltikum államai: Lettország, Lit-
vánia és Észtország ebben nem vettek részt és a kezdetektől elhatárolódtak 
a volt Szovjetunió örökségétől. Esetükben nincsen különösebb probléma, 
mert az Európai Unió tagjává váltak, így az uniós szociális koordináció ren-
dezi a határon átnyúló szociális biztonsági kérdéseket. A többi utódállam 
quasi szokásjogi alapon több mint húsz éven át továbbra is alkalmazta az 
Egyezményt (kivéve Moldáviát és Üzbegisztánt22). 

A Kormány 2015. évben egy tájékoztatót adott ki az Egyezmény alkal-
mazhatósága tárgyában.23 Eszerint a Magyar Köztársaság Kormánya és az 
Oroszországi Föderáció Kormánya által a kétoldalú szerződések számbavé-
teléről, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Jegyzőkönyv24 kifejezetten 
megerősítette a Magyar–Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény fenntartását a 
két állam között. Ukrajna az Egyezmény hatályban tartása és tényleges al-
kalmazása tekintetében szintén kifejezett jognyilatkozatot tett. Moldávia te-
kintetében is egyértelmű a helyzet: a két állam külön kétoldalú szociális biz-
tonsági egyezményt kötött.25

A többi utódállam vonatkozásában más a helyzet: a Kormány tájékoztató-
ja szerint a fentieken túli, korábban szovjet tagállam államok közül az aláb-
biak diplomáciai úton kifejezett jognyilatkozatot tettek, mely szerint az 

21  Grúzia 2008-ban kilépett a FÁK-ból; Ukrajna 2014-ben kezdeményezte kilépését. 
22  Hajdú: i. m. 187. o.
23  Magyarország Kormányának tájékoztatója a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezményben történő 

jogutódlásról. 2015. http://www.kormany.hu/download/3/fc/50000/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s_
magyar_szovjet%20szocpol%20hat%C3%A1ly_2015.pdf#!DocumentBrowse (2019. március 20.).

24  Hazánkban a 37/1996. (V. 10.) OGY határozat erősítette meg.
25  Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihir-

detéséről szóló 2013. évi CCXXXIII. törvény
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érintett államok – mint a nemzetközi jog önálló alanyai – és Magyarország 
között az Egyezményt nem tekintik magukra nézve alkalmazandónak:

– az Azerbajdzsáni Köztársaság,
– a Belarusz Köztársaság,
–  Georgia (Grúzia),
– a Kazah Köztársaság,
– az Örmény Köztársaság,
– a Tádzsik Köztársaság,
– a Türkmén Köztársaság,
– az Üzbég Köztársaság.
A tájékoztató megjegyzi, hogy a Kirgiz Köztársaság nem tett kifejezett 

jognyilatkozatot az Egyezmény vonatkozásában, azonban azt a kétoldalú 
kapcsolatokban ténylegesen nem alkalmazza.

A fentiek figyelembevételével – a Kormány tájékoztatása szerint – jelenleg 
a Magyar–Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény kizárólag Magyarország és 
az Oroszországi Föderáció, illetve Ukrajna kétoldalú kapcsolataiban kerül 
alkalmazásra. A Magyar Államkincstár állampolgárok számára készített, 
nyugdíjügyekre vonatkozó nemzetközi tájékoztatója egyenesen úgy fogal-
maz, hogy „az Egyezmény alkalmazására kizárólag az Oroszországi Föde-
ráció és Ukrajna vonatkozásában van jogi lehetőség”26.

Napjainkban tehát kétféle megközelítés létezik: az egyik az, hogy mind 
az utódállam, mind Magyarország az Egyezményt egyértelműen alkalmaz-
za. A másik megközelítés szerint az utódállam az Egyezményt nem alkal-
mazza: vagy azért nem, mert az uniós jog hatálya alá került, vagy azért 
nem, mert – politikai megfontolásokból – nem tekinti magát a Szovjetunió 
jogutódjának. Az alábbiakban ezek napi gyakorlatát mutatom be.

3.2. Ukrajna és Oroszország

Fentebb láthattuk, hogy e két utódállam vonatkozásában nem kérdés, 
hogy az Egyezmény tovább él-e; mindkét utódállam és Magyarország is al-
kalmazzák az Egyezményt. 

Eltekintve a részletes igényérvényesítési eljárástól, e helyt inkább arra a 
problémakörre érdemes kitérni, amely az oroszországi, illetve ukrajnai 

26  Lásd https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/uegyintezes/nemzetk%C3%B6zi-
%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/158-k%C3%A9toldal%C3%BA-
e g ye z m%C 3%A9 nye k/8 0 6 - t%C 3%A1j%C 3%A9koz t at%C 3%B 3 - a z -196 3 -%C 3%A9 v i -16 -
t%C3%B6rv%C3%A9nyerej%C5%B1-rendelettel-kihirdetett,-a-magyar-n%C3%A9pk%C3%B6zt%C3%A1rs
a s%C 3%A1g-%C 3%A 9 s - a - s z ov j e t - s z o c i a l i s t a - k%C 3%B 6 z t%C 3%A1 r s a s%C 3%A1g o k-
sz%C3%B6vets%C3%A9ge-k%C3%B6z%C3%B6tt,-a-szoci%C3%A1lis-el l%C3%A1t%C3%A1s-
t e r%C 3%BC l e t%C 3%A9 n -v a l%C 3%B 3 - e g y%C 3%BCt t m%C 5%B1 k%C 3%B 6 d%C 3%A9 s -
t%C3%A1rgy%C3%A1ban,-budapesten,-az-1962-december-20-%C3%A1n-k%C3%B6t%C3%B6tt-egyezm.
html (2019. március 29.).
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nyugdíjjogosultak Magyarországra költözésével kapcsolatosan merülnek 
fel a napi gyakorlatban.

Fentebb bemutattam, hogy az Egyezmény miként szabályozza a másik 
egyezményes állam területére való átköltözést: az egyik esetkör az, ha a 
nyugellátásban részesülő személy a másik szerződő állam területére költö-
zik át és ott már nem dolgozik. Mivel a fogadó állam területén munkavégzés 
már nincsen, ezért – az Egyezmény értelmében – a nyugellátás összegét a 
megfelelő képzettséggel rendelkező és a nyugellátás megállapítása időpont-
jában a fogadó állam hasonló tevékenységet folytató dolgozója szakmai át-
lagkeresete alapján kell kiszámítani.27

Utóbbi rendelkezés számos jogvita forrásává vált, hiszen az Egyezmény 
nem ad eligazítást abban a körben, hogy pontosan mit kell „szakmai átlag-
kereset” alapján érteni.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 64. § (2) bekezdése értelmében az igényt az ellátás meg-
állapításának kezdő időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírál-
ni. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Tnyvhr.) 2014. december 31. napjáig hatályban volt rendelkezése szerint, ha 
nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelembevételét írja elő, ak-
kor ennek összegét a nyugdíjigénylő nyugdíjazását megelőzően betöltött mun-
kakörében, illetőleg ahhoz hasonló munkakörben a nyugellátás megállapí-
tásának időpontja szerinti – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által közölt – ke-
reset országos átlaga alapján […] kell meghatározni.28 2015. január 1-jétől e 
szabály akként módosult, hogy a (nemzetközi egyezmény alapján számítan-
dó) szakmai átlagkereset összegét a nyugdíjigénylő által leghosszabb ideig be-
töltött, szolgálati időként figyelembevételre kerülő munkakörben, ennek hi-
ányában ahhoz hasonló munkakörben a nyugellátás megállapításának idő-
pontja szerinti – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által közölt – 
kereset országos átlaga alapján […] kell meghatározni.29

Mindemellett a MüM rendelet előírta, hogy ha a jogosult személy részére 
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége illetékes szerve nyugellátást 
már megállapított, a nyugellátást és annak összegét a szovjet nyugdíjmegál-
lapító határozat hozatalának időpontjában érvényben volt magyar jogszabá-
lyok szerinti feltételekkel és mértékben kell megállapítani, figyelembe véve 
a nyugellátásoknak időközben történt felemelését is.30 

A fentiek alapján az a helyzet állt elő, hogy amíg a MüM rendelet az 
Egyezményben részes állam (például: Ukrajna) illetékes nyugdíjmegállapí-
tási szerve által hozott nyugdíjmegállapító határozat hozatalának időpont-

27  Egyezmény 9. cikk (3) bekezdés.
28  A Tnyvhr. 2014. december 31. napjáig hatályos 14. § (10) bekezdése.
29  A Tnyvhr. 2015. január 1. napjától hatályos 14. § (10) bekezdése.
30  A MüM rendelet 2018. október 8. napjáig hatályos 6. § (2) bekezdése.
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jában hatályos magyar jogszabályt rendelte alkalmazni az áttelepülést kö-
vető nyugdíj-megállapítás kapcsán, addig a Tny. az ellátás megállapításának 
kezdő időpontjában hatályos jogszabályt teszi alkalmazandóvá; a Tnyvhr. 
pedig módosításra került 2015-től abban a tekintetben, hogy mely munka-
kör (a nyugdíjazást megelőző vagy utóbb: az igénylő által leghosszabb ideig 
betöltött munkakör) alapján szükséges a szakmai átlagkeresetet, végső so-
ron a nyugellátás összegét megállapítani.

A fenti, jogszabályok (Tny., Tnyvhr. és MüM rendelet) közötti kollízió ké-
pezte tárgyát egy, a Kúria által elbírált jogvitának31, amely azt is eredmé-
nyezte, hogy az Alkotmánybíróság a MüM rendelet releváns szakaszának 
megsemmisítéséről határozott.32

A perbeli tényállás szerint az igénylő felperes Ukrajnából települt át Ma-
gyarországra. Ukrajnában 2009. április 14-től 2015. június 30-ig az ukrán tár-
sadalombiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban részesült; 
Magyarországra történő áttelepülésére figyelemmel 2015. július 1-től öregsé-
gi nyugdíj megállapítását kérte Magyarországon az Egyezmény 9. cikkére 
figyelemmel.

A kormányhivatal elsőfokú határozatával a felperes esetében a szakmai 
átlagkereset összegét az általa leghosszabb ideig betöltött munkakörében 
foglalkoztatottak átlagkeresete alapján állapította meg, figyelemmel a 
Tnyvhr. 2015. január 1. napjától hatályos 14. § (10) bekezdésére. Ugyanilyen 
következtetésre jutott a másodfokú határozat is.

A felperes a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz benyújtott kereseté-
ben a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatát kérte arra hivatkozás-
sal, hogy a MüM rendelet értelmében ellátása összegét a külföldi szerv 
nyugdíjmegállapítása időpontjában, vagyis a 2009. április 14-én hatályos 
jogszabályok alkalmazásával kellett volna megállapítani, azaz a Tnyvhr. 
2015. január 1-től hatályos 14. § (10) bekezdése az ügyében nem volt alkal-
mazható.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási határoza-
tokat hatályon kívül helyezte és az alperes kormányhivatalt új eljárásra kö-
telezte. Álláspontja szerint az ukrán szerv a felperes jogosultságát 2009. áp-
rilis 14-től állapította meg, a Tnyvhr. ekkor hatályos 14. § (10) bekezdése az 
igénylő által legutoljára, míg a 2015. január 1-től hatályos 14. § (10) bekezdése 
a leghosszabb ideig betöltött munkakör szakmai átlagkeresetét rendelte 
irányadónak tekinteni. Ezek a rendelkezések egymással ellentétben állnak, 
az ellentét feloldásakor azonban a bíróság nem a jogszabályok jogforrási hi-
erarchiában elfoglalt helyére, hanem a kiszámíthatóság, az előreláthatóság, 
vagyis a jogbiztonság követelményére volt tekintettel. A felperes ügyében 
egyidejűleg hatályban lévő, egymással ellentétes jogszabályok közül a 

31  Mfv.III.10.474/2018/2.
32  15/2018. (X. 8.) AB határozat.
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Tnyvhr. 2015. január 1. napjától hatályos rendelkezését nem lehet alkalmaz-
ni, mert a felperes alappal bízhatott abban, hogy igényét az 1963. július 1. óta 
hatályos MüM rendelet alapján bírálják el, továbbá a Tnyvhr. módosítása 
egy több mint ötven éve hatályban lévő „rendszert” módosított a felperesre 
kedvezőtlenebb eredménnyel anélkül, hogy a MüM rendelet 6. § (2) bekez-
dését hatályon kívül helyezték volna. 

A jogerős ítélet ellen az alperes kormányhivatal élt felülvizsgálati kére-
lemmel és a Kúria azt megalapozottnak találta. A felek között a perben vita 
tárgyát mindenekelőtt az képezte, hogy a felperest Magyarországon 2015. 
július 1-től megillető ellátás összegét a – a MüM rendelet 6. § (2) bekezdése 
alapján alkalmazandó, a Tnyvhr. 2014. december 31. napjáig hatályos 14. § 
(10) bekezdése, vagy a 2015. január 1. napja óta hatályos 14. § (10) bekezdése 
alkalmazásával kell-e meghatározni. A MüM rendelet és a Tny. kollíziójából 
a jogalkalmazó számára eltérő következtetések adódnak: a felperes ügyé-
ben az előbbi szabály alapján a Tnyvhr. 2009. április 14-én hatályos, míg az 
utóbbi alapján 2015. július 1-jén hatályos 14. § (10) bekezdését kell alkalmaz-
ni. A Tny. egyértelmű abban, hogy az igényt az ellátás megállapításának 
kezdő időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni, amellyel 
ellentétes a MüM rendelet 6. § (2) bekezdése.

A Kúria arra is kitért, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróság helyte-
len jogértelmezés eredményeként helyezkedett arra az álláspontra, hogy az 
egymással – a fentiek szerint – ellentétben álló jogszabályok közül az Alap-
törvény B) cikk (1) bekezdéséből, a jogállamiság klauzulájából levezetett jog-
biztonság és bizalomvédelem követelménye alapján a hosszabb ideje hatály-
ban lévő jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni, anélkül, hogy a kérdéses 
jogszabályhelyet az Alkotmánybíróság megsemmisítette volna. 

A Kúria a kollíziót jogszabályértelmezéssel nem találta feloldhatónak, 
ezért kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását, a MüM rendelet 6. § (2) 
bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és an-
nak megsemmisítését a Tny. 64. § (2) bekezdésébe ütköző volta miatt. 

Ez alapján a Alkotmánybíróság a 15/2018. (X. 8.) AB határozatban megál-
lapította, hogy a Tny. 64. § (2) bekezdése és a MüM rendelet 6. § (2) bekezdé-
se között ellentét áll fenn, ezért a MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mon-
datát megsemmisítette. E döntéséből következően a jelen tényállás mellett a 
felperes ellátásának megállapítása során a Tnyvhr. 2015. július 1-jén, nem 
pedig a 2009. április 14-én hatályos 14. § (10) bekezdését kellett alkalmazni, 
vagyis a szakmai átlagkereset összegének meghatározása a felperes által 
leghosszabb ideig betöltött munkakörre irányadó kereset alapulvételével 
kellett, hogy történjen.

Megjegyzendő, hogy a MüM rendelet 1964. augusztus 30-i hatálybalépése 
óta ez volt az első eset, amely valamely rendelkezésének az Alkotmánybíró-
ság által történő megsemmisítését eredményezte; egyébként bármilyen mó-
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dosítás nélkül, szinte változatlan formában él tovább napjainkban is, annak 
ellenére, hogy – mint fentebb kifejtésre került – a társadalmi és politikai vi-
szonyok 1964 óta gyökeresen megváltoztak.

Röviden érdemes szót ejteni e helyt arról is, hogy a Magyar-Szovjet Szoci-
álpolitikai Egyezmény Magyarország és Ukrajna közötti alkalmazása hazai 
politikai viták forrásává is vált:33 az utóbbi években ugyanis megnövekedett 
azon, Ukrajnából Magyarországra áttelepült nyugdíjasok száma, akik az 
Egyezmény alapján az ukrán átlagnyugdíjtól34 jóval magasabb összegű 
nyugellátásban részesülnek. Sajtóhírek szerint emögött nemritkán az ukrán 
feketepiacon beszerzett, köztudomásúan magas díjazással járó munkakör35 
betöltését igazoló (hamis) munkakönyvek, igazolások állnak, amelyek ki-
emelkedően magas magyar nyugdíjat36 eredményeznek.37 Valójában az átte-
lepült nyugdíjasok száma körülbelül a hazai összes nyugdíjas38 0,5–1 száza-
lékát teszik ki, azaz számuk nem jelentős. Mindazonáltal Magyarország tár-
gyalást kezdeményezett Ukrajnával egy új, kétoldalú szociális egyezmény 
tárgyában, azonban az ukrán belpolitikai helyzet miatt ez még nem vezetett 
eredményre.39

3.3. Más utódállamok

Ukrajnán, Oroszországon, Moldávián és a balti államokon túl, a többi ko-
rábbi szovjet tagállam diplomáciai úton fejezte ki azt, hogy az Egyezményt 
nem tekintik magukra nézve alkalmazandónak (például Kazahsztán, Grú-
zia, Örményország stb.). Lényeges, hogy ezen államok az Egyezményt nem 
felmondták, pusztán kifejezték azon álláspontjukat, hogy nem tekintik ma-
gukat az Egyezmény részeseinek. Megjegyzendő, hogy Magyarország sem 
tett felmondó nyilatkozatot ezen államokkal szemben. Mint ahogyan arra a 

33  Pl. Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) felszólalása az Országgyűlés 2017. december 11-i ülésnapján. Lásd 
https://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=3nzoqp9P&p_p_id=pairproxy_
WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_
INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_naplo.naplo_fadat%3Fp_
ckl%3D40%26p_uln%3D265%26p_felsz%3D180%26p_szoveg%3D%26p_felszig%3D180 (2019. június 25.). 
Az ukrán „nyugdíjmigráció” a Demokratikus Koalíciónak is kampánytémája volt 2018-ban, valamint 
három független képviselő országgyűlési határozati javaslatot terjesztett elő 2018. január 18-án, követelve 
az Egyezmény felmondását [lásd www.parlament.hu/irom40/19465/19465.pdf (2019. június 25.)]. 

34  Kb. 2200 hrivnya; átszámítva kb. 20 000 forint.
35  Pl. gyárigazgató, főorvos stb.
36  Akár havi 150 000–200 000 forint összegű nyugdíj.
37  A magyarországi átlagnyugdíj 2018. évben 117 485 forint volt [forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

(a továbbiakban: KSH), http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp008b.html (2019. jú-
nius 24.)].

38  Kb. 2,6 millió fő [forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp001.html 
(2019. június 24.)].

39  Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának írásbeli válasza Kiss László 
és Korózs Lajos (MSZP) országgyűlési képviselők „Mennyi ukrajnai állampolgár kap magyarországi 
nyugdíjat?” című írásbeli kérdésére. Budapest, 2016. február 24. [https://www.parlament.hu/
irom40/08813/08813-0001.pdf (2019. június 24.)].
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2.2. pontban rámutattam, az Egyezmény ötéves periódusokban marad ha-
tályban, mindaddig, amíg azt a Szerződő Felek bármelyike az ötéves perió-
dus lejárta előtt legalább egy évvel nem mondja fel. Az Egyezmény hatályá-
nak megszűnése esetén az Egyezmény alapján szerzett jogok továbbra is 
hatályban maradnak.40

A nyugellátásokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések törvényszerű 
sajátossága, hogy jellemzően több évtizedes időszak vonatkozásában hatá-
roznak meg jogokat (például meghatározott életkor betöltése, meghatáro-
zott hosszúságú szolgálati idő). Azok, akik manapság az Egyezmény alap-
ján kívánnak nyugellátást igénybe venni, tipikusan egy olyan korban kezd-
ték gyűjteni szolgálati éveiket, amikor a Szovjetunió még létezett. 

A posztszovjet utódállamok 1990–1991-ben alakultak és váltak a nemzet-
közi jog önálló alanyaivá. Kérdés, hogy az öregségi nyugellátás kapcsán fi-
gyelembe kell-e (és lehet-e) venni azokat a szolgálati éveket, amelyek a Szov-
jetunió fennállása alatt keletkeztek, figyelemmel arra, hogy ezen időszak-
ban mind az Egyezmény, mind az azt kötő egyik államalakulat létezett? 
További dilemma, hogy értelmezhetők-e az Egyezmény felmondásaként az 
utódállamok diplomáciai úton tett, a köz számára nem nyilvános nyilatko-
zatai, azaz mentesülhetnek-e ezek alapján a szerződést kötő felek az Egyez-
ményben foglaltak alól? Amennyiben igen, hogyan értékelendő az utódálla-
mok létrejötte (1991) és a diplomáciai nyilatkozatok (2010-es évek) közötti 
időszak (különös figyelemmel arra, hogy ekkor a legtöbb állam alkalmazta 
az Egyezményt)? Abban az esetben pedig, ha az Egyezmény napjainkban 
Ukrajnán és Oroszországon kívül más államok tekintetében nem alkalma-
zandó, akkor ez hogyan viszonyul az Alaptörvény B) cikkéből levezethető 
jogállamiság, jogbiztonság követelményeihez?

Kétségtelen, hogy a Magyar-Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény és an-
nak végrehajtási rendelete, a MüM rendelet a mai napig hatályban vannak. 
A Tny. értelmében a szociális biztonsági tárgyú szociálpolitikai egyezmény 
hatálya alá tartozó személyre a törvény rendelkezéseit az adott nemzetközi 
szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni41; az igényt az ellá-
tás megállapításának kezdő időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell 
elbírálni.42 

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (a továbbiakban: 
SZSZKSZ) kölcsönös érdeklődésre számot tartó egyezményeinek jogutódlá-
si kérdéseiről szóló 1992. július 6-ai kölcsönös megállapodás értelmében a 
volt Szovjetunió által kötött egyezmények tekintetében a szerződés tartal-
mától függően kell cselekedni. A volt SZSZKSZ azon kétoldalú nemzetközi 
szerződései, amelyek két vagy több (de nem mindegyik) tagállamot érinte-

40  Egyezmény 20. cikk (2) és (3) bekezdés.
41  Tny. 1. § (2) bekezdés.
42  Tny. 64. § (2) bekezdés.
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nek, döntéshozatalt vagy intézkedést igényelnek azon tagállamoktól, ame-
lyekre ezeket a szerződéseket alkalmazzák.

A szerződések jogáról szóló, Bécsben 1969. május 23. napján kelt szerződés43 
(a továbbiakban: Bécsi Egyezmény) értelmében a Bécsi Egyezményt az álla-
mok közötti szerződésekre kell alkalmazni.44 A „szerződés” államok között 
írásban kötött és a nemzetközi jog által szabályozott megállapodást jelent, te-
kintet nélkül arra, hogy egyetlen, kettő vagy több, egymással kapcsolatos ok-
mányba foglalták-e azt, függetlenül a megállapodás sajátos rendeltetésétől.45 
A Bécsi Egyezmény értelmében valamely nemzetközi szerződés – ha maga a 
szerződés másképpen nem rendelkezik, vagy a felek másképpen nem álla-
podtak meg – a szerződésnek a rendelkezései szerinti, vagy az egyezménnyel 
összhangban történt megszűnése feloldja a részes feleket a szerződés további 
teljesítésének kötelezettsége alól, azonban nem érinti a részes feleknek azt a 
jogát, kötelezettségét, vagy jogi helyzetét, amely a szerződés végrehajtása so-
rán, annak megszűnése előtt keletkezett. Ha egy állam a többoldalú szerző-
dést felmondja, vagy abból kilép, a további alkalmazás alóli mentesülés ezen 
állam és a szerződésben részes többi fél között a felmondás vagy visszalépés 
hatályosulásának keltétől alkalmazandó.46

A nemzetközi jogi szakirodalom szerint „[…] az 1969. évi bécsi egyez-
mény […] kialakította a szerződések megszűnésének lehetséges módjait, 
melyeket imperatív jellegűnek minősít: a szerződést megszüntetni csak a 
szerződési rendelkezések vagy a bécsi egyezmény alkalmazásával lehetsé-
ges (41. cikk 2. pont). Ezen imperatív jelleg természetesen a megszűnési okok 
taxatív felsorolására értendő és semmiképpen sem jelenti – az újonnan lét-
rejött nemzetközi ius cogens szabályával ellentétben álló szerződés megszű-
nését kivéve – a szerződések automatikus megszűnését. Ellenkezőleg: a 
szerződő feleknek lépéseket kell tenni a szerződés megszüntetésére és az 
ezzel kapcsolatos viták rendezésére, ami egyrészt következik a szerződési 
rendelkezések létezéséből, másrészt a bécsi egyezmény kifejezett előírásá-
ból. Az előzőekben említett taxatív felsorolásba beleértendő az államutód-
lás és a fegyveres összeütközések szerződésmegszüntető hatása is.”47

A volt szovjet utódállamok közül Örményország 2005-től, Belorusszia 
1986-tól, Grúzia 1995-től, Kazahsztán 1994-től, Kirgizisztán 1999-től, Üzbe-
gisztán 1995-től, Türkmenisztán 1996-tól Azerbajdzsán pedig 2018-tól része-
se a Bécsi Egyezménynek.48 Mindebből következne az a megállapítás, hogy 
a Magyar-Szovjet Szociálpolitikai Egyezmény alkalmazását csak abban az 
esetben tagadhatnák meg a fenti államok, ha – az Egyezményben foglaltak 

43  Magyarországon az 1987. évi 12. tvr. útján került kihirdetésre.
44  Bécsi Egyezmény 1. cikk.
45  Bécsi Egyezmény 2. cikk.
46  Bécsi Egyezmény 70. cikk.
47  BruHács János: Nemzetközi jog I. Dialóg Campus. Pécs, 2014. 93. o.
48  Lásd https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-

1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en (2019. június 25.).
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szerint – pro forma felmondó nyilatkozatot tennének, akár az Egyezmény  
20. cikke, akár a Bécsi Egyezmény 70. cikke szerint. 

Mindazonáltal még az Egyezmény pro forma felmondása esetében is 
irányadó azon rendelkezés, miszerint az Egyezmény hatályának megszűné-
se esetén az Egyezmény alapján szerzett jogok továbbra is „érvényben” ma-
radnak49, továbbá – a szerző megítélése szerint – egy állam legfeljebb az ál-
lam létrejöttének napjáig visszamenőlegesen – de semmiképpen sem az-
előtti időszak vonatkozásában – tehet ilyen nyilatkozatot (azaz az 1991 előtti 
jogszerzést utóbb nem teheti meg nem történté).

Sajátos az a gyakorlat, hogy 1991-et követően – a balti államok kivételével 
– szinte az összes utódállam alkalmazta az Egyezményt50; annak diplomá-
ciai úton történő kinyilvánítása, miszerint egyes utódállamok nem tekintik 
magukat az Egyezményben részesnek, csak utóbb, a 2010-es második felé-
ben történt meg. Sajnos ezen nyilatkozatok a köz számára nem nyilvánosak, 
így ezen tényről kizárólag a már említett kormánytájékoztatóból értesülhe-
tünk. A jelen tanulmány szerzője számára egyetlen ilyen diplomáciai nyilat-
kozat ismert51, amely az Egyezmény felmondásaként aligha értelmezhető és 
egyáltalán nem tér ki arra, hogy miként kell eljárni a korábban szerzett, 
nyugellátásra jogosító szolgálati évek tekintetében. Nem vitás az sem, hogy 
egy diplomáciai jegyzék nem tekinthető jogszabálynak, az egy belső, a jog-
alkalmazás számára nem ismert levélváltás eredménye csupán.

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy az öregségi nyugellátás kapcsán foko-
zottan irányadó a jogbiztonság követelménye. Az Alkotmánybíróság töret-
len gyakorlata szerint „[A] jogbiztonság követelményét az Alaptörvény B) 
cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság klauzula tartalmazza. Ebből ve-
zethető le a visszaható hatályú jogalkotás tilalma is, mely a jogalkotási tör-
vények állandó sarokköve is. Az Alkotmánybíróság számos döntésében 
foglalkozott a jogbiztonsággal és a jogbiztonság részét képező visszaható 
hatályú jogalkotás tilalmával. »A jogállamiság egyik legfontosabb alkotó-
eleme a jogbiztonság, amely – egyebek között – megköveteli, hogy a jogala-
nyoknak meglegyen a tényleges lehetőségük arra, hogy magatartásukat a 
jog előírásaihoz tudják igazítani, ennek érdekében a jogszabályok a kihirde-
tésüket megelőző időre nézve ne állapítsanak meg kötelezettséget, illetőleg 
valamely magatartást visszamenőleges hatállyal ne minősítsenek jogelle-
nesnek«.” {Először: 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170, 172.; 
34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [71]}”.52

49  Egyezmény 20. cikk (2) és (3) bekezdés.
50 A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott 10.M.2573/2009/21. számú jogerős 

ítéletből például egyértelműen kitűnik, hogy az Egyezmény 2007-ben még bizonyosan alkalmazandó 
volt Kazahsztán vonatkozásában, a bíróság az ítélet indokolásában ugyanis az Egyezmény szövegére 
hivatkozik.

51  A Kazah Köztársaság 2014. december 3. napján kelt, 1066. számú diplomáciai jegyzéke, amelyben 
kinyilvánítja, hogy nem alkalmazza az Egyezményt.

52  7/2016. (IV. 6.) AB határozat.
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A jogbiztonság alapelve megkövetelné, hogy utólag ne lehessen mente-
sülni olyan kötelezettség alól, amely valamely alanyi jog (például az öregsé-
gi nyugdíjra jogosító szolgálati idő) megszerzése alatt az államot terhelte, 
azonban a jog érvényesítése időpontjában (adott esetben a szolgálati idő 
megállapításakor) már nem (legalábbis a diplomáciai nyilatkozatok szerint). 

Bár kétségtelenül nem meghatározó számban, de vannak olyan magyar 
állampolgárok, akik hosszabb-rövidebb ideig valamely volt szovjet utódál-
lamban álltak munkaviszonyban helyi munkáltatónál, akár húsz-harminc 
éven keresztül. Ők a magyarországi nyugellátás kapcsán jelenleg azzal 
szembesülnek, hogy a kormányhivatal – a diplomáciai nyilatkozatokra ala-
pítottan – nem veszi figyelembe az adott utódállamban szerzett szolgálati 
éveket. A fentebb kifejtettek szerint ennek jogszabályi megalapozottsága 
erősen megkérdőjelezhető, ezért a bírói gyakorlatra várt annak kimunkálá-
sa, hogy figyelembe vehetők-e a volt Szovjetunió területén szerzett szolgála-
ti évek, és ha igen, akkor kizárólag 1991. december 31-ig vagy a diplomáciai 
nyilatkozatok keltéig, netán egészen addig, amíg az Egyezmény pro forma 
felmondása nem történik meg.

A Kúria 2019 nyarán hozott döntést53 abban a kérdésben, hogy miként 
oldható fel a fentebb vázolt probléma. Az illetékes kormányhivatal a Tny. 
96/B. §-a alapján adategyeztetési eljárást kezdeményezett a felperessel szem-
ben és ennek eredményeként 2017-ben határozatot hozott, amelyben a kizá-
rólag a Magyarországon szerzett, a nyugdíjjogosultság elbírálásához figye-
lembe vehető szolgálati idő elismeréséről rendelkezett. A felperes által a volt 
Szovjetunió területén (Kazahsztánban) biztosítotti jogviszonyban töltött 
évek szolgálati időként nem ismerhetők el, mert a Kazah Köztársaság diplo-
máciai úton kifejezte, hogy az Egyezmény vonatkozásában nem tekinti ma-
gát a Szovjetunió jogutódjának, ekképpen azt nem is alkalmazza. A másod-
fokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta; 
majd a közigazgatási és munkaügyi bíróság a felperes keresetét elutasította. 
A felperes a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel. 

A Kúria a jogerős ítéletet a közigazgatási cselekményekre is kiterjedően 
hatályon kívül helyezte és az alperes kormányhivatalt új eljárásra kötelezte. 
Döntésében rámutatott arra, hogy e közigazgatási (társadalombiztosítási) 
jogvitában nemzetközi szerződést (az Egyezményt) a magyar jogrendszerbe 
átültető törvényerejű rendelet alkalmazhatóságáról kellett állást foglalni, a 
perben vitás kérdések eldöntésekor figyelemmel kellett lenni arra is, hogy 
Magyarország a nemzetközi jog szabályainak államon belüli érvényesülését 
illetően az ún. dualista modellt követi.54 Ennek alapján az Egyezmény, mint 
nemzetközi szerződés által biztosítani kívánt jogok érvényesítéséhez (ki-
kényszerítéséhez), valamint e jogosultságok módosításához és megszünteté-

53  Kfv.X.37.759/2018/15.
54  Alaptörvény Q) cikk (3) bekezdés.
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séhez is szükséges az, hogy az állam gondoskodjék az alapul fekvő megál-
lapodások és az azokban történt – akár az államok megállapodásán, akár 
egyoldalú jognyilatkozataikon alapuló – változások belső jogban történő ki-
hirdetéséről. A Kúria megállapította, hogy az Egyezményt Magyarországon 
kihirdető törvényerejű rendelet rendelkezései – a végrehajtásáról gondos-
kodni köteles személyeket kijelölő 3. §-t kivéve – az 1963. július 1-jei hatály-
balépésétől kezdve nem kerültek módosításra. Az Egyezmény a személyi, 
vagy területi hatálya módosításáról, a Kazah Köztársaság területéről Ma-
gyarországra áttelepült személyek esetében való alkalmazása korlátozásá-
ról a magyar jogalkotó nem rendelkezett. A magyar jogrendben nem talál-
ható olyan szabály, amelyből az érintett jogalanyok az Egyezmény Kazah 
Köztársaság általi egyoldalú felmondásáról, vagy más módon történő meg-
szüntetéséről, az Egyezmény által biztosított jogosultságok ezzel összefüg-
gő változásairól értesülhettek volna. A Kúria megállapította, hogy a jogal-
kalmazó szervek döntéseiket a belső jog részévé nem vált államközi megál-
lapodásokra, diplomáciai jegyzékekre – amelyek tartalmának megismeré-
sére az érintett jogalanyoknak nincs lehetőségük – alkotmányosan nem ala-
píthatják, így a társadalombiztosítási szervek és a közigazgatási és munka-
ügyi bíróság a kazah diplomáciai jegyzéket helytelenül tekintették a peres 
felek közötti jogvitában közvetlenül irányadó aktusnak. Mindezek alapján 
az Egyezmény alkalmazásának a társadalombiztosítási határozat meghoza-
tala időpontjában nem volt jogszabályi akadálya.

Megítélésem szerint vitán felül áll, hogy a fenti kúriai döntés iránymuta-
tóként szolgálhat a hasonló tárgyú ügyekben azon utódállamok vonatkozá-
sában, amelyek az Egyezmény alkalmazását – diplomáciai nyilatkozataik 
szerint – nem tekintik magukra nézve irányadónak. Egyúttal vélhetőleg a 
jogalkotást is ösztönözni fogja olyan kétoldalú szociális egyezmények meg-
kötésére (hasonlóan Moldáviához), amelyek megfelelnek a jogbiztonság kö-
vetelményének. 
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SIPKA PÉTER*

Az általános adatvédelmi rendelet 
kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai 

a hazai munkajogi szabályozás tükrében

1. Bevezetés

2018 májusától az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
(a továbbiakban: rendelet, illetve GDPR)1 jelentős változásokat eredménye-
zett az adatvédelem terén európai és hazai szinten egyaránt. Az adatvédel-
mi szabályok változásának fontos hozadéka volt, hogy ezen új, közvetlenül 
alkalmazandó jogforrás több esetben új szemléletmódot vár el jogalkalma-
zóktól, akik így az uniós jogszabályt a tagállami jogba ágyazva, azzal együtt 
kötelesek használni.

A hazai jogunkban a rendelet hatálybalépését követően a jogalkotó módo-
sította az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.), azonban a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) új szabályai 
csak egy évvel később kerültek az Országgyűlés elé. A köztes intervallumban 
a jogalkalmazók a rendeletet a hazai joggal együttesen kezelték elsődlegesen 
oly módon, hogy a munkaviszony körében is igyekeztek átültetni a rendelet-
ben megjelenő elveket, és munkaviszonyban történő adatkezelés, illetőleg 
adatfeldolgozás során a rendelet szabályai szerint törekedtek eljárni.2

Az Mt. és a rendelet megfelelőségének biztosítása érdekében az Ország-
gyűlés 2019. április 1. napján elfogadta az Európai Unió adatvédelmi re-
formjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 
2019. évi XXXIV. törvényt, melynek 100. §-a jelöli ki a munkaviszonnyal ösz-
szefüggő adatkezelés szabályrendszerét, és igyekszik új támpontokat adni a 
felek részére. Ugyanakkor a jogalkotó nem végzett teljes munkát, és így 
adós maradt egy lényegi kérdés megválaszolásával, nevezetesen az adatke-
zelés nem megfelelő voltából eredő felelősség szabályainak pontos tisztázá-
sával. 

* Adjunktus, Debreceni Egyetem ÁJK.
1  Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése te-

kintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet).

2  Lásd pl. NAIH/2018/1212/2/K számú állásfoglalása a munkáltatói adatvédelmi szabályzat 
alkotásának szükségességéről.
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A cikkben felvetett probléma kiindulópontja az, hogy a jelenlegi jogsza-
bályi környezet önmagában visszafogottan alkalmas az adatkezeléssel kap-
csolatos jogsértések teljes körű, és jogbiztonságot szavatoló rendezésére te-
kintettel arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet és az Mt. szabály-
rendszere egymással nincsenek összhangban, és a jogalkotó nem teremtette 
meg a közvetlen hatállyal bíró norma alkalmazásának feltételeit. Jelen írás-
ban röviden megvizsgálom az általános adatvédelmi rendelet főbb előírása-
it a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezeléssel, illetőleg az adatkezelőre 
vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatban, majd áttekintem az Mt. 
ilyen esetre alkalmazandó normáit, és ezt követően megpróbálok következ-
tetést levonni a két jogszabály alkalmazhatósága tekintetében.

2. Az általános adatvédelmi rendelet megközelítése

A rendelet elfogadásának alapvető célja az volt, hogy egységes jogszabályi 
környezetet teremtsen az Európai Unión belül az adatkezelések körében. En-
nek megfelelően a dokumentum kimondja, hogy az elsődleges cél a természe-
tes személyek jogainak azonos szintű védelme3, ugyanakkor a munkaválla-
lók személyes adatainak foglalkoztatással összefüggő kezelésére a tagálla-
mok részére felhatalmazást ad részletszabályok kidolgozására.4 Az adatkeze-
lés terén általános jelleggel a GDPR 6. cikke határozza meg azt, hogy mely 
esetekben van lehetőség jogszerűen adatot kezelni. Ezek a következők:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésé-
hez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfon-
tosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbsé-
get élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 
érintett gyermek.

3  GDPR (9) preambulumbekezdés.
4  GDPR (155) preambulumbekezdés.
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Amennyiben tehát valamilyen személy – így a munkáltató – adatkezelő-
ként kíván megjelenni, úgy az adatkezelés jogszerűsége tekintetében vala-
melyik jogalapot igazolnia kell, egyúttal önállóan felelőssé válik az általa 
kialakított szabályzat rendelettel való összhangjáért.5 Nyilvánvaló és kézen-
fekvő, hogy mind a jogszabályi kötelezettség teljesítése, mind az érintett 
hozzájárulása megfelelő lehet, ugyanakkor minden esetben vizsgálni kell 
azt, hogy ezen jogalapok a rendelet általános elemeit, így a jogszerű és tisz-
tességes átlátható adatkezelést, a célhoz kötöttség elvét, a pontosságot és az 
adattakarékosságot, a korlátozott tártolhatóságot, az integritást és bizalmas 
jelleget, illetve az elszámoltathatóság követelményét kielégítik-e.6

A munkáltatónak ezen alapelvek mentén tehát minden esetben csak 
olyan adatokat lehet kezelnie, amelyek a rendelet alapelveivel összhangban 
vannak, és csak olyan esetekben, amelyre kellő felhatalmazása van (vagy 
jogszabályi kötelezettség, vagy az érintett hozzájárulása, vagy szerződéses 
kötelezettség teljesítése okán), és ezen adatok tekintetében az arányosság és 
transzparencia kellőképpen biztosított. 

Az adatkezelési szabályok megsértése esetére a GDPR 82. cikke önálló fe-
lelősségi formát fogalmaz meg a kártérítéshez való jog terén amikor ki-
mondja, hogy minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredmé-
nyeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért 
az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

A nevezett cikk (3) bekezdése kimondja, hogy az adatkezelő, illetőleg az 
adatfeldolgozó mentesül a cikk szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
kárt előidéző eseményért semmilyen módon nem terheli felelősség. Bár ez 
utóbbi fordulat bővebb kifejtésére nem került sor, a rendelet preambulumá-
ban adott felhatalmazásból7 lehet arra következtetni, hogy ilyen esetekben a 
megfelelő adatvédelmi hatásvizsgálat8 lefolytatását, a megfelelő módszerek és 
eljárások kialakítását és azok ellenőrzését kell vizsgálni, azaz egyfajta min-
denre kiterjedő fokozott gondosság tanúsítását kell igazolnia a munkáltató-
nak, ami egy tulajdonképpeni kockázatértékelésként fogható fel. 

Ez a munkáltatóval szembeni elvárás enyhe párhuzamot mutat a magyar 
jog által támasztott követelményekkel, így a következőkben megvizsgálom 
azt, hogy az Mt. a módosítás eredményeképpen a munkáltató számára az 
adatkezelés terén milyen kötelezettségeket és felhatalmazást biztosít.9

5  ZaVodnyIk József (szerk.): A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi 
rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai. Magyar Közlöny, Budapest, 2019. 245. o.

6  GDPR 5. cikk (1) bekezdés a)–f) pont.
7  GDPR (77) preambulumbekezdés.
8  Lásd bővebben: a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport iránymutatása. (Az adat-

védelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához, hogy az adatkezelés az (EU) 2016/679 
rendelet alkalmazásában „valószínűsíthetően magas kockázattal jár”-e).

9  Az Mt. mellett releváns rendelkezéseket tartalmaz még az Info tv., melyek kifejtésére terjedelmi 
okok miatt külön nem került sor, hanem a későbbiekben tárgyaltaknál utalok a fontosabb előírásokra.
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3. Az Mt. adatkezelésre vonatkozó rendelkezései  
a 2019. évi módosítás fényében

A változás eredményeképpen a törvény egy új (5/A.) címmel egészült ki 
„Adatkezelés” néven, melyben kimondja, hogy a munkáltató a munkaválla-
lótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, 
amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése), 
vagy az Mt.-ből származó igényérvényesítés szempontjából lényeges.10  
A törvény további rendelkezése szerint a munkavállalóval szemben alkal-
massági vizsgálat alkalmazható, amelyet a munkaviszonyra vonatkozó sza-
bályt ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatáro-
zott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.11

Az adatkezelés szabályai szerint a munkáltató, az üzemi tanács, szakszer-
vezet az Mt. Harmadik Részében meghatározott jogának gyakorlása vagy 
kötelezettségének teljesítése céljából nyilatkozat megtételét vagy adat közlé-
sét is követelheti.12 

Az Mt. 11. §-ában részletesen szabályozásra kerül a biometrikus adatok 
kezelésének kérdése is.

Ez utóbbi rendelkezést leszámítva a fenti rendelkezések radikális válto-
zást nem eredményeznek a munkáltató kötelezettségeiben, hiszen az adat-
kezelés jogszerűsége korábban is alapvető elvárás volt13, ugyanakkor az új 
szabályozás megteremti a rendelet és a hazai jog párhuzamát.

A módosítás egyik legfontosabb újítása – mely megtalálható az Mt. 9. § (2) 
bekezdésének kiegészítésében is – az, hogy törvényi kötelezettségként jele-
nik meg az előzetes, teljes körű és megalapozott (szükségességet és arányos-
ságot igazoltan tartalmazó) írásbeli tájékoztatás kötelezettsége, amely egy-
értelműen a rendelet átlátható adatkezelésre irányuló kívánalmát hivatott 
kifejezni. A fenti kiegészítésekkel tehát a jogalkotó igyekszik összhangot 
teremteni a rendelet és az Mt. szabályai között, hiszen a törvény nevesíti a 
szükségesség, az arányosság, a korlátozott időtartam és a célhoz kötöttség 
alapelvét is. Emellett a jogszabály felhatalmazást biztosít a munkáltatónak 
arra, hogy szerződéses kötelezettség teljesítése vagy jogszabályban előírt 
kötelezettségének történő megfelelése esetén nyilatkoztassa munkavállalót 
bizonyos adatokról.

Nagyon lényeges újítás, hogy a törvény pontosítja a munkáltató ellenőr-
zési jogát, nevezetesen kimondja, hogy a munkavállaló a munkaviszonnyal 
összefüggő magatartása körében ellenőrizhető, aminek keretében a mun-

10  Mt. 10. § (1) bekezdés.
11  Mt. 10. § (4) bekezdés.
12  Mt. 10. § (2) bekezdés.
13  arany-tótH Mariann: Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban, Wolters Kluwer, Budapest, 2016., 

47. o.
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káltató technikai eszközt is alkalmazhat, melyről a munkavállalót előzete-
sen írásban tájékoztatja.14 

E szakasz – álláspontom szerint, – bár jogszabályi szinten ilyen formában 
csak most jelent meg – lényegi újítást a bírói gyakorlathoz képest nem ered-
ményez, hiszen a bíróságok már több alkalommal kimondták azon elvet, 
miszerint a munkáltató ellenőrzési joga kiterjed a munkavállaló elektroni-
kus eszközzel történő megfigyelésére is.15 Tették mindezt nyilvánvalóan az-
zal a feltétellel, hogy amennyiben erről a munkáltató a munkavállalót meg-
felelő keretek között nem tájékoztatja, úgy abban az esetben a munkavállaló 
jogszerűen élhet az azonnali hatályú felmondás jogával.

Az Mt. módosítása ezen túlmenően kimondja, hogy a munkavállaló a 
munkáltató által munkavégzése biztosított információtechnológiai vagy 
számítástechnikai eszközt, rendszert – eltérő megállapodás hiányában – ki-
zárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. Ehhez kapcso-
lódóan a jogalkotó azt is rögzíti, hogy a munkáltató ellenőrzése során a 
munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt 
munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.16 

A fenti norma látszólag újítás, azonban inkább tekintendő pusztán a he-
lyes joggyakorlat megerősítésének, hiszen semmilyen korábbi jogszabályi 
rendelkezésből nem következett az a korábbi (nyilvánvalóan téves) nézet, 
mely szerint a munkavállalók a számukra átadott informatikai eszközöket 
korlátozás nélkül használhatták saját céljaikra is. Ez a lehetőség az általános 
adatvédelmi rendelet megjelenésével egyértelműen szűkült, hiszen az in-
formatikai rendszerek integritásának biztosítása a munkáltató elsődleges 
érdeke (és nem utolsósorban kötelezettsége) lett, ezáltal az elmúlt egy évben 
is találkozhatunk számos olyan esettel, amikor a munkáltató a korábban át-
adott eszközök használatát tudatosan korlátozta annak érdekében, hogy a 
saját informatikai eszközök rendszerének biztonságát ily módon szavatolja. 
A jogalkotó ezt a megoldást kodifikálta most azzal a kikötéssel, hogy ezen 
szabály diszpozitív, tehát a felek ettől természetszerűleg eltérhetnek. Ugyan-
akkor fontos hangsúlyozni, hogy a munkáltató ellenőrzési joga még eltérő 
rendelkezés hiányában sem terjedhet ki a munkavállaló magánadatainak 
vizsgálatára, tehát e körben helyes volt jogalkotó azon rendelkezése, hogy 
az ellenőrzést keretek közé helyezte.17 

A módosítások fényében látható, hogy a törvény elsődlegesen az adatke-
zelés kereteit igyekezett kijelölni, fenntartva ezzel azt az eddigi gyakorlatot, 
miszerint az adatkezelés megszegésének (munkajogi) következményeit a 

14  Mt. 11/A. § (1) bekezdés.
15  ZaVodnyIk: i. m. 242. o.
16  Mt. 11/A. § (2)–(3) bekezdés.
17  Megjegyzendő, hogy ezen rendelkezés hiányában is értelemszerűen csak az lehet a helyes szabá-

lyozási forma, amelyben a munkáltató az ellenőrzési kötelezettségét a lehető legszűkebb szükséges 
körre szorítja.
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Mt. kártérítésre vonatkozó szabályai alapján kell elbírálni a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény személyiségijog-sértést taglaló ren-
delkezéseinek együttes alkalmazásával. A jogalkotó tehát az adatkezeléssel 
kapcsolatosan részlegesen megalkotta ugyan a szabályokat, ám ezen jogsza-
bály-módosítás elmulasztja észlelni és értékelni a rendelet és a hazai jogi 
szabályozás közötti azon kollíziót, mely a rendelet szabályainak megsérté-
séből eredő felelősség terén jelentkezik, miáltal a bíróságok magukra ma-
radtak a jogértelmezésben.

4. A rendelet és az Mt. szabályainak együttes 
alkalmazási nehézségei az adatkezeléssel összefüggő 

kártérítések terén

A hazai jogunkban és a bírói gyakorlatban általánosan elfogadott elv az, 
hogy a teljes és mindenre kiterjedő kártérítési felelősség elvéből következő-
en a munkáltatót felelősség terheli az adatkezeléssel összefüggésben bekö-
vetkezett károk tekintetében is. Erre a jogalapot a Mt. 166. §-a, illetőleg 9. §-a 
biztosította, melyek alapján amennyiben az adatkezelés immateriális hát-
rányt eredményezett, úgy kártérítés, illetve sérelemdíj követelésének lehe-
tett helye.

A GDPR hatálybalépését követően azonban a jogalap többrétegű lett.  
A GDPR 82. cikk (1) és (2) bekezdése kimondja az adatkezelő (és az adatfel-
dolgozó) felelősségét arra az esetre, ha a rendelet megsértésének eredmé-
nyeként valaki vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Ez összhangban 
áll az Mt. 166. § (1) bekezdésével, hiszen míg a hazai jog szerint a munkavi-
szonnyal összefüggésben keletkezett valamennyi kár megtérítésére köteles 
a munkáltató, úgy a rendelet az általános kárfelelősségen belül a jogsértő 
adatkezelésből eredő károkért állapítja meg a felelősséget.

A kár fogalma esetében a GDPR kimondja azt, hogy azt a bíróság ítélke-
zési gyakorlatának fényében tágan kell értelmezni, mégpedig oly módon, 
hogy az teljes mértékben tükrözze a rendelet célkitűzéseit.18 Ez szintén meg-
feleltethető a hazai szabályozásnak, amely a kár fogalmába beleérti a vagyo-
ni kárt és az immateriális hátrányt is.

Tekintettel a GDPR közvetlen hatályára19, a nevezett cikk a jogalanyok 
számára a tagállami bíróságok előtt közvetlenül hivatkozható jogalapot je-
lent20, így kérdésként vetődik fel, hogy egy esetleges személyiségijog-sértés 
esetében a munkavállaló alappal és joggal hivatkozhat-e a rendeletre, vagy 
az Mt. jelenti a megfelelő jogalapot? A polémia jelentősége abban áll, hogy a 

18  GDPR (146) preambulumbekezdés.
19  EUMSZ 288. cikk.
20  gomBos Katalin: Az Európai Unió Joga. Patrocinium, Budapest, 2017. 124. o.
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GDPR már hivatkozott 82. cikk (3) bekezdése a hazai szabályozástól részben 
eltérő fordulatot használ, mely eltérő kimentési lehetőségeket biztosít a 
munkáltató részére. A rendelet szerint az adatkezelőt akkor nem terheli fe-
lelősség az adatkezeléssel összefüggésben okozott kárért, ha azt bizonyítja, 
hogy „a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség”21. Ez-
zel szemben az Mt. 166. § (2) bekezdése szerint a munkáltató azt bizonyít-
hatná, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, 
amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható az, hogy a károkozó 
körülményt felismerje, hogy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a káro-
sult elháríthatatlan magatartása okozta. 

Tekintettel arra, hogy két jogalap együttes alkalmazására nincs lehető-
ség, a jogalkalmazói kérdés úgy fogalmazható meg, hogy az adatkezeléssel 
összefüggő kártérítési igény esetén az Mt. kimentési rendszere megfeleltet-
hető-e a rendelet 82. cikk (3) bekezdésének, és amennyiben nem, úgy a ren-
delet előírásait hogyan kell értelmezni?

A vizsgálat során lényeges azon körülmény értékelése, mely szerint az 
Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) már a korai ítéleteiben22 ki-
mondta, hogy a nemzeti bíróságok kötelesek a közösségi jog rendelkezéseit 
alkalmazni, azokat maradéktalanul érvényre juttatni, mely érdekében mel-
lőzni kell azon nemzeti jogszabályok alkalmazását, melyek a közösségi jog-
gal ellentétesek.23 Ez tehát egyúttal azt is jelenti, hogy amennyiben egy tag-
állami jog vonatkozásában a bíróság az uniós joggal ellentétet észlel, úgy 
köteles azt félretenni és az uniós jogot alkalmazni.24 Mindez érvényes a 
nemzeti jogalkalmazásra is.25 A rendelet és a hazai jog kontextusában 
ugyanakkor nem feltétlenül kell egyből a két jogszabályhely együttes értel-
mezését kizárni, hiszen az EUB gyakorlata szerint csak abban az esetben 
mellőzendő a nemzeti rendelkezés alkalmazása az uniós joggal való ellentét 
miatt, ha nincs semmilyen lehetőség e rendelkezésnek az uniós joggal össz-
hangban történő értelmezésére.26 Az EUB szerint ugyanis a belső jog alkal-
mazásakor a tagállami bíróságok kötelesek a belső jogot úgy értelmezni, 
hogy a szóban forgó jogforrás eredményének eléréséhez a lehető legtelje-
sebb mértékig figyelembe veszik annak szövegét és célját, következéskép-
pen meg kell felelni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikk 
harmadik bekezdésének.27 Mindebből adódóan a két jogszabály összevetése 

21  GDPR (146) preambulumbekezdése, 82. cikk (3) bekezdés.
22  Pl. C-6/64. sz. ügy, Flaminio Costa kontra E.N.E.L.
23  C-106/77. sz. ügy, Amministrazione delle Finanze dello Stato kontra Simmenthal SpA. 
24  osZtoVIcs András (szerk.): EU jog. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2015. 230. o.
25  C-129/00. sz. ügy, Bizottság kontra Olaszország.
26  Stadt Wuppertal kontra Maria Elisabeth Bauer és Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische 

Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. kontra Martina Broßonn (C-569/16. sz. és C-570/16. 
sz. ügyben 2018. november 6-án hozott ítélet), 65. pont.

27  Lásd bővebben: C-282/10 sz. Dominguez ítélet, 24. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gya-
korlat.
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során azt kell megvizsgálnunk, hogy van-e lehetőség a rendeletet az Mt. ki-
mentési rendszerével összhangban értelmezni.

A hazai szabályozás kimentési lehetőségei két részre bonthatók, melyeket 
a célszerűségi megfontolásból fordított sorrendben vizsgálok meg. 

Az Mt. 166. § (2) bekezdés b) pontjának igazolása teljes egészében megfelel 
a GDPR 82. cikkének, hiszen azzal, hogy a munkáltató azt igazolja, hogy a 
kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, egyúttal azt is 
igazolja, hogy a munkáltatót a kár bekövetkezéséért semmilyen felelősség 
nem terheli. Ezen értelmezés tehát nem áll ellentétben a rendelet által kitű-
zött célokkal, így a korábbi bírói gyakorlat a továbbiakban is fenntartható.

Az Mt. 166. § (2) bekezdés a) pontja esetében egyrészt vizsgálni kell a kár-
okozó körülmény ellenőrzési körön kívüliségét, másrészt pedig az előrelát-
hatóságot. Az előbbi tekintetében – figyelemmel a Kúria 1/2018. (VI. 25.) 
KMK véleményében kifejtettekre – megállapíthatjuk, hogy az ellenőrzési 
körön belüliség egyúttal szükségképpen jelenti azt, hogy az adott körül-
mény bekövetkezte tekintetében a munkáltatót valamilyen felelősség (vagy 
mulasztás) terheli, így amennyiben ez a feltétel fennáll, úgy a munkáltató 
marasztalása megvalósul. A rendelet logikája alapján az adatkezelési szabá-
lyok kialakítása, azok betartása és betartatása egyértelműen munkáltató 
feladatkörébe tartozik, ezen szabályok megsértése nyilvánvalóan a munkál-
tató ellenőrzési körébe esik, hiszen ezen kötelezettség címzettje egyértelmű-
en a munkáltató, így ezen feltétel mentén a két elvárás közötti koherencia 
kialakítható. 

További bizonyítandó tény az előreláthatóság hiánya, amely azt az elvá-
rást fogalmazza meg a munkáltató irányába, hogy minden munkafolyamat 
előtt vizsgálja meg a lehetséges veszélyeket, és azok kiküszöbölésére vagy 
csökkentésére tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Lényegében ez az el-
várás fogalmazódik meg a GDPR (77) preambulumbekezdésében is, ami a 
teljes körű és mindenre kiterjedő adatkezelési kockázatelemzésnek feleltet-
hető meg, mely alapján a munkáltatónak a rendelet által előírtak betartását, 
az adatkezelési szabályok megfelelő kialakítását, szükség esetén az adatvé-
delmi hatásvizsgálat és az azon alapuló intézkedések megtételét, betartását 
és betartatását kell igazolnia. E körben kialakítható olyan – a rendelettel 
összhangban álló – jogértelmezés, mely szerint az adatkezelés esetében az 
előreláthatóság alatt azt kell érteni, hogy a munkáltató megtett-e mindent 
annak érdekében, hogy a potenciális adatvédelmi veszélyeket elhárítsa 
vagy azok bekövetkezését kizárja.

Példaként elképzelhető ugyanakkor olyan eset is, amikor az adatvédelmi 
incidens olyan okból következik be, amelyhez a munkáltató semmilyen for-
mában nem tudott megelőző módon viszonyulni, így például egy munka-
vállaló személyi számítógépét ellopják és az ellopott laptopon keresztül más 
munkavállalók adatai is megismerhetővé váltak. Egy ilyen esetben elvileg 
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kimondható lenne az, hogy a munkáltatót semmilyen módon nem terheli fe-
lelősség, hiszen ha gondoskodott a számítógépes rendszer átlagos informati-
kai védelméről (például jelszavas védelem stb.), akkor további felelősség nem 
terheli. Ugyanakkor könnyen belátható az is, hogy a munkáltatónak arra az 
esetre is fel kell készülnie, ha az eszközt használó munkavállaló a védelmet 
elfelejti bekapcsolni, vagy azt tudatosan nem kapcsolja be. Ebből következő-
en egyértelműen az ellenőrzési körébe tartozó körülményről van szó, amely-
lyel számolnia kellett volna. Az adatvédelem ugyanis jellemzően összekap-
csolódik a megfelelő informatikai környezet kialakításának kötelezettségé-
vel is, amely abból a szempontból különleges terület, hogy a virtuális térben 
a folyamatok nagyobb részben a munkáltató által kontrollálhatóak, azaz jó 
eséllyel előre meg lehet mondani, hogy egy adott digitális térbe ki, mikor és 
milyen jogosultság mellett léphet be. Ezekben az esetekben tehát azt kell 
megvizsgálni, hogy az informatikai rendszer kialakítása során a munkáltató 
megfelelő védelmet alakított-e ki, amely kiterjed az előreláthatóság vizsgála-
tára. Ez egy adott perben szakkérdésnek minősül, hiszen a bíróság nyilván-
valóan nincs abban a helyzetben, hogy egy informatikai rendszer biztonsá-
gának megfelelőségéről állást tudjon foglalni. 

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt, hogy a munkáltatói előreláthatósá-
got az adatkezeléssel összefüggésben támasztott igények tekintetében nem 
pusztán információbiztonsági kérdésként kell kezelni, hanem kifejezetten 
körbe kell járni a rendelet által hivatkozott adatvédelmi hatásvizsgálat meg-
felelőségét is. A GDPR 35. cikke ugyanis az adatkezelők számára előírja azt, 
hogy amennyiben azt vélelmezik, hogy az adatkezelésük figyelemmel an-
nak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira valószínűsíthetően ma-
gas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, 
úgy kötelesek az említett hatásvizsgálatot elvégezni. Ennek során értékelni-
ük és minősíteniük kell az egyes adatkezelési műveletek rendelettel történő 
megfelelését, és a magas kockázat esetén a megfogalmazott útmutatások 
valamint a technika állásának és a végrehajtás költségeinek figyelembevéte-
lével együtt meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket.28 E ponton utalni 
szükséges a GDPR 24. cikk (1) bekezdésére, ami pontosan meghatározza 
adatkezelők alapvető felelősségét az általános adatvédelmi rendelet betartá-
sát illetően: „[a]z adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, 
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószí-
nűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes 
adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adat-
kezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.” E cikkből következően 

28  A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport iránymutatása. [Az adatvédelmi hatás-
vizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához, hogy az adatkezelés az (EU) 2016/679 rendelet al-
kalmazásában „valószínűsíthetően magas kockázattal jár”-e]. https://www.naih.hu/files/wp248-rev.01_
hu_hatasvizsg.pdf, 22. o. (2019. június 26.).
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– az iránymutatás alapján – az adatvédelmi hatásvizsgálat a rendelet betar-
tása szempontjából elengedhetetlen, ha az adatkezelő magas kockázatú 
adatkezelést tervez vagy végez. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelőknek meg-
határozott szempontok alapján kell megállapítaniuk, hogy szükséges-e 
adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni, és a szükséges lépéseket megtenni. 

A jogszabály szellemiségéből következik, hogy a munkavállalói adatok – 
mint kiszolgáltatott helyzetben lévő csoport adatai – szükségképpen magas 
kockázat alá esnek, különösen abban az esetben, ha a munkáltató nagyszá-
mú adatot kezel. Ez esetben tehát önmagában az adatvédelmi hatásvizsgá-
lat elmaradása már megalapozza a munkáltató felelősségét. Amennyiben a 
munkáltató rendelkezik ilyen dokumentummal, úgy a perben a vizsgálati 
folyamat kellő mélysége és alapossága lesz a megválaszolandó kérdés, me-
lyet értelemszerűen követ az abban foglalt előírások betartásának igazolása. 
Az előreláthatóság kérdése tehát e körben új színezetet kap, hiszen nem 
pusztán az adott kár bekövetkeztének lehetőségét kell értékelni, hanem an-
nak elháríthatósága tekintetében komoly és jól dokumentált folyamatelem-
zést vár el a jogalkotó a munkáltatótól, amely az általános felelősségi formu-
lától lényegesen súlyosabb terhet ró az érintettekre.

Ezen a ponton rövid kitérőként megjegyzendő, hogy Info tv. 24. §-a az érin-
tett adatkezelő felelősségét úgy fogalmazza meg, hogy amennyiben az adat-
kezelő, illetőleg az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfel-
dolgozó személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Euró-
pai Unió kötelező aktusában meghatározott előírásokat megsérti, és ezzel 
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A (2) bekezdés ezen általános mon-
datot pontosítva kifejezetten nevesíti a sérelemdíj jogintézményét. Az Info tv. 
szerint az adatkezelő akkor mentesül az okozott kárért való felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsé-
relmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Ezen jogszabályhely alapján láthatjuk, hogy a munkaviszonyon kívüli 
szabályok között sem találhatunk feltétlen egységet az általános adatvédel-
mi rendelet és az Info tv. rendelkezései között, hiszen míg az előbbi a „kárt 
előidéző eseményekről semmilyen módon nem terheli felelősség” fordulatot 
alkalmazza, addig a magyar jog az „adatkezelés körén kívül eső elhárítha-
tatlan ok” megjelöléssel mentesíti az adatkezelőt. Első ránézésre ugyanak-
kor a magyar jog rendelkezései az Info tv.-ben mégis közelebb állónak tűn-
nek az Mt. szabályozásához, hiszen ezen kimentési klauzula is egy vétkes-
ségére tekintet nélküli felelősséget nevesít, és az ellenőrzési kör némi jóin-
dulattal azonosítható az adatkezelés körével, ugyanakkor az elháríthatatlan 
ok és az előreláthatóság hiánya nyilvánvalóan nem szinonim fogalmak, te-
hát a két felelősségi forma itt is eltérő. Hasonlóan ellentét mutatkozik az Info 
tv. szerinti sértetti közrehatás és az Mt. között, hiszen még az előző „a jog-
sérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartá-
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sát” várja el, addig az Mt. a „kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartá-
sa” fordulatot említi, melyben sem vétkesség nem vizsgálandó, sem más 
tudatállapot, pusztán a kizárólagosság és az elháríthatatlanság.

További nehézséget jelent a jogalap mellett az összegszerűség kérdése. A 
GDPR 82. cikk (2) bekezdése szerint az adatkezeléssel okozott minden ká-
rért az adatkezelő tartozik felelősséggel, amely az Mt. szerint lehet vagyoni 
kár, illetve sérelemdíj. Ez utóbbi esetében azonban az Mt. 167. §-a egyrészt 
az (1) bekezdésben lehetőséget biztosít a kár mértékének csökkentésére 
(nem kell megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy be-
következése a károkozás idején nem volt előre látható), másrészt a (2) bekez-
désben a kármegosztásra (nem kell megtéríteni azt a kárt, amelyet a munka-
vállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a 
munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget), sőt még a 
kárösszeg rendkívüli méltánylást érdemlő mérséklésére is. Mindez hasonlít 
az Info tv. szabályozására is, amelynek 24. § (6) bekezdése kimondja, hogy 
nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, ameny-
nyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jog-
sérelem a személyiségi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy sú-
lyosan gondatlan magatartásából származott.

Láthatjuk, hogy a rendelet ilyen jellegű mentesítési vagy kárcsökkentő 
körülményeket nem sorol fel, ugyanakkor abban a tekintetben egyértelmű-
en fogalmaz, hogy az adatkezelő felelőssége a rendelet megsértésének ered-
ményeként bekövetkező károkért tartozik felelősséggel, így ebből a mondat-
ból levezethető olyan jogértelmezés, hogy azon károk esetében, ahol a mun-
káltatót nem terheli felelősség (mert például károsulti közrehatás is megje-
lenik), nem történik marasztalás. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az ez-
zel ellentétes érvelés is megalapozott lehet, hiszen amennyiben a rendelet 
nem ad lehetőséget a kár mérséklésére vagy megosztására a károsult és a 
károkozó között, úgy a sértetti közrehatást legfeljebb az immateriális hát-
rány összegénél lehet figyelembe venni, de más jogcímen nem. Mindezek 
alapján a bírói gyakorlatra hárul e kérdés eldöntése, illetőleg a megfelelő 
joggyakorlat kialakítása.

5. Összegzés

A fentebb kifejtett jogalkalmazási nehézségek megoldása terén a jogal-
kalmazónak nyilvánvalóan a rendeletet kell igazodási pontnak tekinteni, 
hiszen az uniós jog különlegességéből adódóan ez az irányadó. Látható 
ugyanakkor, hogy a hazai munkáltatói kártérítési jog – bár nem teljesen el-
lentétes a rendelettel – alapvetően nem ilyen jogszabályi környezetre, és 
nem ilyen szemléletben íródott. Mindezek fényében tehát megoldás lehetne 
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a személyiségijog-sértés miatti felelősség hazai szabályozásának cizellál-
tabb kifejtése, azaz a rendeletben foglalt felelősségi rendszer alkalmazása 
terén az anyagi és eljárási szabályok részletesebb kimunkálása, amely alap-
ján egyértelművé lehetne tenni a felelősség tényleges formáját, valamint az 
esetleges kimentési okok rendszerét és lehetőségét. E körben nem tűnik el-
képzelhetetlennek az adatkezelésből, az adatkezelés hiányából vagy az 
adatkezelési szabályok megsértéséből eredő károk külön kezelése, mivel ez 
a jogterület eddig a kártérítési jog megtűrt gyermeke volt csupán, ezáltal 
tényleges és fontos munkajogi döntések nem jelentek meg. 

Amennyiben az említett jogi konfliktusok kezelésének részletszabályait a 
bírói gyakorlat fogja kialakítani, úgy az adatvédelmi szakértők feladata je-
lentősen felértékelődhet, hiszen egy adott adatkezelés megfelelősége külön-
leges szakértelmet igényel. Bármelyik megoldás is valósul meg, az időleges 
jogbizonytalanság továbbra is fennáll, amely valamennyi szereplő, így a 
munkavállaló, a munkáltató és a bíróságok érdekeivel ellentétes, így a hely-
zet mielőbbi kezelése indokolt és szükséges.
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TALLIÁN BLANKA*

Sérelemdíj iránti igény érvényesítése  
a munkaviszonnyal összefüggésben

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) hatályos szabályai szerint a személyiségi jogok megsértésének egyik 
jogkövetkezménye a sérelemdíj a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) munkajogi szabály alapján1 alkalmazandó 
2:52. §-a szerint.

Személyiségijog-sértés az Mt. szabályozási körébe tartozó számos tényál-
lással összefüggésben felmerülhet. A Ptk. 2:52. §-án alapuló igényérvényesí-
tés alapján azonban napjainkig az ügyek, ezen belül a helyes és eredményes 
keresetindítás csekély száma miatt nincs kialakultnak nevezhető bírói gya-
korlat. Ezért célunk az ítélkezés eddigi eredményeinek bemutatása, az, hogy 
egyes tipikusnak tekinthető sérelemdíj megfizetésére irányuló keresetek a 
Kúria felülvizsgálati, illetve más bíróságok döntései alapján eredményesek 
vagy sikertelenek voltak-e. A vizsgálat tárgya másrészről a polgári perrend-
tartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) egyes szabályai-
nak alkalmazása körében felmerülő kérdések áttekintése a szóban lévő jog-
intézmény alkalmazásánál.

Az Alkotmánybíróságnak az emberi méltósághoz való jog értelmezéséről 
szóló döntései, például a munkavállaló meghatalmazás nélküli képviseleté-
vel összefüggésben meghozott 8/1990. (IV. 23.) AB határozat az akkor hatá-
lyos 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) alapján határozták 
meg ezt a jogot „általános személyiségi jogként”, „amelyet mind az Alkot-
mánybíróság, mind a bíróságok felhívhatnak az egyén autonómiájának vé-
delmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem 
alkalmazható”2. A bírói gyakorlat, ezen belül a munkaügyi jogvitában eljá-
ró bíróságok az Alaptörvény II. cikke alapján alkalmazzák az emberi méltó-
ság védelmét jelentő máig ható iránymutatást az említett esetekben.

A Kúria egyes határozatainak indokolásából az is kimutatható, hogy az 
ítélkezési gyakorlat kizárja az általános személyiségvédelem köréből azokat 
a jogsértő vagy ilyenként megjelölt magatartásokat, amelyek nem sértik az 
emberi méltóságot. Jellemző példaként említhető az illetmény késedelmes 
kifizetésén alapuló „létbizonytalanság, lelki szenvedés” miatt érvényesített 

* Ny. tanácselnök, Kúria
1  Mt. 9. § (1) bekezdés.
2  8/1990. (IV. 23.) AB határozat indokolásának utolsó bekezdése.
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sérelemdíj iránti igény elutasítása. A Kúria az Mfv.II.10.028/2018. számú dön-
tésében a járandóság késedelmes kifizetését önmagában az adott esetben 
nem tekintette a személy integritását érintő közvetlen támadásnak, másrészt 
megállapította, hogy a vagyoni érdek sérelme a jog sérelemdíjon kívüli egyéb 
eszközeivel orvosolható.3 Hasonló okfejtést tartalmaz az a döntés, amelyben 
a Kúria nem találta sérelemdíjat megalapozóként – utalva egyébként a döntés 
elvi tartalmában a feleket terhelő általános magatartási követelményekre is 
– a munkáltatónak azt a magatartását, hogy a felmentés miatt járó mentesítés 
időszakát nem a közalkalmazott kívánságának megfelelően határozta meg. 
A munkáltató ezzel a magatartásával nem okozott olyan sérelmet, amely 
megvalósította volna az emberi méltóság megsértését.4 Ugyanez az álláspont 
tükröződik egy másik kúriai döntésnél, amelynek indokolásában a banki hi-
tel korábbi visszafizetése, az ebből esetleg bekövetkezett kár nem minősült 
sérelemdíjat megalapozó körülménynek.5 Egy további döntésből (amelyben a 
Kúria eljárásjogi akadály miatt nem határozhatott a sérelemdíj iránti igény 
megalapozottságáról) kiolvashatóan az alsófokú bíróságok a munkáltató for-
mális jellegű mulasztását: nem hozott alakszerű határozatot az igénylő szol-
gálati nyugdíjáról, azonban tájékoztató leveleiben azt érdemben elbírálta, 
nem találták az emberi méltóságot sértőnek.6

Összefoglalva: a személy (munkavállaló) vagyoni jellegű viszonyait sértő, 
általában vagyoni jellegű jogokat korlátozó magatartás, továbbá csupán ala-
ki jellegű formális mulasztások, vagy „bármely sérelem” nem jelölhető meg 
sérelemdíjat megalapozó jogsértésként. Az emberi méltóság megsértését a 
bírói gyakorlat a szavak általános jelentését alkalmazva a mindenkit megil-
lető tisztelet, az emberi minőség azonos mértékű figyelembevétele alkalma-
zásával állapítja meg.

A munkáltató jognyilatkozatában, például az azonnali hatályú felmon-
dás indokolásában, ennek tartalma útján megvalósulhat-e a jóhírnév meg-
sértése, ha egyébként a felhozott indokról – munkahelyéről zöld színű lakat 
eltulajdonítása – jogerős ítélet annak jogszabálysértő voltát állapította meg?

A munkáltató írásbeli – utóbb nyilvánosságra hozott – okirataiban, jegyző-
könyvében szereplő kifejezések megalapozhatják-e a jóhírnév megsértését?

Megvalósulhat-e a munkavállaló jóhírnevének megsértése azáltal, hogy a 
munkáltató a terhére rója a „munkahelyi légkör rombolását”, az etikai szabá-
lyok megsértését? Mindhárom kérdésre a bíróságok nemleges választ adtak.

Az első esetben amiatt, mert a jóhírneve megsértését állító felperes nem 
tudta bizonyítani, hogy a lakókörnyezete az alperes magatartása folytán 

3  Mfv.II.10.028/2018., [24]–[26] pont.
4  Mfv.II.10.037/2018/5., [30]–[32] pont.
5  Mfv.I.10.005/2018/5., [46], [49] pont.
6  Mf.II.10.349/2018/4., [12], [20], [37] pont.
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szerzett tudomást az egyébként jóhírnév megsértését megvalósítható állítá-
sokról.7

A második esetben a – felülvizsgálati kérelemmel nem érintett – másod-
fokú ítélet az igény elutasítása indokaként azt jelölte meg, hogy a kifogásolt 
tartalom interneten való közzétételét maga a felperes munkavállaló rendel-
te el.8

Végül a harmadik említett ügyben – amelynek sérelemdíjra vonatkozó 
részét a Kúria eljárásjogi okból nem érintette – a másodfokú bíróság az íté-
lete indokolásában helyesnek találta az elsőfokú bíróságnak a tényállás ér-
tékeléséről szóló okfejtését, amelynek lényege szerint a munkáltató eljárása 
nem volt jogszabálysértő.9

Mindhárom elutasító indokból arra is következtethetünk, hogy a munka-
viszonyra jellemző bizalmi viszonyban keletkezett iratokat, a felek nem 
harmadik személyek előtt tett nyilatkozatait a bíróságok a nyilvánosságra 
kerülés hiánya, a nem a munkáltató terhére eső nyilvánosságra hozatal mi-
att (is) a keresetet elutasítóként értékelik. Amennyiben maga a munkaválla-
ló teszi közzé a sérelmét (ez gyakori eset), az esetleg kifogásolható informá-
ciókat, a sérelemdíj iránti követelés az okozati összefüggés hiánya folytán 
sem lehet megalapozott.10 Az említett első kérdéshez fűződő tényállás ered-
ményes bizonyítás esetén azonban nézetünk szerint megalapozhatta volna 
a jóhírnév sérelmének megállapítását.

A munkaviszony alanyaira is irányadó, a Ptk. 2:43. § b) és e) pontjaiban 
lévő nevesített személyiségi jogok, a magánélet és a magántitok védelme, il-
letve e jogok megsértése rögzítése mellett – kereseti kérelem hiányában – az 
egyik ügyben elmaradt a munkáltató sérelemdíj megfizetésére kötelezése. 
A Kúria azonban a döntése indokolásában és annak elvi tartalmában is a 
jövőre nézve jelzésként meghatározta a munkáltatónak az Mt. 9. § (2) bekez-
désén alapuló, a munkavállaló személyiségi jogát korlátozó magatartása ke-
reteit. A döntés egyben útmutatást tartalmaz a munkáltató (rendes) felmon-
dása – tárgyalt jogkérdést érintő indokának – jogszerűségéről: az, hogy a 
munkavállaló nem jelenti be előzetesen egy beosztottjával fennálló „intim 
viszonyát” nem lehet az említett jognyilatkozat jogszerű indoka, mert a tör-
vényből nem következik, hogy a vezető beosztású munkavállalónak a sze-
relmi kapcsolatát be kellett volna jelentenie.11 A döntésből azonban a jövőre 
nézve feltételezhetjük, hogy a munkáltatónak például a magánélethez való 
jog sérelmét okozó jogsértése esetén számolnia kell a sérelemdíj iránti igény 
eredményes érvényesítésével. Ilyen és hasonló ügyekben tetten érhető lehet 

7  Mfv.I.10.572/2017/7., [45] pont.
8  Mfv.I.10.285/2018/5., [23] pont.
9  Mfv.I.10.130/2018/9., [24], [31] pont.
10  Az Mfv.I.10.572/2017/7. számú döntés [50] pontjában rögzített elvi tartalom.
11  Mt. 9. §, Ptk. 2:42. § (1) bekezdés; Mfv.I.10.261/2018/5., [68] pont.
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a sérelemdíj kettős, kompenzációs és (nem büntetőjogias) magánjogi bünte-
tő funkciójának érvényesülése is.

Az előbbiekben ismertetett döntések, általában a közzétett ítéletek alap-
ján feltételezhető, hogy (eltekintve az új eljárásjogi szabályok hatálybalépése 
folytán felmerülő nehézségektől) a sérelemdíj iránti igények érvényesítése a 
jogintézmény újszerűsége, az ebből fakadó alkalmazásbeli bizonytalanság 
miatt számos esetben eredménytelen. Ezenkívül szerepet tulajdoníthatunk 
annak, hogy a munkajogi szabályok mellett új feladatként az igény érvénye-
sítőinek, általában a jogalkalmazóknak a polgári jogi szabályokat is egyide-
jűleg alkalmazniuk kell. A nehézséget fokozhatja, hogy még nem született 
jelentős számú Ptk.-n alapuló kúriai döntés. Az ebből keletkezett ismeret-
anyag ugyanis bátorítólag hatna a munkaviszonnyal összefüggésben érvé-
nyesített sérelemdíj iránti igényérvényesítésre.

Feltételezve, hogy bizonyítást nyer a munkáltatónak az a jogsértő maga-
tartása, hogy a munkavállalója jó hírnevét sértő állítást tett (a munkahelyén 
használt zöld színű munkavédelmi célokat szolgáló lakatot eltulajdonította), 
vizsgáljuk meg, miként dönthetett volna a bíróság a Kúrián létrehozott Új 
Ptk. Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) sérelemdíjról 
közzétett véleményét is alapul véve.12

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a sérelemdíj megállapítása egyik 
feltételének, a nem vagyoni sérelem bekövetkezésének hiánya miatt, noha a 
személyiségi jog sérelme megállapítható, nem indokolt a marasztalás. Az 
alacsony összegű sérelemdíj ugyanis nem alkalmas a sérelem kompenzálá-
sára, sem pedig a preventív hatás elérésére. Kérdés, hogy a Ptk. 2:52. § (3) 
bekezdése alapján elvégzett mérlegelés eredménye folytán miként alakul-
hat a sérelemdíj iránti igény megalapozottsága, illetve ennek mértéke a 
munkaviszony alanyai, ezen belül különösen a munkavállaló terhére bekö-
vetkezett jogsértés esetén. A Ptk. említett szabályában nem kimerítő felsoro-
lásként szereplő első három körülmény (a jogsértés súlya, ismétlődő jellege, 
a felróhatóság mértéke) értékelése feltételezhetően nem térhet el jelentősen a 
Ptk. alapján elbírált ügyekétől, azonban a jogsértésnek a sértettre és környe-
zetére gyakorolt hatása más megítélést tehet indokolttá. A munkahelyi kör-
nyezetre gyakorolt hatás – figyelemmel a tartós jogviszonyra, amely alapján 
a munkavállaló elért jövedelme maga és családja megélhetését biztosítja –, 
de a prevenció követelménye is magasabb összegű sérelemdíjat indokolhat, 
ezért mintegy „kiemelheti” a nemvagyoni igényt a „bagatell” igények közül, 
noha egyébként az általában ilyenként minősülne. A példánál maradva ér-
tékelni kellene, hogy a „zöld lakat” eltulajdonításának jogsértő állítása mi-
lyen hatást gyakorolt arra a környezetre, ahol a sérelmet szenvedett fél eset-
leg hosszabb idő óta végzi a munkáját. A munkavállaló ugyanis az Mt. 6. § 
(2) bekezdésében meghatározott kötelezettsége folytán együttműködésre 

12  Lásd https://kuria-birosag.hu/ptk (2019. június 24.).
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köteles a munkatársaival, ilyen kötelezettsége általában a „lakókörnyezeté-
vel” szemben nem áll fenn. Mindezek folytán az igény nem feltétlenül mi-
nősülhetne „bagatellnek”, továbbá jelentősebb összegű marasztalással haté-
konyabb visszatartó hatás érhető el. Könnyen belátható, hogy a munkavál-
laló „környezete” (munkatársai) eltérően értékelnék a jogsértést (nagyobb 
összegű) sérelemdíjban marasztaláskor, mint ennek mellőzésekor, nem is 
szólva a munkáltatóról. A jogsértés és a prevenció megítélése tehát a mun-
kaviszonnyal összefüggő személyiségijog-sértésnél eltérhet az egyéb ilyen 
jogsértésekétől.

Mindezekhez kapcsolódóan hangsúlyozni kell, hogy a felelősség alóli 
mentesülésre vonatkozó, az Mt. 177. §-a alapján alkalmazandó szabályok kö-
zül a Kúria 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény I. pont indokolásának utolsó be-
kezdése értelmében: „az Mt. speciális szabályaira tekintettel a Ptk. 6:519. § 
második mondata nem alkalmazható”. Ezért a munkaviszonnyal összefüg-
gő sérelemdíj megfizetése alól a jogsértő fél nem a Ptk. 6:519. §-a szerint 
mentheti ki magát.

A munkaügyi ítélkezési gyakorlat a sérelemdíj összegére vonatkozóan 
sem tekinthető kialakultnak, ezen belül nem szűrhető le az sem, hogy a bí-
róságok miként fogják megítélni a munkaviszonnyal összefüggő „bagatell” 
igényeket.

Egyetértve Lábady Tamás13 véleményével, miszerint a jelképes jóvátétel a 
személyiségi jogok és a jogvédelem devalválódását idézné elő, vitatható, 
hogy a csekély súlyú sérelmek elutasítása nem felel meg a törvénynek, 
amint azt Magyarfalvi Katalin a Munkavállalók emberi méltósága címen közzé-
tett tanulmányában14 kifejtette. Rácz Orsolya és Rácz Zoltán15 szerzők néze-
tével azonosan, abból is kiindulva rögzíthető, miszerint a Ptk. 2:52. § (2) és 
(3) bekezdése alapján az igen csekély súlyú jogsértés nem is teszi lehetővé a 
nem vagyoni sérelem kimutatását. A bírói gyakorlatnak természetesen kö-
rültekintően kell kialakítania a sérelem csekély súlyúvá minősítése feltétel-
rendszerét. Néhány példa már megismerhetővé vált, így például BH 
2016.241. számon közzétett döntésben. Eszerint a jogsértés megállapítása és 
elégtételadás elrendelése elégséges, ha a jogsértő kijelentés csupán két ma-
gánszemély előtt valósult meg, és a felperes környezetére, személyének 
megítélésére nem volt kihatással.16 Ettől jelentősen eltérő esetben – egyetért-
ve Fuglinszky Ádám17 felfogásával –, ha a jogsértőre bármely eljárásban már 
valamely hátrányos jogkövetkezményt alkalmaztak, indokolt lehet a sére-

13  láBady Tamás: Sérelemdíj versus nem vagyoni kártérítés. Állam- és Jogtudomány, LVII. évfolyam 
2016. 1. szám, 42–43. o.

14  magyarFalVI Katalin: A csekély súlyú jogsértések kiszűrésének problémája. Gazdaság és Jog, 2016. 
24. évf. 5. o.

15  rácZ Orsolya – rácZ Zoltán: A nemvagyoni kártérítés és sérelemdíj alkalmazhatóságának ellent-
mondásai a munkajogban. Miskolci Jogi Szemle, 12. évf. 2017. 2. különszám, 459. o.

16  BH 2016.241., [16] pont.
17  FuglInsZky Ádám: Kártérítési jog. HVG-ORAC Kiadó, 2015. Budapest, 837. o.
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lemdíjban marasztalás is, de „[E]z semmiképpen sem azt jelenti, hogy a sé-
relemdíj […] összegéből mechanikusan levonjuk a már megfizetett pénz-
büntetést, hanem azt, hogy a mérlegelés során arra is tekintettel vagyunk: a 
személyiségi jogokat sértő személyt az állam már megbüntette.”

A sérelemdíj összegére vonatkozó, a jogintézmény céljából kiinduló egyik 
útmutatás, miszerint a sérelemdíj a sérelmet szenvedett félben a jogsértő 
magatartás miatt elszenvedett hiányérzeten, veszteségérzésen túl magában 
foglalja a jogsértés társadalmi elítélését18 is, hozzájárulhat a csekély súlyú 
jogsértések helytálló értékeléséhez.

A sérelemdíj érvényesítésével kapcsolatban a Pp. egyes szabályai is emlí-
tést érdemelnek.

A keresetlevéllel szemben a Pp. 170. §-ában, ezen belül a (2) bekezdés e) 
pontjában támasztott szigorú követelmények szerint e beadványban kell 
előadni a bizonyítékokat, illetve azokat csatolni is kell. A törvényjavaslat in-
dokolása kifejezetten utal a kép- és hangfelvétel rendelkezésre bocsátására. 
A Pp. XXXIX. fejezete, továbbá egyéb rendelkezései nem tartalmaznak erre 
vonatkozó eltérő szabályt, ezért a munkaviszonnyal összefüggő sérelemdíj 
iránti keresetnek is kötelező kelléke szükség esetén a kép- és hangfelvételek 
benyújtása.

A bírói gyakorlat a nem vagyoni kártérítés iránti perekben – ideértve a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságokat is – egységesen alkalmazta a BH 
2001.110. számon közzétett döntés III. pontjában lévő iránymutatást. Emiatt 
a felek a perben felhasználták és a bíróságok értékelték azokat a hangfelvé-
teleket, amelyek jogszabálysértő módon, a személyhez fűződő jogok meg-
sértésével keletkeztek. E kérdésről a jogirodalomban egységes nézet nem 
alakult ki, és a vita a Pp. hatálybalépését követően is folytatódhat. Papp Zsu-
zsanna19 a témáról a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ha-
tálya alá eső időszakban írt téziseiben tartalmilag a Kúria említett döntésé-
ben lévő jogi indokolás egy részét is rögzíti. Eszerint a bíróság mérlegelési 
jogkörébe tartozik az a bizonyításieszköz-befogadás, amelyik nem esik a bi-
zonyítékok kifejezetten tiltott, illetve kötelező befogadása alá, és amelyekről 
a bíróság az arányosság elve alapján dönt. A bizonyíték tehát akkor zárható 
ki „ha a szerzés során keletkezett, vagy a felhasználás során keletkező jog-
sérelem súlya igen jelentősen elmarad azon sérelem mellett, amelyet […] a 
kizárás okozna, és azok nem helyettesíthetők más, jogszerűen szerzett […] 
bizonyítási eszközökkel.” A szerző további feltételként a kellően gondos 
ügyvitelt rögzíti. Hasonló gondolatmenet és jogi érvelés jelenik meg a BDT 
2014.3076. számon közzétett döntésben.

18  PJD. 2017.3.II.
19  papp Zsuzsanna: Az illegális eredetű, illetve felhasználásukkal személyiségi jogot sértő információk a pol-

gári perbeli bizonyításban című doktori értekezésének tézisei III. C) pont. ELTE Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola, Budapest, 2011.
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A fenti megállapítások a Pp. alapelvei, különösen a fél eljárástámogatási 
és igazmondási kötelezettsége miatt is megszívlelendők. A koncentrált, ha-
tékony pervitel20 érdekében a félnek rendelkezésre kell bocsátania egyéb bi-
zonyíték hiányában a nála meglévő négyszemközti beszélgetésen, vagy cse-
kély számú jelenlévő előtt elhangzott, például a jóhírnév sérelmét alátá-
masztó hangfelvételt.

A bizonyítékok beszerzésénél a már idézett értekezésben21 megjelölt gon-
dosság fogalma is köthető a Pp. eljárástámogatási kötelezettséget előíró sza-
bályához.22 A Pp. 4. § (3) bekezdésében előírt igazmondási kötelezettség 
folytán, továbbá a félnek hátrányos jogkövetkezmények23 terhe mellett kell 
nyilatkoznia arról is, hogy a bizonyítékként megjelölt múltbeli eseményt 
rögzítő hangfelvétel milyen módon keletkezett.

A jogsértő módon keletkezett hangfelvételt nézetünk szerint a fél a Pp. 
hatálya alá tartozó perben – azonosan a nem vagyoni kártérítés iránti ügyek-
ben kialakult gyakorlattal – felhasználhatja. Ennek értékelése során a bíró-
ság dönt arról, hogy ez a további bizonyítékkal egybevetve alátámasztja-e a 
sérelemdíj iránti követelést megalapozó jogsértést. Ettől eltér annak megíté-
lése, hogy miként zárul az a jogirodalmi vita (amelyről most nem szólunk) 
arról, hogy a fél a polgári jog szabályai szerint felel-e a jogsértő módon be-
szerzett bizonyíték perbeli felhasználásáért, illetve a bizonyíték beszerzésé-
ért. Eljárásjogi szempontból bizonyára jelentősége van annak, hogy az anya-
gi pervezetés24 keretében a bíróság a szóban lévő hangfelvételről a felet mi-
lyen tájékoztatással látja el.

Munkaviszonnyal összefüggő sérelemdíj iránti perben a Pp. 520. §-a külö-
nös szabályának érvényesüléseképpen a perfelvételi tárgyaláson az elnök 
(szakbíró) a jogvita egészét megtárgyalja a személyesen vagy képviselőik 
útján megjelent felekkel. Ennek célja az egyezségkötés megkísérlése, és ez 
magában foglalja a bizonyítási teherről, a bizonyítékokról felmerült anyagi 
jogi és eljárásjogi természetű kérdések egyeztetésnek minősülő megtárgya-
lását is. Amennyiben a munkajogi per perfelvételi tárgyalásán a felek felve-
tik a jogsértően beszerzett bizonyíték meglétét, a bíró anyagi pervezetés 
alapján fennálló kötelezettségének részét képezi a fentebb vázolt bírói gya-
korlatról, ezen belül az igazmondási kötelezettség esetleges megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatás is.

20  Pp. 4. § (1) bekezdés.
21  papp: i. m. III. C) pont v, utolsó mondat.
22  Pp. 4. § (1) és (2) bekezdés.
23  Pp. 4. § (4) bekezdés.
24  Pp. 253. §.
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TÁLNÉ MOLNÁR ERIKA*

A bűnelkövetők munkavégzéséről

1. A büntetések történelme – rabszolgamunka, 
kényszermunka, dologházak

A történelmi időkben a bűnözők büntetése a bosszún és az elrettentésen 
alapult. Már az ókori társadalmakban megjelent a fogvatartás és a kény-
szermunka keveréke, ami deportálást és rabszolgamunkát jelentett. Az ar-
chaikus jelleget tükrözte a gyakran kínzással egybekötött halálbüntetés. Bi-
zonyos bűncselekmények elkövetőit rabszolgává minősítve bányamunkára, 
vagy közmunka végzésére ítélték teljes vagyonelkobzás mellett.

A középkor első évszázadaiban tagadták a halálbüntetést, később a ma 
már rendkívül kegyetlennek minősülő büntetés-végrehajtási módozatok 
terjedtek el, mint például a máglyahalál, kerékbetörés, nyársra, illetve karó-
ba húzás. A kegyetlen testfenyítő büntetéseknek a felvilágosult abszolutiz-
mus igyekezett véget vetni, a gyökeres változások a polgárosuló nyugat-eu-
rópai államokban a XVI–XVIII. században történtek, amikor is először Ang-
liában az elítélteket dologházra kötelezték. Az első modern büntetőintézet 
Belgiumban létesült 1773-ban, és itt az elítéltek már szigorú felügyelet alatt 
közös termekben dolgoztak. Egyre inkább fontosságot tulajdonítottak az el-
ítéltek hasznos termelőmunkával való foglalkoztatásának, egyes országok a 
bűnözők megjavulása kulcskérdésének tekintették a munkára nevelés kér-
dését. Svájcban a XIX. század végén büntető munkatelepeket szerveztek, 
ahol a mezőgazdasági munkát végző elítéltek szabadon mozoghattak. Per-
sze mindez munkakényszert jelentett, amelyben az elítéltek munkáltatásá-
ról és élelmezéséről az állammal kötött bérleti szerződés alapján vállalko-
zók gondoskodtak.

A XIX. század végén az elítéltek jogállásának kérdése az európai államok-
ban már felvetődött, Magyarországon a reform a Csemegi-kódexszel kezdő-
dött. Az elítéltek munkáltatásakor azonban a fogvatartottak jogairól nem 
beszélhetünk, inkább arról volt szó, hogy a fejlődő gazdasági környezet 
igényt tartott a börtönben lévők munkaerejére is, amelyet azzal indokoltak, 
hogy a büntetés során a munkáltatással a bűnelkövető javítása és az újabb 
bűncselekmények elkövetésének megelőzése a cél.

* Ny. kollégiumvezető-helyettes, tanácselnök, Kúria.



394

1.1. Magyarország – a munkakényszertől a reintegrációig

A XX. század elején Magyarországon is elterjedtek a dologházak, amelyben 
az elítéltek munkakényszer alatt álltak és a munka alóli felmentésnek semmi-
lyen címen nem volt helye. A munkáltatás militáris körülmények között folyt, 
amelynek során minimális követelmények sem voltak a dologházba utaltak 
bármilyen jogára. Mindemellett ebben az időben a nemzetközi börtönügyi 
kongresszusok kiemelt témája volt az elítéltek foglalkoztatásának kérdése, 
különös tekintettel az elítéltek intézeten kívüli munkáltatását illetően. Ma-
gyarországon 1945-ben a népbírósági jogban ismét megjelent az internálás és 
a kényszermunka mint büntetés. A II. világháború után újjászerveződő köz-
igazgatással a foglalkoztatottak munkáltatásának rendszere teljes egészében 
államivá vált és létrejöttek a börtöngyárak, ahol a termelés az elítéltek mun-
kájára épült és lakossági igényeket is igyekezett kielégíteni. 

Hosszú út vezetett a munkáltatásnak a XVIII. század végére és a XIX. szá-
zad elejére történő szervezetszerű indulásától a büntetés-végrehajtás szer-
ves részét képező, a fogvatartottak munkával történő teljes körű foglalkoz-
tatása jelenlegi rendszerének létrehozásához, amikor az elítélteket törvény 
kötelezi a munkavégzésre, de jogaikat a törvény garantálja.

A megtorlás, a bűn következetes üldözése és arányos megbüntetése a 
hangsúlyos, ugyanakkor legalább ennyire fontos a társadalom érdekében a 
bűnelkövetők reintegrációjának a támogatása és a helyreállító igazságszol-
gáltatás irányelveinek érvényesítése. Magyarországon ezek az elvek már a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben megjelentek és a 
kedvezőtlen gazdasági körülmények között is megkísérelték összehangolni 
az elítéltek munkavégzésének gazdaságossági és reszocializációs céljait. 
Újra és újra felbukkant követelményként az elmúlt évtizedekben, hogy a 
büntetés-végrehajtás nem lehet az állam számára veszteséges. Ennek egyik 
szélsőséges példája az, hogy 1947-ben az igazságügyi kormányzat a rab-
munkáltatást beillesztette a tervgazdaságba.

1.2.  A rendszerváltást követő évek – börtönvállalatok mint 
gazdasági társaságok

A börtönügy szervezeti korszerűsítése a rendszerváltozást követő évek-
ben indult meg. A korábban állami vállalatként működő börtönvállalatok-
nak gazdasági társasággá kellett átalakulniuk, így 1994. január 1-jei hatály-
lyal létrejött tizenkét korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: kft.), két 
kft. a feladatok hatékonyabb teljesítése érdekében 2013-ban összeolvadt, így 
a működő gazdasági társaságok száma tizenegyre csökkent. Ezek a gazda-
sági társaságok a sajátos állami feladat ellátásának kötelezettségéből, azaz a 
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foglalkoztatottak munkáltatásából és a szervezeti környezetükből adódóan 
a piaci szereplőktől jelentősen eltérő sajátosságokkal rendelkeznek.

A nemzetközi szabályok alapján a fogvatartottak munkáltatása meg kell, 
hogy feleljen a kényszer és a kötelező munka tilalmáról szóló, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) által kiadott egyezménynek és az Európai Bör-
tönszabályok ajánlásainak. 

A szabadságvesztés-büntetés tartama alatt végzett munka nem lehet 
büntető- vagy kényszermunka jellegű. A kényszer- vagy kötelező munka 
végzésének általános tilalmát nemzetközi dokumentumok tartalmazzák. 
Ezek Magyarországon is kötelező érvényűek. Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete és az Európa Tanács ugyanakkor lehetővé teszi a kötelező munkával 
járó szabadságvesztés kiszabását, illetve a munkakötelezettség megkövete-
lését.1

A munkakötelezettség fenntartásának nincs akadálya, elegendő és hasz-
nos munkát kell biztosítani ahhoz, hogy az elítélteket teljes munkanapon át 
foglalkoztatni lehessen.2 A munkáltatást úgy kell megszervezni és lebonyo-
lítani, hogy az más folyamatokkal együtt az egész büntetés-végrehajtási 
rendszer szerves részévé váljon. Ennek megfelelően a magyar büntetés-vég-
rehajtási (bv.) gazdasági társaságok egyúttal a bv. szervezetének is részei, 
így a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogi és szakmai szabályok is vonat-
koznak rájuk, amelyek általában többletfeladatot és korlátot jelentenek szá-
mukra, miközben gazdálkodásukat alapvetően a gazdasági társaságokról, a 
számvitelről szóló törvények és az adójogszabályok szabályozzák. E gazda-
sági társaságok működési területüket tekintve szorosan kötődnek a bv. inté-
zetek területéhez.

1.3.  Az új irányítási modell – önfenntartás és hatékonyabb 
foglalkoztatás

A fogvatartottak teljes körű foglalkoztatása megvalósításának és tartós 
fennállásának, a központi ellátórendszer folyamatos fejlesztésének biztosí-
tására létrejött a Bv. Holding Kft., amely az operatív irányítást látja el a bv. 
gazdasági társaságok fölött. Az irányítási modell átalakítását a bv. feladatel-
látásából és környezetéből fakadó sajátosságok tették szükségessé. Az el-
ítélt-munkaerő foglalkoztatási kötelezettségéből fakadó teljesítményt és ha-
tékonyságot rontó hatások a munkaerő stabilitásának hiánya, a munkaerő 
szakképzetlensége, motiválatlansága, munkakultúrájának és fegyelmének 
alacsony volta, valamint mobilizálhatóságának merevsége. Nemegyszer 

1  ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány 8. cikk 3.a. pont; Európa Tanács Em-
beri Jogok Európai Egyezmény 4. cikk 2. pont.

2  ENSZ Minimumszabályok 71. 3. pont.
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fordulnak elő szándékos és gondatlan károkozások a foglalkoztatott elítél-
tek részéről.

Egyre erősödő elvárás a fogvatartottak minél hatékonyabb foglalkoztatá-
sa és a részben önfenntartó büntetés-végrehajtás megteremtése. Ezért a 
büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok szerepe tovább nőtt az elmúlt 
években. A Bv. Holding vállalatcsoport tagjainak termékpalettája rendkívül 
sokrétű. Kiemelendőek a nyomdaipari termékek és irodaszerek, iratmeg-
semmisítés, háztartási, higiéniai papírtermékek és tisztítószerek, textíliák, 
ruházati termékek, mint a munka-, védő- és egyenruházati termékcsaládok, 
kórházi textíliák, lábbelik, bőrtermékek, irodabútorok, mezőgazdasági ter-
mékek, gabona- és ipari növények, tejtermelés, feldolgozott húsipari termé-
kek és egyéb élelmiszerek, faipari termékek és mosodai szolgáltatások.

Az elítéltek végzik a börtönök fenntartásával, felújításával, karbantartá-
sával járó munkákat, ők dolgoznak a bv. intézetek mosodáiban és a konyhá-
kon is. Termelő, mezőgazdasági és ipari tevékenységet folytatnak a bv. gaz-
dasági társaságainál, amelyeket kifejezetten arra hoztak létre, hogy munkát 
biztosítsanak a fogvatartottaknak.

A fogvatartottak munkáltatásának célja, hogy elősegítse az elítélt testi és 
szellemi erejének fenntartását, lehetőséget adjon szakmai gyakorlottság 
megszerzésére, fejlesztésére és megkönnyítse, hogy szabadulása után a tár-
sadalomba beilleszkedjék, ami a közösen végzett hasznos és célszerű mun-
ka hatása. A munkakultúra elsajátítása és az értékteremtés lehetősége előse-
gíti az önbecsülés és felelősségérzet növekedését és lehetővé teszi ugyanak-
kor a szabadulásra tartalékolást, valamint a hozzátartozók támogatását is. 

A magyarországi börtönökben a munkaképes fogvatartottak vagy dolgoz-
nak, vagy tanulnak és a büntetés-végrehajtási szervezet mára részben önfenn-
tartóvá vált. A belső ellátás keretében számos terméket fogvatartotti munká-
val állítanak elő, az alapvető élelmiszer-ellátottság közel 100 százalékos, ehhez 
a bv. gazdasági társaságok állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, pékségek-
kel, tésztagyárral és egy vágóhíddal is hozzájárulnak. Az elítéltek munkavég-
zése semmilyen értelemben nem lehet értelmetlen és haszontalan.

2. A fogvatartottak munkáltatása  
– milyen jogviszonyban?

A fogvatartottak munkáltatása három formában történhet:
– az intézmény fenntartásában történő közreműködés, mint például kar-

bantartás, konyhai, mosodai munkálatok elvégzése;
– a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál történő foglalkoztatás;
– külső gazdálkodó szervezet által történő foglalkoztatás a bv. intézet és 

a külső vállalkozás egymással kötött szerződése alapján.
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Az elítélt munkáltatásának egyik formája a közcélú munkavégzés, amely 
a bv. intézet szervezésében megvalósuló olyan reintegrációs tevékenység, 
mely önkéntes és az elítéltnek a bv. intézettel együttműködési megállapo-
dást kötött szervezeteknél történő, társadalmilag hasznos munkavégzés cél-
jából történő foglalkoztatására irányul.

Mindezek részletes szabályairól a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. 
évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) rendelkezik.

2.1. A büntetés-végrehajtási jogviszony része a munkáltatás

A fogvatartottak munkáltatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz a 
szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyé-
be lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) 
IM rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott elítél-
tekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás 
szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet. Az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 
szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi fel-
adatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony kere-
tében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. 
(XII. 15.) BM rendelet rendelkezik.

A fogvatartottak munkáltatása a büntetés-végrehajtási jog által széleskö-
rűen rendezett, melyben az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott az Alap-
törvényben meghatározott alapvető jogait, valamint egyéb jogait és kötele-
zettségeit a büntetés-végrehajtás rendjével összhangban gyakorolja, illetve 
teljesíti. 

Az elítélt büntetés-végrehajtási jogviszonyban áll a végrehajtásért felelős 
bv. intézettel. A büntetést végrehajtó, illetve a büntetés-végrehajtásban részt 
vevő szervek jogszabályok által rendezett jogviszonyba kerülnek az elítél-
tekkel, továbbá a kényszerintézkedések hatálya alatt állókkal, valamint a 
rendbírság helyébe lépő és a szabálysértési elzárással érintettekkel.3

A fogvatartottak munkáltatásának leggyakoribb formája a költségvetési 
munkáltatás. Ennek során az elítéltek az intézetek fenntartásában és a mű-
ködést kiszolgáló funkciók ellátásában (felújítás, karbantartás, mosoda, 
konyha stb.) vesznek részt, tehát nem termelő jellegű munkát végeznek. 
Ezekre a tevékenységekre és munkavégzésre a büntetés-végrehajtási jogvi-
szony keretében kerül sor. Kérdéses lehet azonban, hogy a munkáltatás má-
sik, legnagyobb fogvatartotti létszámot foglalkoztató formája a kimondot-
tan a fogvatartotti munkáltatás céljára alapított és működtetett büntetés-
végrehajtási gazdasági társaságoknál végzett munka, valamint a szerződés 

3  Bvtv. 7. § (1) és (2) bekezdés.
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alapján harmadik fél számára végzett munka változtat-e a fogvatartott jog-
állásán, azaz új jogviszonyt hoz-e létre, vagy pedig módosítja-e a büntetés-
végrehajtási jogviszonyt. Ennek megválaszolásához segítséget nyújtanak a 
Bvtv. 3. § 13. pontjában a munkáltatásról megfogalmazottak.

A törvény meghatározása szerint munkáltatás a reintegrációs tevékeny-
ség azon formája, amikor a fogvatartottak munkavégzésére szervezetten, 
rendszeresen, haszon- vagy bevételszervezési céllal a munka törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) által szabályozott mun-
kaviszonytól eltérő, jogszabályban meghatározott feltételekkel és díjazás el-
lenében történik. Az így létrejövő munkáltatási jogviszony alanyai munkál-
tatóként a bv. intézet, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott 
gazdasági társaság vagy a büntetés-végrehajtási szerv szerződése és a fog-
vatartottak hozzájárulása alapján más gazdálkodó szervezet, valamint 
munkavégzőként – a reintegrációs őrizetben lévő elítélt kivételével – a fogva 
tartott elkövető.

E meghatározásból következően a fogvatartott mint munkavégző továbbra 
is büntetés-végrehajtási jogviszonyban marad, noha a törvény a munkáltatási 
jogviszony alanyaként jelöli meg munkavégzőként, munkáltatóként pedig a 
bv. intézetet, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságot, valamint a szerző-
dés alapján munkáltatást végző más gazdálkodó szervezetet nevezi meg.

Ez a sajátos a Bvtv. által „munkáltatási jogviszonynak” nevezett munkál-
tatási forma nem önálló jogviszony, hanem a munkaviszonytól eltérő, és a 
büntetés-végrehajtási intézet által elrendelt ellenőrzött és felügyelt 
reintegrációs tevékenység, melyekre a büntetés-végrehajtási jogviszony ke-
retében kerül sor.

A fogvatartottak munkáltatása során nem keletkezik sem munkaviszony, 
sem munkavégzésre irányuló jogviszony, a fogvatartottak munkavégzése 
nem speciális jogviszony keretében, hanem változatlanul a büntetés-végre-
hajtási jogviszony keretében történik azzal, hogy a munkáltatásra jogsza-
bályban meghatározott feltételekkel és díjazás ellenében, szervezetten, 
rendszeresen haszon vagy bevételszerzési céllal kerül sor.

Rácz Zoltán és Rácz Orsolya a fogvatartottak munkavégzéséről írt tanul-
mányukban a fogvatartottak munkavégzését a munkajog egyik speciális 
területeként jelölik meg. Arra a következtetésre jutnak, hogy ezt a jogvi-
szonyt nem lehet munkaviszonynak tekinteni, mert a munkaviszony létesí-
tésének alapvető feltétele hiányzik, hiszen nem kötnek a fogvatartottakkal 
munkaszerződést, azonban a munkavégzés egy elkülönült speciális jogvi-
szony keretében történik, így munkaviszonyról nem, hanem munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyról lehet beszélni a fogvatartottak munkavég-
zésével kapcsolatban.4 

4  rácZ Zoltán – rácZ Orsolya: A fogvatartottak munkavégzéséről. Sectio Juridica et Politica, Miskolc, 
Tomus XXVII/2., 2009, 573–579. o.
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Belovics Ervin és Vókó György ezzel szemben egyértelműen állást foglal 
amellett, hogy az elítélt munkáltatásának sajátossága, hogy munkavégzése 
nem a munkáltató és a munkavállaló saját elhatározásából létrejött szerződé-
sen alapul, hanem az elítélt számára kötelező munkavégzést előíró jogszabá-
lyi rendelkezésen. Az elítélt munkavégzése tehát nem munkajogviszony, ha-
nem a büntetés-végrehajtási jogviszony keretein belül szabályozott.5 

Azzal kell egyetérteni, hogy a fogvatartottak munkáltatása a Bvtv.-ben 
meghatározottak alapján megvalósuló büntetés-végrehajtási jogviszony ke-
retében történik, ugyanúgy, mint az alapfokú iskolai oktatás, a szakirányú 
képzés, a terápiás foglalkoztatás, a művelődési, a szabadidős, a sport-, továb-
bá a személyiségfejlesztő és gyógyító, rehabilitációs programokon való rész-
vétel is. A büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő fogvatartotti 
munkáltatás annak ellenére nem érinti a büntetés-végrehajtási jogviszonyt, 
azt nem módosítja, hogy a fogvatartott a munkavégzése ellenértékeként 
munkadíjban részesül és a munkáltatása során az Mt.-ben szabályozottak-
kal részben azonos vagy hasonló jogok illetik, illetve kötelezettségek terhe-
lik és a Bvtv. számos, az Mt.-ből ismert munkajogi fogalmat használ.

Nem minősül munkáltatásnak, hanem a fogvatartott büntetés-végrehaj-
tási jogviszonyának szerves része a fogvatartott kötelezettsége, hogy fogva 
tartási helyének tisztántartásában és ellátásában díjazás nélkül részt ve-
gyen.6 Mindazonáltal e munkavégzésre is vonatkoznak munkajogi jellegű 
szabályok, mivel a Bvtv. rögzíti, hogy a tisztántartást, karbantartást és ellá-
tását szolgáló munkában csak olyan elítélt vehet részt, aki egyébként mun-
káltatásra is alkalmas. Az ilyen munkavégzés ideje a napi négy órát, havon-
ta összesen a huszonnégy órát nem haladhatja meg, továbbá a munkavég-
zés idejére az elítéltet szükség szerint el kell látni munkaruhával és lábbeli-
vel, szakmai oktatásban kell részesíteni, balesetét a munkabalesetre vonat-
kozó jogszabály szerint kell elbírálni. A munkavégzés időpontjait és tarta-
mát a bv. intézet a fogvatartotti nyilvántartásban rögzíti.7

3. A fogvatartott munkáltatásához kapcsolódó jogok  
és kötelezettségek

A bv. intézet Befogadási és Fogvatartási Bizottsága (a továbbiakban: BFB) 
hatáskörébe tartozik a fogvatartott reintegrációs programba történő bevo-
nása, ilyen programba történő helyezése, annak megszüntetése, továbbá a 
programon való részvétel eredményességének értékelése. A Bvtv. 96. § (1) 

5  BeloVIcs Ervin – Vókó György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata. HVG-ORAC Kiadó, Bu-
dapest, 2014, 295. o.

6  Bvtv. 133. § (2) bekezdés e) pont. 
7  Bvtv. 135. §.
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bekezdés f) pontja a BFB elítéltekkel kapcsolatos feladatai közé sorolja a nem 
dolgozó és újonnan befogadott elítélt munkába állítását, a munkahely és a 
munkakör kijelölését, a dolgozó elítélt más munkahelyre történő áthelyezé-
sét, munkahelyről történő leváltását.

A BFB dönt a bv. szerv orvosának javaslata alapján a munkaterápiás fog-
lalkoztatásról, annak munkaidejéről és munkarendjéről is. A munka kijelö-
lésénél figyelembe kell venni az elítélt testi és szellemi képességeit, lehető-
ség szerint a szakmai képzettségét, valamint érdeklődését is. A munkáltatás 
során annak valamennyi alanyának úgy kell eljárni, ahogy az az adott hely-
zetben általában elvárható, kivéve ha a Bvtv. eltérő követelményt ír elő. Az 
elítélt a munkáltatás során nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel mun-
káltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A fogvatartottat e kötele-
zettség terheli az őt munkáltató büntetés-végrehajtási gazdasági társasá-
gok, valamint a hozzájárulása alapján őt foglalkoztató harmadik szerveze-
tek tekintetében is.

A büntetés-végrehajtási intézetek vagy a gazdasági társaságok szerződést 
köthetnek egy harmadik féllel állandó vagy időszakos munka elvégzésére 
(bérmunka). Erre a fogvatartott hozzájárulása alapján kerülhet sor, melynek 
során a hozzájárulásnak az őt foglalkoztató külső gazdálkodó szervezetnél 
történő konkrét munkavállalásra kell kiterjednie. A külső gazdálkodó szer-
vezettel kötött szerződésben a munkáltatói jogok kizárólag azon része ru-
házható át, amelyek a napi munkavégzéshez szükségesek, de az elítéltek 
személyiségi jogait nem sértik.

A büntetés-végrehajtási jogviszony jellegéből eredő garanciális szabály-
ként rögzíti a Bvtv., hogy a munkáltatás során a foglalkoztatottak között alá-
fölé rendeltségi viszony nem hozható létre.

A munkáltatáshoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a Bvtv. VI. „A 
munkáltatás” című fejezete tartalmazza.

Munkáltatásban kizárólag az az elítélt vehet részt, aki a tizenhatodik élet-
évét betöltötte. A munkáltatói jogokat a bv. szerv gyakorolja.

3.1. A munka- és pihenőidő speciális szabályai

A Bvtv. meghatározza a fogvatartottak munkáltatása során alkalmazan-
dó munka- és pihenőidőre vonatkozó fogalmakat, melyek részben azonosak 
az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályaival. Vannak azon-
ban a fogva tartás követelményeihez igazodó speciális szabályok, mint pél-
dául az előkészítő és befejező tevékenység, amelyet a törvény úgy határoz 
meg, hogy nem része a munkaidőnek és idetartozik minden olyan feladat 
ellátása, amelyet az elítélt a munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és 
rendszeresen köteles elvégezni, vagy a munkáltató végrehajtani.8 A sajátos 

8  Bvtv. 228. §.
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szabályozás indoka, hogy speciális biztonsági követelményeket és bv. sajá-
tosságokat kell figyelembe venni, amelyek miatt az előkészítő és befejező 
tevékenység sokszor nagyon időigényes, ezért nem képezheti a munkaidő 
részét.

A munkaidőt a fogvatartottak esetében össze kell hangolni a fogva tartás 
egyéb jogintézményeivel, a bv. intézetek házirendjével és napirendjével, így 
az általános munkarendet e szempontok figyelembevételével kell kialakítani.

A fogvatartottak munkaidejével és munkaidő-beosztásával kapcsolatos 
alapvető dokumentum a munkáltatási szabályzat. Ebben állapítható meg az 
adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munka-
idő (részmunkaidő), valamint az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb 
teljes napi munkaidő, amelyre a teljes munkadíj jár.

A munkáltatási szabályzatban állapítható meg a munkaidőkeret is. 
A fogvatartottak munkáltatására vonatkozó speciális szabály, hogy több 

műszakos munkarend esetén az elítélt műszakbeosztását legalább három-
hetente változtatni kell, amely az elítéltek élethelyzetéből adódó sajátos kö-
vetelmény. A fogvatartottaknál készenléti jellegű munkakör nem alkalmaz-
ható, továbbá az osztott napi munkaidőt a munkáltató határozza meg azzal, 
hogy a napi munkaidőt legfeljebb két részletben beoszthatja.9

A fogvatartottak reintegrációjában az oktatásnak elsődleges szerepe van, 
ezért ha az elítélt oktatásban vagy képzésben vesz részt, ezt a körülményt a 
munkaidő-beosztásánál kötelező figyelembe venni és a munkaidőt össze kell 
hangolni a képzéssel, ami általában hivatali időben kerül lebonyolításra.

A munkaidő és a pihenőidő szabályai úgy kerültek kialakításra, hogy a 
tizennyolc éven aluli elítéltet, a női elítéltet várandóssága megállapításától a 
szülést követő ötvenedik napig, illetve azt az elítéltet, aki gyermekével 
együttesen került elhelyezésre, kedvezmények illetik, illetve bizonyos sza-
bályok nem alkalmazhatók az esetükben.

Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére kizárólag 
a bv. intézet hozzájárulásával kerülhet sor, a rendkívüli munkavégzésről az 
elítéltet tájékoztatni kell. 

A fogvatartottak munkáltatása esetén az elrendelhető rendkívüli munka-
idő felső határa havonta tizenhat óra, két egymást követő napon összesen 
négy óra.

További speciális szabály, hogy rendkívüli munkaidőben történő munka-
végzés elrendelése esetén a munkáltató és a munkáltatást végző gazdasági 
társaság és a fogva tartó bv. intézet közös felelősségi körében gondoskodik 
az elítélt étkeztetéséről. 

9  Bvtv. 232. § (2) bekezdés, 239. §.
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3.2. A fizetett szabadság

A fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó fontos jogosultság, hogy 
az elítéltet fizetett szabadság illeti meg. A fogva tartás speciális jellegéből 
adódóan ehhez a jogosultsághoz számos megkötés kapcsolódik és a szabad-
ságra vonatkozó szabályok jelentősen eltérnek az Mt.-nek a fizetett szabad-
ságra vonatkozó rendelkezéseitől.

Specialitás, hogy a fizetett szabadság egyévi munkavégzés után jár, 
amelynek időtartamát a munkában töltött napok alapján kell megállapítani 
és egyévi munkavégzésnek 254 munkában töltött nap számít. Az elítéltek 
oktatásához és képzéséhez fűződő kiemelt érdek abban a szabályban is 
megjelenik, mely szerint a szabadság számításánál munkanapként kell fi-
gyelembe venni az általános iskolai, illetve középfokú iskolai, valamint a 
szakmunkás iskolarendszerű képzésben, továbbá a szakképzésben részt 
vevő elítéltnek az elméleti oktatáson, illetve a vizsgára való felkészüléshez 
biztosított idejét.

A fizetett szabadság kiadásának jogával a munkáltató rendelkezik. A 
munkáltatást végző gazdasági társaságnak a fogva tartó bv. intézettel köte-
lező előzetesen egyeztetni és az elítélt kérését lehetőség szerint figyelembe 
kell venni. A munkajogi szabályoktól eltérő rendelkezés az is, hogy az el-
ítéltnek pótszabadság és fizetés nélküli szabadság nem jár, az évi szabadsá-
got pedig legkésőbb a munkában töltött 254. munkanapot követő három 
hónapon belül kell kiadni.10

A szabadság kiadása nem veszélyeztetheti a bv. intézet és a munkáltatást 
végző gazdasági társaság jogos gazdasági érdekét, ugyanakkor ha már ki-
adásra került a fizetett szabadság, ez bármikor megszakítható. Bizonyos 
esetekben a büntetés-végrehajtáshoz fűződő speciális érdek fennállása ese-
tén a kiadott szabadságot meg kell szakítani, garanciális szabály ugyanak-
kor, hogy a gátló körülmény megszűnését követően a megszakított szabad-
ságból hátralévő részt ki kell adni. Speciális szabályok vonatkoznak a sza-
badság pénzbeli megváltására is. Amennyiben a munkáltatás szünetel, 
vagy az elítélt munkáltatása bármely okból megszűnik, a még ki nem adott 
időarányos szabadságot ki kell adni, ha ez nem lehetséges, úgy pénzben kell 
megváltani. A szabadulás időpontjáig ki nem adott szabadságot ugyancsak 
pénzben meg kell váltani.

3.3. A munkadíj – kötelező alapmunkadíj

Az elítéltet a végzett munkáért munkadíj illeti, amelyet alapdíjként hatá-
roz meg a törvény és a minimálbér összegéhez köti, amikor kimondja, hogy 

10  Bvtv. 253. §.
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annak legalább egyharmada jár a fogvatartott részére. Ez egy minimális 
összeg, egyébként az országos parancsnok normatív utasításban évente ha-
tározza meg az adható összeget.

Az elítéltek munkáltatásuk során számos tekintetben nincsenek azonos 
helyzetben a munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalókkal, mivel a 
többnyire szakképzetlen és kellő munkakultúrával nem rendelkező fogva-
tartottak kevésbé képesek megfelelő minőségi követelményekkel munkát 
végezni. Díjazásuk mértéke ezzel arányban kell álljon és tükröznie kell az 
elítéltek által végzett munkateljesítményt és munkaminőséget.

Az elítéltnek járó munkadíjat nem terheli adó- és járulékfizetési kötele-
zettség, ugyanakkor a tartási költségeihez hozzá kell járulnia, melynek ösz-
szegét az országos parancsnok normatív utasításban határozza meg. Az 
évente meghatározott napi összeg nem lehet kevesebb, mint az egyhavi 
alapmunkadíj egy százaléka. A Bvtv. kötelezően előírja azt is, hogy az elítélt 
a keresményének és rendszeres pénzellátásának meghatározott részét a 
szabadulása idejére köteles tartalékolni. Ennek összege a fogva tartás első 
négy évében az egyhavi alapmunkadíj ötven százaléka, ezt meghaladó fog-
va tartás esetén évente az egyhavi alapmunkadíj huszonöt százaléka. Az 
előbbi összegeket a fogvatartott munkadíjából közvetlenül le kell vonni.11 

Az egyes munkakörökhöz és az azt betöltő elítélt szakképzettségéhez ké-
pest eltérő a díjazás, ezért a törvény kötelezően előírja, hogy a munkáltató 
munkáltatási szabályzatban minősíti és kategóriába sorolja az elítélt által el-
látható munkákat, illetve munkaköröket a szakképzettség és a munkafelté-
telek alapján.

A törvény egyedül az éjszakai munkához kapcsolódó tizenöt százalékos 
pótlékot teszi kötelezővé, a munkáltató azonban a végzett munka jellegére te-
kintettel különösen munkáltatói szabályzatban előírhat a munkadíjon felül 
járó további pótlékokat is, maximum harmincszázalékos mértékig. A többlet-
pótlékokkal a munkáltató ösztönözheti az elítélteket magasabb minőségű 
munkavégzésre és többletdíjazást biztosíthat a kiemelkedő munkát végzők-
nek. A többletdíjazás csak a jobb munkavégzés elismerését jelenti, mert a tör-
vény tiltja a munkáltatás során az elítéltek közötti alá-fölé rendeltségi viszony 
létrehozását.

3.4. A munkaszüneti nap és az állásidő

Az elítéltek nem kötelesek munkaszüneti napon munkát végezni, az emi-
att kiesett időre a besorolás szerinti munkadíj időarányos része jár, ha azon-
ban munkavégzésre kerül sor, többletdíjazás illeti meg az elítéltet.

Speciálisak az állásidőre vonatkozó szabályok. Ha a munkáltatást végző 
gazdasági szervezet, vagy a bv. intézet a működési körében felmerült bármi-

11  Bvtv. 133. § (2) bekezdés, 133. § (3)–(4) bekezdés és 134. §.
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lyen okból nem tudja munkával foglalkoztatni az elítéltet, a kiesett időre az 
alapmunkadíjának ötven százaléka illeti meg. A működési körbe nem érten-
dő bele a büntetés-végrehajtási ok. Miután az állásidőre az alapmunkadíj 
csökkentett mértékben jár az elítélt számára, a tartási költséget is ennek ará-
nyában, azaz ötven százalékkal csökkentett összegben köteles megfizetni.

3.5. A tanulódíj

Sajátos díjazási forma a tanulódíj. A tanulódíj arra az időszakra jár, ami-
kor az elítélt a betanulási idejét tölti, tehát még nem végez teljes értékű mun-
kát, a gyakorlatlansága kihatással van a munkájának minőségére és teljesít-
ményére.

A tanulóidő valójában betanulási idő és olyan speciális büntetés-végre-
hajtási jogintézmény, amelynek célja, hogy a munkáltatást végzőnek legyen 
lehetősége az elítélt munkavégző képességének, a munkavégzéshez hozzá-
állásának megismerésére, hogy a későbbiekben számára megfelelő és elvé-
gezhető munkát tudjon biztosítani.

A betanulási idő tartamát a munkáltatási szabályzatban munkakörön-
ként kell megállapítani, azonban annak tartama legfeljebb hatvan munka-
nap lehet, és erre az időszakra a tanulódíj mértéke az alapmunkadíj ötven 
százaléka, melyből a tartási költségekhez ötven százalékkal csökkentett ösz-
szegben köteles az elítélt hozzájárulni. Garanciális szabály a tanulóidő tar-
tamának felső korlátja és az az előírás, mely szerint az érvényes norma sze-
rinti hatvanszázalékos teljesítmény tartós elérése esetén a tanulóidőt meg 
kell szüntetni és az elítéltet ettől az időponttól a teljesítménye alapján az ál-
talános szabályok szerint kell foglalkoztatni és díjazni.

4. A kártérítési felelősség különös szabályai

A fogvatartottnak a büntetés-végrehajtási jogviszonyából származó jogo-
sultsága, hogy a büntetés-végrehajtás során keletkezett kára megtérítésére 
igényt tartson és kárigényt terjesszen elő, ugyanakkor e jogviszonyból szár-
mazó kötelezettsége, hogy a büntetés-végrehajtás szabályainak megszegé-
sével okozott kárt megtérítse.

Az elítélt kárigényének érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Bvtv. a 
„Kérelem, panasz és egyéb jogorvoslat” címszó alatt helyezte el. Az elítélt 
kártérítési felelősségére vonatkozó rendelkezéseket ugyanitt, és a Bvtv. 
VI. fejezetnek a „Kártérítési felelősség különös szabályai” című fejezete tar-
talmazza.
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4.1. A fogvatartott kárigényének érvényesítése

A fogvatartott elítélt kárigényét akkor tudja megfelelően érvényesíteni, 
ha a fogva tartó szerv a fogvatartottat írásban felhívja a kártérítési igény be-
jelentésének lehetőségére és egyúttal tájékoztatja az eljárás szabályairól és a 
tájékoztatás kitér a fogvatartott jogaira, a képviselet szabályaira, az eljárási 
határidőkre és a jogorvoslati határidőkre.12

Az elítélt a kárigényét annál a bv. szervnél terjesztheti elő, ahol a kár be-
következett. Amennyiben viszont nem állapítható meg a kár bekövetkezé-
sének a helye, akkor az eljárást annak a bv. szervnek kell lefolytatnia, ahol a 
kár bejelentése megtörtént. A fogvatartottak kötelező foglalkoztatására lét-
rehozott gazdasági társaságok bv. szervnek minősülnek, ezért e gazdasági 
társaságoknál a kár bejelentése megtörténhet.

Eltérőek a szabályok, ha az elítélt kára más gazdálkodó szervezetnél vég-
zett munkáltatás során következett be. Ekkor az elítélt kárigényét annál a 
bv. szervnél terjesztheti elő, amely a foglalkoztatási szerződést a gazdálko-
dó szervezettel megkötötte. Ha pedig az elítélt a társadalomba való beillesz-
kedést elősegítő programban vett részt, a szerződést megkötő bv. szervnél 
terjesztheti elő kárigényét.

Az elítélt kárigénye bejelentésével egyidejűleg kártérítési eljárást kell in-
dítani, amely fogva tartással kapcsolatos ügynek minősül. A kártérítési el-
járást a bv. szervnek az eljárás megindításától számított harminc napon be-
lül be kell fejeznie és az ügy érdemében határozatot kell hoznia. Ha a fogva-
tartott még e határidőn belül, azaz a bv. szerv határozatának meghozatala 
előtt szabadul, a kártérítési eljárást nem lehet lefolytatni, illetve ha már meg-
indult, azt meg kell szüntetni.13

4.2. Az elítélt keresetindítási joga

A bv. szerv által hozott, a kártérítési igényt elbíráló határozat ellen az el-
ítélt a közléstől számított harmincnapos határidőn belül keresetet indíthat. 
Ez a határidő jogvesztő, a keresetet a határozatot hozó bv. szerv székhelye 
szerint illetékes polgári bíróság előtt kell megindítani, amennyiben azon-
ban az elítélt kártérítési igénye munkáltatással összefüggésben keletkezett, 
a munkaügyi perben eljáró bírósághoz kell a keresetlevelet benyújtani.

Az elítélt munkáltatása során keletkezett kárigény iránti keresetet elbírá-
ló hatáskör tekintetében a Bvtv. nem különböztet a munkáltatást végző szer-
veket illetően, azaz az ilyen kárigény elbírálására a közigazgatási és munka-
ügyi bíróság rendelkezik hatáskörrel mind a bv. intézet mint munkáltató, 

12  12/2014. (XII. 16.) IM rendelet 13. § (1) bekezdés.
13  Bvtv. 143. § (1) bekezdés, 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdések, 1. § (2) bekezdés a) 

pont.
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mind a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági tár-
saságok, mint bv. szerv munkáltató, mind pedig a bv. szervnek nem minő-
sülő más gazdálkodó szervezet mint munkáltatót illetően. Ugyancsak a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság rendelkezik hatáskörrel a társadalmi 
integrációs programban részt vevő elítéltnek okozott kár érvényesítése irán-
ti kereset elbírálására.

A munkáltatással összefüggő kárigény miatt indított bírósági eljárásban 
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) munkaügyi perekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Pp. 513. § 
(2) és (3) bekezdésében szabályozott speciális illetékességi szabályok a fogva 
tartott elítélt esetében értelemszerűen nem alkalmazhatók, hiszen belföldi 
lakóhellyel nem rendelkezik, a belföldi tartózkodási hely a fogva tartott el-
ítélt esetében úgyszintén nem értelmezhető. A fogva tartott elítélt nem dönt-
het szabadon tartózkodási helyéről, hanem köteles magát a büntetés, illetve 
az intézkedés végrehajtásának alávetni, azt eltűrni. Megítélésem szerint a 
fogva tartott elítéltnek a munkáltatásból eredően keletkezett kár megtéríté-
sére irányuló igénye tekintetében a Pp.-nek az általános illetékességre vo-
natkozó szabályai az irányadók, azaz az alperes bv. szerv, illetve a munkál-
tatást végző más gazdálkodó szerv belföldi székhelye szerint illetékes köz-
igazgatási és munkaügyi bíróság jár el.

Míg az elítélt kárigényét illetően a Bvtv. egységesen a Pp.-nek a munka-
ügyi perekre vonatkozó szabályai alkalmazását írja elő, addig az elítéltet ért 
kárért való felelősség anyagi jogi szabályai tekintetében már eltérések van-
nak attól függően, hogy a munkáltatásra a bv. intézetnél, illetve a fogvatar-
tottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságnál mint bv. 
szerveknél került sor, mert az e szerveknél az elítéltet ért kárért a bv. szerv 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
szabályai és nem pedig az Mt. szabályai szerint felel.14

Ettől eltérően, ha az elítéltet más gazdálkodó szervezetnél munkáltatták, 
amellyel a munkáltatásra a bv. intézet szerződést kötött, az elítéltet ért ká-
rért fennálló felelősségre az Mt. irányadó azzal, hogy az elítéltet ért kárt a 
gazdálkodó szervezettel szerződésben álló bv. szerv téríti meg.

Ha az elítélt társadalmi integrációs programban vesz részt és ennek során 
éri kár, az okozott kárért a társadalmi integrációs programot lebonyolító 
szervezettel szerződött bv. szerv felel, a kártérítési felelősségre a Ptk. szabá-
lyait kell alkalmazni.

Az elítélt a szabadulása után kártérítési igényével a bv. szerv székhelye 
szerint illetékes bírósághoz közvetlenül fordulhat, a Ptk. alapján elévülési 
időn belül.

14  Ptk., Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért, 6:518–6:533. §.
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A munkáltatással összefüggésben okozott kár megtérítése iránti igényt a 
károsult elítélt munkaügyi perben érvényesítheti, keresetét a munkaügyi 
perben eljáró bírósághoz nyújthatja be, ez utóbbi esetben a munkajogi el-
évülési időn belül. A szabadulás után történő kártérítési igény érvényesítése 
esetén a bírói utat nem kell megelőznie előzetes kérelemre a bv. intézet által 
lefolytatott kártérítési eljárásnak és határozathozatalnak.

Felvetődik a kérdés, hogy miért van különbség az elítéltet munkáltató bv. 
szervek (bv. intézetek és a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létesí-
tett gazdasági társaságok) és a bv. intézet szerződése alapján más gazdálko-
dó szerv kártérítési felelőssége között. Nem található erre magyarázat sem 
a Bvtv. miniszteri indokolásában, sem az igencsak kevés szakirodalomban.

Megítélésem szerint annak van jelentősége, hogy a bv. intézettel kötött 
szerződés alapján elítéltet foglalkoztató gazdálkodó szerv munkáltatása so-
rán az elítélt az itt munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal 
azonos munkáltatói szervezetben dolgozik, így a munkáltatása sem célját, 
sem jellegét tekintve nem azonos a büntetés-végrehajtás során bv. szervnél 
történő foglalkoztatással. A piaci viszonyok között működő gazdálkodó 
szervezetnél az elítélt foglalkoztatásakor a munkáltató működése, szerveze-
te, technológiája nem különbözik a munkaszerződéssel foglalkoztatott 
munkavállalókhoz képest, ezért indokolt az elítéltnek a munkavégzéssel 
összefüggésben ért kára megtérítésére a többi munkavállalóéval azonosan 
az Mt. XIII. fejezetében a munkáltató kártérítési felelősségére előírt szabá-
lyokat alkalmazni.

Az Mt.-ben a munkáltató kártérítési felelőssége objektív felelősség, a ká-
rosultat nem terheli a vétkesség bizonyítása, ezzel szemben a szerződésen 
kívül okozott kárért való felelősség a Ptk. alapján a károkozó felróhatóságán 
alapul. További lényeges különbség az elévülés, mivel a bv. szervek Ptk.-n 
alapuló kártérítési felelőssége esetén az elévülési idő öt év, a más gazdálko-
dó szervezetnek az Mt.-n alapuló kártérítési felelőssége esetén az elévülési 
idő három év.15 A fogvatartottak munkáltatása során az elítéltet ért kárért 
való felelősségre alkalmazandó anyagi jogszabály a foglalkoztatás feltételei-
hez igazodóan különbözik.

Hangsúlyozni kell, hogy az elítéltet foglalkoztató szervezettől és a foglal-
koztató kárfelelősségére vonatkozó anyagi jogszabálytól függetlenül az el-
ítélt munkáltatásával összefüggő kárigény miatt a károsult elítélt a munka-
ügyi perben eljáró bíróság előtt indíthat keresetet és a perben a Pp. munka-
ügyi perekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

15  Ptk. 6:22. § (1) bekezdés, Mt. 286. § (1) bekezdés.
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4.3.  A munkáltatás során kárt szenvedett elítélt  
sérelemdíj iránti igénye

A Bvtv. az elítélt munkáltatásával összefüggésben nem tesz említést a sé-
relemdíjról, mint a Ptk. által bevezetett új szankcióról, amely a személyhez 
fűződő jogok megsértésének pénzbeli elégtételt biztosító jogkövetkezmé-
nye. Ebből azonban nem vonható le az a következtetés, hogy a fogva tartott 
elítélt a munkáltatásával összefüggésben sérelemdíjra nem tarthat igényt. 
Az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt elveszíti ugyan a személyi 
szabadságát, ebből adódóan vannak olyan jogok, amelyek csak a törvényben 
meghatározott korlátozással gyakorolhatók, ugyanakkor az elítélt alapvető 
jogait, személyiségének védelmét garanciális rendelkezések biztosítják. A 
Bvtv.-ben garanciális elemként került megfogalmazásra, hogy a bv. szerve-
zet köteles biztosítani az elítélt jogainak gyakorlását. Ebből következően a 
fogvatartott elítélt munkáltatása során megsértett személyiségi joga szank-
ciójaként sérelemdíjat követelhet, így például ilyen igénnyel élhet a munkál-
tatás során bekövetkezett egészségkárosodásával, munkabalesetével össze-
függésben.

A Ptk. elválasztja a sérelemdíjat a kártérítési felelősség intézményétől. 
Kérdés tehát, ha az elítélt a munkáltatással összefüggő személyiségi sérelem 
miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesít, a kereset elbírálása mely bíróság 
hatáskörébe tartozik és a Pp. mely szabályai alapján kell eljárni.

Amennyiben a munkáltatást nem bv. szerv végzi, hanem szerződés alap-
ján más gazdálkodó szerv, a munkáltatással összefüggő igényre az Mt. 
irányadó, amelynek 9. §-a rendelkezik a munkáltató és a munkavállaló sze-
mélyiségi jogairól a Ptk.-ra utalással és azzal, hogy a sérelemdíj fizetésére 
kötelezés feltételeire és mértékére az Mt. kártérítési felelősségre vonatkozó 
szabályai az irányadóak. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a szer-
ződés alapján más gazdálkodó szervnél foglalkoztatott elítélt sérelemdíj 
iránti igényét a kártérítési igénnyel azonos módon, azaz munkaügyi perben 
eljáró bíróság előtt a munkaügyi per szabályai szerint érvényesítheti, figye-
lemmel a Bvtv. 2018. január 1-től hatályos 143. § (2) bekezdésére.16 

16  A Kúria az 1/2019. számú munkaügyi elvi határozatában kimondta, hogy a munkaviszonyhoz 
kapcsolódó személyiségijog-sértésekre alapított sérelemdíj iránti igény elbírálása a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, figyelemmel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 19. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: régi Pp.) 22. §-ára és az Mt. 9. §-ára (Kúria, Mfv.I.10.572/2017.). Az adott ügyben 
a felperes által állított személyiségijog-sértések és az erre alapítottan igényelt sérelemdíj a munkavi-
szonyhoz, illetve ennek megszűnéséhez kapcsolódtak, így az eljárt bíróságok helyesen értékelték az 
Mt. 9. §-át, amely a munkaviszonnyal összefüggésben történt személyiségijog-sértés és sérelemdíj te-
kintetében alkalmazni rendeli a Ptk. 2:42–2:54. §-ait azzal, hogy a Ptk. 2:52. § (2) és (3) bekezdése, vala-
mint 2:53. §-a alkalmazásakor az Mt. kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadók. A régi 
Pp. 349. § (3) bekezdése szerint a munkavállaló és a munkáltató közötti, munkaviszonnyal közvetlen 
kapcsolatban lévő jogra alapított igény az (1) bekezdés szerinti munkaügyi perben érvényesíthető. A 
felperes ezen jogával élve nyújtotta be személyiségijog-sértésre alapítottan a sérelemdíj iránti keresetét 
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Az előbbiektől eltérően a bv. szerveknél foglalkoztatott elítéltek munkál-
tatása során keletkezett kárért a bv. szerv nem az Mt., hanem a Ptk. szabá-
lyai szerint felel. Következésképpen a kártérítésnek nem minősülő sérelem-
díj iránti igény – az Mt. 9. §-a és a Bvtv. 143. § (2) bekezdésének a munkaügyi 
perekre vonatkozó szabályai alkalmazhatósága hiányában – vagyonjogi 
perben érvényesíthető, a pertárgy értékétől függően járásbíróság vagy tör-
vényszék hatáskörébe tartozóan.17

Az elítélt személyiségi jogsértésre alapítottan sérelemdíj iránti igényét 
közvetlenül bíróság előtt érvényesítheti, az igényérvényesítés a Ptk. 1:6. §-ától 
eltérő szabálya folytán a bírói utat megelőzően beiktatott, az elítélt előzetes 
kérelmére a bv. intézet által lefolytatott kártérítési eljárás és határozathoza-
tal kizárólag a fogva tartott elítélt által érvényesített vagyoni kárigény kap-
csán követelhető meg.18

4.4. A fogva tartott elítélt munkáltatása során történt károkozása

A fogva tartott elítélt munkáltatása során a munkával összefüggésben 
okozott kárért fennálló felelősségére a Bvtv. 144. § (1) bekezdése szerint az 
Mt. értelemszerűen irányadó. Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása 
során okoz kárt, kártérítési felelőssége a Ptk.-n alapul.

Az elítélt károkozása esetén kártérítési eljárást kell lefolytatni, melynek 
során a bv. szerv határozatot hoz az eljárás megindításától számított har-
minc napon belül.19 A kártérítési eljárást annak a bv. szervnek kell lefolytat-
nia, amelynél a kár bekövetkezett. Ha az elítélt a bv. szervvel kötött szerző-
dés alapján más gazdálkodó szervezetnél végzett munkát és a kár az itt vég-
zett munkáltatás során következett be, az eljárás lefolytatására a gazdálko-

az elsőfokú közigazgatási és munkaügyi bíróságnál, így ezen rendelkezés alapján igénye elbírálására 
ez a bíróság hatáskörrel rendelkezett. Megjegyzendő, hogy a Pp. 508. § (4) bekezdéséből következően 
– mely szerint törvény az 508. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl más ügyekre is előírhatja a mun-
kaügyi perre vonatkozó szabályok alkalmazását – a Bvtv. 143. § (2) bekezdéséből következően a kere-
setet munkaügyi perben eljáró bíróság előtt lehet indítani, melynek a munkaügyi perekre vonatkozó 
szabályai szerint kell eljárnia, figyelemmel arra, hogy az Mt.-n alapuló kártérítési felelősséggel tartozó 
más gazdálkodó szervnél történt munkáltatás esetén a károsult elítélt sérelemdíj iránti igényét a mun-
káltatói kártérítésre vonatkozó munkajogi szabályok alapján kell elbírálni. Eszerint a sérelemdíj fize-
tésére kötelezés feltételeire, különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés 
módjára a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultság-
hoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.

17  Így foglalt állást a Debreceni Ítélőtábla a Pkf.I.20.014/2019/2. számú végzésében, és a Debreceni 
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma a 2019. március 7-én tartott ülésén, ugyanakkor nem volt figyelemmel a 
foglalkoztató szervezetekre irányadó eltérő eljárási és anyagi jogi szabályokra, és nem tett különbséget 
a bv. szervek Ptk.-n alapuló kártérítési felelőssége és a szerződés alapján más gazdálkodó szervnek az 
Mt.-n alapuló kártérítési felelőssége között. Ehhez képest nem osztható a Debreceni Ítélőtábla Polgári 
Kollégiumának az az állásfoglalása, mely szerint, ha az elítélt a munkáltatásával összefüggésben érvé-
nyesít sérelemdíj iránti igényt, arra nem alkalmazhatók a kárigény előterjesztésének a Bvtv. 143. §-ában 
meghatározott szabályai (azaz munkaügyi bíróság előtti és a munkaügyi per szabályai szerinti igény-
érvényesítésnek semmilyen körülmények között nincs helye).

18  BDT 2017.3620.
19  12/2014. (XII. 16.) IM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdés.
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dó szervezettel szerződést kötő bv. szerv jogosult. Hasonló a szabály a társa-
dalomba való beilleszkedést elősegítő programban való részvétel során tör-
ténő károkozás esetén, amikor az elítélttel szemben a kártérítési eljárást a 
szerződést megkötő bv. szerv folytatja le.

Az elítélt károkozása esetén az őt terhelő kártérítés mértéke nem halad-
hatja meg a négyhavi alapmunkadíjának összegét, szándékos károkozás 
esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Az elítélt részére megőrzésre átadott, 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dologban bekö-
vetkezett hiány esetében az elítéltet terhelő kártérítési felelősség szabályai 
az Mt.-nek a munkavállalókra vonatkozó szabályaival azonosak. Az Mt.-
nek a leltárhiányért való felelősségre vonatkozó szabályai az elítélttel szem-
ben nem alkalmazhatók.

Ha az illetékes bv. szerv a kárt okozó elítéltet kár megtérítésére kötelezi 
határozatával, a kártérítésként így megállapított összeget a fogvatartott el-
ítélt letéti számlájáról kell levonni. A Bvtv. a levonások tekintetében sorren-
det állapít meg, mely szerint az elítélt munkadíjából, rendszeres pénzellátá-
sából, illetve letéti pénzéből elsősorban a tartásra fordított költséghez való 
hozzájárulás napi összegét kell elkülöníteni, majd pedig a szabadulás idejé-
re kötelezően tartalékolt összeget és a mindezek levonása után fennmaradó 
összeg legfeljebb ötven százalékát lehet végrehajtás alá vonni.

A bv. szerv kár megtérítésére kötelező határozatával szemben a fogvatar-
tottat megilleti a keresetindítás joga, a munkáltatással összefüggő kárigény 
miatt indított bírósági eljárásban a Pp. munkaügyi perekre vonatkozó sza-
bályait kell alkalmazni.20 E szabályból arra lehet következtetni, hogy hatás-
körrel a munkaügyi perben eljáró bíróság rendelkezik, annál is inkább, mi-
vel az elítélt kártérítési felelősségére az Mt. irányadó.

Az elítélt keresetindítása a bv. szerv kártérítésre kötelező határozatának 
végrehajtását nem függeszti fel, a kártérítésként megállapított összeg levo-
nását nem érinti.

A kereset benyújtására a Bvtv. harmincnapos jogvesztő határidőt állapít 
meg, amely a bv. szerv által hozott kártérítési határozat közlésétől számít.

A kártérítési felelősség különös szabályai között mondja ki a Bvtv., hogy 
a munkáltatásból származó kártérítési igény érvényesítése során az Mt. 
285. §-a nem alkalmazható. Az elítélt munkáltatásából eredő kárigények ér-
vényesítésének nem lehet az Mt. 285. §-a az alapja, mert az igényérvényesí-
tés akár az elítélt, akár a kárt szenvedett bv. szerv részéről a Bvtv. speciális 
szabályain alapul.

20  Bvtv. 144. § (2) bekezdés.
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5. Összegzés

Az elítéltek szervezett munkáltatása szerves része a büntetés-végrehaj-
tásnak, a büntetés-végrehajtás nem szűkíthető le a börtönügyre. Az elítélt 
munkával foglalkoztatása során szervezetten, díjazás ellenében munkát vé-
gez, ami rendszerességre, normakövetésre, munkakultúrára szoktat és ré-
sze a reszocializációnak. Az elítélt szervezett és rendszeres munkáltatásával 
összefüggő jogaira és kötelezettségeire az Mt. nem alkalmazható, ezért a 
munkáltatást a Bvtv. önálló fejezetben szabályozza. A munkáltatásra vonat-
kozó rendelkezések sok tekintetben hasonlítanak az Mt. előírásaihoz (mun-
kaidő, rendkívüli munkavégzés, fizetett szabadság), ugyanakkor a bünte-
tés-végrehajtás által megkívánt sajátosságokkal, különösen a munkáltatást 
végző bv. szervek és a szerződés alapján foglalkoztatást végző más gazdál-
kodási szervek kártérítési felelőssége tekintetében. A tanulmány részletezi 
a Bvtv. által előírt, az elítélt munkáltatása során a kártérítési felelősségre 
megfelelően alkalmazandó más anyagi jogszabályokat (Mt., Ptk.) és az 
irányadó eljárási jogszabályokat (Pp.).

Az elítélt büntetés-végrehajtási jogviszonyban áll a végrehajtásért felelős 
bv. intézettel, a szabadságvesztés-büntetését töltő elítélt e jogviszonyát nem 
érinti, hogy bv. szervnél vagy más gazdálkodó szervnél rendszeresen és dí-
jazás ellenében munkát végez.
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TÁNCZOS RITA*

Alkalmazhatom, foglalkoztathatom  
– azután mégsem?

Munkát végezni több formában lehet, azonban csupán a különböző fel-
adatok ellátásának egy része történik jogilag szabályozott keretek között. A 
tágabb értelemben vett – a közszolgálat keretében végzett munkavégzést is 
magában foglaló – munkajog körébe tartoznak azok a jogviszonyok, melyek 
keretén belül a munkaadó jogállásától függetlenül önállótlan munkavégzés 
történik más részére. A modern magánjogi rendszerekben a típusválasztási 
szabadság elvének megfelelően a felek saját akaratuknak megfelelően ala-
kítják a szerződés tartalmát, azonban a típusszabadság elvén nyugvó ma-
gánjogi struktúrában is tükröznie kell az alanyi körnek a megállapodás va-
lódi tartalmát.1 Amennyiben a felek a munkaviszonyban történő munka-
végzés mellett döntenek, az állami beavatkozás hatására a szerződéskötési 
szabadság nem érvényesül teljes mértékben és az egész jogág közjogi ele-
mekkel átszőtt. Amellett, hogy a munkajog kötelmi jellegét vitatni sem le-
het, a munkaviszony tartalmát alkotó jogok és kötelezettségek jelentős ré-
szét nem a szerződő felek akarata határozza meg.2 Akaratszabadságukat ép-
pen a jogalkotó korlátozza.

1. A munkavállalói képesség – általános és konkrét

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 34. § (1) bekezdése szerint az a természetes személy tekinthető munka-
vállalónak, aki munkaszerződés alapján munkát végez. Az általános feltéte-
lek között rögzíti a jogalkotó azt a követelményt, hogy a munkavállalónak 
be kell töltenie tizenhatodik életévét és kivételes esetekben, a jogszabályban 
megjelölt feltételek fennállása esetén létesíthet valaki munkaviszonyt e kor 
alatt. A munkavállalói képességre vonatkozó életkori szabályok kógensek, 
azoktól a törvény nem enged eltérést.

Az általánostól meg kell különböztetni a konkrét munkavállalói képessé-
get. Míg az előbbi azt jelenti, hogy valaki munkaviszony alanya lehet, az 
utóbbi – hasonlóan a polgári jogban ismeretes szerződésképességhez – azt 

* Bíró, Kúria.
1  kIss György: Munkajog. Osiris, Budapest, 2005.
2  Hajdú József – kun Attila (szerk.): Munkajog 1. Patrocinium, Budapest, 2012. 22. o.



413

fejezi ki, hogy egy konkrét személy az adott munkaviszonynak alanya le-
het-e vagy sem. Az általános munkavállalói és a konkrét munkavállalási 
képesség megkülönböztetésének dogmatikai és gyakorlati jelentősége is 
van, mivel meghatározott tevékenységek csak különleges feltételek megléte 
esetén gyakorolhatók. Ezek összefüggésben lehetnek a munkát vállaló sze-
mély képességeivel, képzettségével, biológiai, fiziológiai adottságával, de 
meghatározott munkák esetében szerepet játszhat a vallási, esetleg a politi-
kai meggyőződés is.3 E feltételeket rögzítheti jogszabály [például a munka-
köri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet], illetve munkavég-
zésre vonatkozó egyéb szabály, vagy akár maga a munkáltató is.

2. A munkavállalói képesség kizárása – a tizennyolc év 
alattiakkal való „foglalkozás” esetén 

2014. július 1-jei hatállyal egy új, a munkaviszony létesítésének különös 
feltételeiről szóló 24/A. címen, a hét bekezdésből álló 44/A. §-t iktatta be az 
Mt.-be az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő mó-
dosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 71. § (1) 
bekezdése. E szabály meghatározott munkáltatók esetében a munkaviszony 
létesítését alanyi okból kizáró feltételeket határoz meg, azaz korlátozza azon 
munkavállalók körét, akikkel a törvényben meghatározott munkáltatók 
munkaviszonyt létesíthetnek. Nem írásom fő témája, de említést érdemel, e 
rendelkezéseket nem az Mt.-be, hanem olyan foglalkoztatási jogszabályok-
ba kellett volna beiktatni, amelyek a tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy nevelésével, felügyeletével, gondozásával vagy gyógykezelésével 
összefüggő munkakörök betöltésével kapcsolatosak.4

Az Mt. 44/A. § (1) bekezdése szerint a tizennyolcadik életévét be nem töl-
tött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző mun-
káltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan munkavállalóval, aki tizenne-
gyedik életévét be nem töltött személy sérelmére emberölés, öngyilkosság-
ban való közreműködés, személyi szabadság megsértése, emberkereskede-
lem, családi állás megváltoztatása, kiskorú veszélyeztetése, erőszakos közö-
sülés, szemérem elleni erőszak, megrontás, tiltott pornográf felvétellel visz-
szaélés, üzletszerű kéjelgés elősegítése, visszaélés kábítószerrel, tiltott to-
borzás, emberi test tiltott felhasználása, kábítószer-kereskedelem, kábító-
szer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, teljesítményfokozó szerrel vissza-
élés, emberrablás, kényszermunka, személyi szabadság megsértése, szexuá-

3  kIss: i. m.
4  HorVátH István – sZladoVnyIk Krisztina: A Munka Törvénykönyve magyarázata 2018 – Az Mt. és a Ptk. 

munkaviszonyra vonatkozó szabályai. Vezinfó, Budapest, 2018. 155. o.
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lis kényszerítés, szexuális erőszak, szexuális visszaélés, prostitúció elősegí-
tése, gyermekprostitúció kihasználása, szeméremsértés, gyermekpornográ-
fia, kiskorú veszélyeztetése, gyermekmunka, családi jogállás megsértése 
bűncselekmények miatt a bűntettesek nyilvántartásában szerepel, továbbá 
ha bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőel-
járás hatálya alatt áll, annak jogerős befejezéséig, vagy e cselekmények mi-
att kényszergyógykezelés alatt áll, illetve foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt áll. A Módtv. miniszteri indokolása szerint a Büntető törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdésében foglalt foglalkoztatástól el-
tiltás büntetés hatékony végrehajtása érdekében jelentős társadalmi érdek 
fűződik ahhoz, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy neve-
lését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző szervezet csak olyan 
személlyel létesíthessen munkaviszonyt, közalkalmazotti és közszolgálati 
jogviszonyt, aki kiskorúak sérelmére elkövethető bűncselekmények tekinte-
tében hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem szerepel ezen 
bűncselekmények valamelyike miatt a bűntettesek nyilvántartásában, nem 
áll ugyanezen bűncselekmények valamelyike elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt büntetőeljárás, illetve foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 
valamint kényszergyógykezelés alatt. 

2.1.  A magyar nyelv és a jogalkotó feltehető akarata  
– diszharmónia a megfogalmazásban

Ezen elvitathatatlan cél megvalósítása érdekében végrehajtott jogszabály-
módosításon túl az Mt. 44/A. § (2) bekezdése további foglalkoztatási tilalmat 
ír elő. Eszerint nem foglalkoztatható az a személy sem, akivel szemben az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott

– szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságveszést szab-
tak ki,

– öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától szá-
mított öt évig,

– ötévi, vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beáll-
tától számított nyolc évig,

– szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbünte-
tést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig,

– szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásban felfüggesztett szabad-
ságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

A foglalkoztatási tilalom alanyi köre e jogszabályi rendelkezések alapján 
nem állapítható meg egyértelműen. Míg az (1) bekezdés azt rögzíti, hogy az 
abban megjelölt korlátozást csupán azon munkáltatóknál kell alkalmazni, 
melyek a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügye-
letét, gondozását, gyógykezelését végzik, addig a (2) bekezdés ilyen korláto-
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zást nem tartalmaz és általános hatállyal ír elő foglalkoztatási tilalmat.  
A rendelkezés csupán a bűncselekmények köre vonatkozásában utal az (1) 
bekezdés tartalmára. 

A Módtv. indokolása nem fűz külön magyarázatot a (2) bekezdéshez. 
Nyelvtani értelmezés alapján ennek megfelelően arra a következtetésre jut-
hatnánk, hogy egyetlen munkáltató sem létesíthet munkaviszonyt olyan 
személlyel, akivel szemben az (1) bekezdésben megjelölt bűncselekmények 
miatt a (2) bekezdésben megjelölt büntetés kiszabására került sor. Ez a jog-
értelmezés azzal a következménnyel járna, hogy valamennyi munkavi-
szony létesítése esetén a munkavállalónak hatósági erkölcsi bizonyítvány-
nyal kellene igazolnia azt, hogy megfelel az Mt. elvárásainak és nem áll a 
44/A. § (2) bekezdésében megjelölt büntetések vagy intézkedések hatálya 
alatt. Az Mt. 203. § (1) bekezdése szerint a 44/A. § rendelkezéseit az egysze-
rűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony lé-
tesítése során is alkalmazni kell. Ez az értelmezés ahhoz vezetne, hogy pél-
dául még alkalmi munkavállalóként sem lenne foglalkoztatható öt évig az a 
személy, akivel szemben kábítószer birtoklása miatt pénzbüntetést szabtak 
ki. A jogszabály ilyen értelmezése mellett nem lenne indokolható az Euró-
pai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges tör-
vénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény által a legutóbbi Mt.-
módosítás szerint megállapított 11. § (3) bekezdésében rögzített azon rendel-
kezés sem, hogy miként kezelheti a munkáltató a vele munkaviszonyt léte-
síteni szándékozó személy bűnügyi személyes adatát, mivel erre minden 
munkáltató valamennyi esetben köteles lenne. 

Segítségül híva az Alaptörvénynek a jogszabályok értelmezésére vonat-
kozó 28. cikkét feltételezzük, hogy a törvény a józan észnek és a közjónak 
megfelelő rendelkezést tartalmaz. Ebből arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a jogalkotó pontatlanul határozta meg az Mt. 44/A. § (2) bekezdésében 
azt, hogy kire terjed ki a korlátozás hatálya, s azt csak a 44/A. § (1) bekezdé-
sében meghatározott munkáltatónál esetén kell alkalmazni. Célszerű lenne 
ennek megfelelően pontosítani a jogszabály szövegét.

2.2. Közszféra – pontosabb törvényi megfogalmazás

Az Mt. 44/A. § (1) és (2) bekezdésében megjelöltekkel azonos, illetve ha-
sonló tartalmú rendelkezéseket tartalmaz a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2b) és (2e) bekez-
dése is azzal az eltéréssel, hogy a törvény itt mindkét bekezdésben rögzített 
feltétel vonatkozásában azokra a munkáltatókra szűkíti az alkalmazási kört, 
melyek feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelé-
se, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, így egyéb, a Kjt. ha-
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tály alá tartozó munkáltatónál önmagában a büntetőeljárás hatálya alatt ál-
lás nem zárja ki a jogviszony létesítését.

Mindezeken túl az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 
2015. évi XXXII. törvény 2015. április 15-i hatállyal további tilalmat írt elő a 
közalkalmazotti jogviszony létesítésére azon személyekkel szemben, akik 
az állam elleni bűncselekmény, az igazságszolgáltatás elleni bűncselek-
mény, korrupciós bűncselekmény, a közélet tisztasága, valamint a nemzet-
közi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, köz-
bizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll-
nak. A törvény indokolása szerint követelményként jelenik meg, hogy az 
állam csak olyan személlyel létesítsen a közszférában jogviszonyt – igazod-
ván az egyes jogállások alapvető jellegéhez –, aki ellen nem indult olyan 
bűncselekmény miatt büntetőeljárás, amely fokozottan megkérdőjelezheti 
az adott szervbe (munkakörbe) vetett bizalmat.

(Megjegyzendő, hogy a közszférában az alkalmazás feltétele a büntetlen 
előélet igazolása, így nem létesíthető jogviszony olyan személlyel, akit jog-
erősen elítéltek és nem mentesítették a hátrányos következmények alól.)

A közalkalmazottakhoz hasonló módon rendelkezik a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a kor-
mányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) is 
az alkalmazási tilalmakról azzal, hogy azok speciális jellegéből adódóan 
további alkalmazást kizáró feltételeket is meghatároz. Mindegyik vizsgált 
jogszabály rögzíti, hogy a jogviszonyt létesíteni kívánó személynek kell iga-
zolnia a jogi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, 
hogy megfelel a foglalkoztatási feltételeknek.

3. Oda az ártatlanság vélelme – Alapjogi aggályok

Mivel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony tartós kapcsolatot teremt a 
felek között, jogos érdeke a munkáltatónak, hogy a foglalkoztatási feltéte-
lekkel ne csak a jogviszony létesítésekor, hanem annak teljes tartama alatt 
rendelkezzen az alkalmazott. Erre figyelemmel a jogszabályok lehetőséget 
biztosítanak a munkáltatónak arra, hogy a jogviszony fennállása alatt fel-
hívják az alkalmazottjukat annak igazolására, hogy a foglalkoztatásuk alatt 
azt kizáró körülmény nem merült fel.5 A jogalkotó rendelkezik arról, hogy 
miként kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaviszony 
fennállta alatt veszíti el a jogviszony alanyi kellékét, ekkor következik be az 
alanyi érvénytelenségi ok. Az Mt. 44/A. § (5) bekezdése szerint amennyiben 
a munkavállaló a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizo-
nyítvánnyal nem tudja igazolni, hogy esetében nem állnak fenn a foglalkoz-

5  Mt. 44/A. § (3) bekezdés b) pont, Kjt. 20. § (6) bekezdés, Kttv. 39. § (7) bekezdés, Kit. 82. § (12) bekezdés.
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tatást kizáró feltételek, illetve ilyen kizáró okok más módon jutnak a mun-
káltató tudomására, úgy a munkáltatónak az Mt. 29. § (1) bekezdését kell 
megfelelően alkalmazni. A felhívott jogszabályi rendelkezés szerint az ér-
vénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és 
kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás 
alapján állnának fenn, illetve a jogviszonyt a munkáltató köteles haladékta-
lanul azonnali hatállyal megszüntetni.

A Kjt. 25. § (3) bekezdés b) pontja szintén a munkáltató kötelezettségévé 
teszi ebben az esetben azt, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt az Mt. 29. § 
(1) bekezdése alapján azonnali hatállyal szüntesse meg. A Kttv. 63. § (2) be-
kezdés a) pontja, illetve a Kit. 107. § (2) bekezdés c) pontja, illetve (6) bekez-
dése a Kjt. rendelkezéséhez hasonlóan a jogviszony azonnali hatályú felszá-
molására kötelezi a munkáltatót. [A Kttv. 21. § (1) bekezdése, illetve a Kit. 
75. § (1) bekezdése lényegében az Mt. 29. § (1) bekezdésével azonos módon 
rendelkezik az érvénytelenség megállapításának jogkövetkezményeiről.]

Valamennyi foglalkoztatási viszony ennek megfelelően – a magánszféra 
esetén a törvényben meghatározott munkáltatóknál – olyan szabályt tartal-
maz, hogy nem létesíthető, illetve nem tartható fenn az adott foglalkoztatá-
si jogviszony abban az esetben, ha a törvényben felsorolt bűncselekmények 
miatt az érintett személy (leendő alkalmazott, illetve alkalmazott) büntető-
eljárás hatálya alatt áll. 

Kérdésként vetődhet fel, hogy e szabályozás megfelel-e az Alaptörvény 
XXVIII. cikk (2) bekezdésében rögzített ártatlanság vélelmének, annak a kö-
vetelménynek, hogy senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bün-
tetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A 
vizsgált foglalkoztatási szabályok egy megindult büntetőeljáráshoz attól 
függetlenül fűznek igen súlyos joghátrányt, hogy jogerős ítélet nem állapí-
totta meg az érintett személy bűnösségét, s adott esetben az alkalmazottal 
szemben még csupán az alapos gyanú fogalmazódott meg. Szintén sérthe-
tik e szabályok az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében rögzített munka 
és foglalkozás szabad megválasztásának jogát. 

4. Érvénytelenség helyett – Az alanyi képesség elvesztése 

A jogalkalmazás során problémaként merül fel az is, miként kell eljárni 
ebben az esetben a munkáltatónak, hogyan kell alkalmaznia az érvénytelen-
ség jogkövetkezményeit. A Kúria által felülvizsgált egyik ügyben a felperes 
kormányzati szolgálati jogviszonyban állt az alperessel járművezetői vizsga-
biztos, vizsgaszervezési ügyintéző munkakörben, akit gyanúsítottként hall-
gattak ki hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt. A munkáltató ezt követően méltatlansági eljárás le-
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folytatása nélkül a foglalkoztatást kizáró okra figyelemmel megszüntette a 
jogviszonyát. Felmentésében arra hivatkozott, hogy a hivatalos személy által 
elkövetett vesztegetés bűntette gyanújára alapítottan megindított büntetőel-
járás kizárja a kormánytisztviselői jogviszony fenntartását. „A bün tetőeljárás 
megindítása a kormánytisztviselői jogviszonyt érintően érvénytelenségi ok-
nak minősül, amely alapján a jogviszony semmisnek tekintendő, így azt 
azonnali hatállyal meg kellett szüntetni.” A Kormánytisztviselői Döntőbi-
zottság a felperes panaszát elutasította, mellyel szemben keresetet nyújtott 
be a közigazgatási és munkaügyi bíróságon. A keresetet az elsőfokú bíróság 
elutasította, s a fellebbezése folytán eljárt törvényszék az elsőfokú ítéletet 
helybenhagyta. 

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet ha-
tályában fenntartotta. Kifejtette, hogy a Kttv. 39. § (1) bekezdése kizáró felté-
telként rögzíti azon eseteket, amikor a jogviszonyt létesíteni kívánó személy 
a törvényben felsorolt bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya 
alatt áll. E bűncselekmények közé tartozik a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében található hivatalos személy ál-
tal elkövetett vesztegetés bűntette is. A kormánytisztviselőnek nemcsak a 
jogviszony létesítésekor, hanem annak fennállása teljes időtartama alatt 
meg kell felelnie a törvényben meghatározott alkalmazási feltételeknek. A 
Kttv. 63. § (2) bekezdés g) pontja rendelkezik arról, hogy a munkáltatónak a 
kormányzati szolgálati viszonyt felmentéssel meg kell szüntetnie, ha a fog-
lalkoztatást kizáró ok jut a munkáltató tudomására. A kormánytisztviselők 
esetében a törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól speciális 
eset kivételével nem adható felmentés és a kormánytisztviselőnek a kor-
mányzati szolgálati jogviszony teljes időtartama alatt meg kell felelnie a tör-
vényben meghatározott alkalmazási feltételeknek. Amennyiben kizáró fel-
tétel fennállta jut a munkáltató tudomására, úgy mérlegelés és minden to-
vábbi előzetes eljárás lefolytatása nélkül köteles megszüntetni a kormány-
tisztviselői jogviszonyt. 

A Kttv. 64/A. § (5) bekezdése szerint a méltatlansági eljárás célja annak 
megállapítása, hogy a büntetőeljárásban vizsgált cselekmény összefüggés-
ben áll-e és ha igen, milyen mértékben a kormánytisztviselő munkakörével, 
továbbá a tanúsított magatartás alkalmas-e arra, hogy a kormánytisztviselő 
által betöltött munkakör tekintélyét, a munkáltató jó hírnevét, vagy a jó köz-
igazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja. Ezzel ellentétben a jogalkotó 
egyes bűncselekmények esetén ilyen vizsgálat lefolytatása nélkül olyan sú-
lyúnak ítéli meg a törvényben felsorolt bűncselekmény gyanújának fenn-
álltát, amely esetben nincs szükség a méltatlansági eljárás lefolytatására, 
pusztán e cselekmény miatt indult eljárás megakadályozza az érintett sze-
mély kinevezését, illetve jogviszonya fenntartását. 
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Az érvénytelenség a szerződés keletkezési folyamatához kapcsolódó jog-
intézmény, a szerződés megkötésénél felmerülő hiba. A szerződés érvényes-
sége (érvénytelensége) csak egy meghatározott időpontban, a kinevezés ke-
letkezésének az időpontjában vizsgálható és értelmezhető. A Kttv. 63. § (2) 
bekezdés g) pontjával kapcsolatos tényállás sajátossága, hogy azokban a ki-
nevezés érvényes létrejöttét követően következik be olyan ok, amelyet a jog-
alkotó a jogviszony létrejötte körében határozott meg a jogviszony-létesítés 
feltételeként. Ilyen esetben nem a kinevezés érvénytelenné válása követke-
zik be, hanem a törvény az alanyi képesség elvesztéséhez külön jogkövet-
kezményt fűz azzal, hogy úgy kell eljárni, mintha a kinevezés érvénytelen 
lett volna. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszonyt nem lehet fenntar-
tani, azt a jogszabályban meghatározott módon fel kell számolni.6 

Ennek megfelelően, amennyiben az alanyi érvénytelenségi ok a jogvi-
szony létrejöttének időpontjában áll fenn, úgy a munkaszerződés (kineve-
zés) érvénytelenségét kell megállapítani és mivel a szerződéskötést megelő-
ző állapot nem állítható helyre, a jogviszonyt haladéktalanul és azonnali 
hatállyal fel kell számolni azzal, hogy az addig eltelt időszakot úgy kell te-
kinteni, mintha az egy érvényesen létrejött szerződés alapján állott volna 
fenn. Abban az esetben, ha az érvénytelenségi ok az érvényes szerződés lét-
rejöttét követő időpontban következik be, a szerződés érvénytelenségét nem 
lehet megállapítani, hanem az érvénytelenség jogkövetkezményeit lehet al-
kalmazni az adott helyzet rendezése érdekében.

6  Mfv.II.10.064/2018/7.
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TRENYISÁN MÁTÉ*

Az előreláthatósági klauzula a munkáltatói 
kárfelelősség körében

A bírói gyakorlat rendszerint a bizonyítottság hiánya miatt vagy az oko-
zati összefüggés határainak megvonásával mentesíti a károkozót a kár egy 
részének viselése alól. Ez természetesen nem tekinthető megfelelő kártérí-
tés-mérséklési eszköznek, holott egy vétkességtől független, szigorú kont-
raktuális felelősségi rendszer szükséges kiegészítője egy ilyen jogintézmény 
megteremtése.1 E szerep betöltésére a jogalkotó az előreláthatósági klauzu-
lát látta a legalkalmasabbnak. E szabály a polgári jogban jelent meg először. 
E jogterületen való alkalmazása egyrészről előnyös, mert a szerződésből 
eredő piaci és egyéb kockázatok felek közötti megosztása terén egy bevált 
jogi eszköz, másrészről pedig teret enged a bírói gyakorlatnak, ezzel rugal-
mas eszközt biztosítva a jogalkalmazó számára.2

Jelen írás keretében azt vizsgálom, hogy az előreláthatósági klauzula jog-
intézménye mennyiben adaptálható a munkajogi kárfelelősség területére.  
E kérdés azért vetődik fel, mivel a jogintézmény eredeti alkalmazási terüle-
téhez, a polgári jogi jogviszonyokhoz képest a munkajogi jogviszonyok jel-
lege, szerkezete, funkciója jelentős eltérést mutat. A tézisem az, hogy az elő-
reláthatósági klauzula magánjogban alkalmazott és ismert célzatú és tartal-
mú jogintézménye változatlan tartalommal nem alkalmazható a munkajogi 
kárkötelmi jogviszonyokra.

A tanulmány a klauzula munkáltatói kárfelelősség körében való megjele-
nésére koncentrál. A Kúria a közelmúltban összefoglaló véleményt és KMK 
véleményt is kibocsátott, amely érintette az előreláthatósági klauzula értel-
mezési kérdéseit is, a tanulmányban ezek megállapításait is ismertetem.3

A tanulmány a terjedelmi korlátokra tekintettel nem tér ki számos olyan 
jogértelmezési kérdésre, amely szintén e témakörbe tartozik. Ezek ismerte-
tésére más írás keretében kerül sor.

* Tanársegéd, Széchenyi Egyetem Deák Ferencz Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi, Agrár- 
és Munkajogi Tanszék

1  Vékás Lajos: Előreláthatósági klauzula a szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. Magyar 
Jog, 2002. 9. szám, 521. o.

2  Uo.
3  2016.El.JGY.E.1. sz. összefoglaló vélemény, A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelőssé-

gének egyes kérdései. https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_munkaltato_
egeszsegkarosodasert_-_2018.januari_osszegzes.pdf (2019. április 25.)., 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény 
a munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló felelőssége 
egyes kérdéseiről.
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1. Bevezetés

Az előreláthatósági klauzula a munkáltatói kárfelelősségre vonatkozó 
szabályok körében három ponton jelenik meg a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.).

1. Az első jogszabályhely a munkáltató kártérítési felelősség alóli mente-
sülésének első fordulata, amelyben az előreláthatósági szabály a kárfelelős-
ség alóli mentesülés konjunktív feltételeinek egyike. 

„Mentesül [a munkáltató] a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőr-
zési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem 
volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhá-
rítsa.”4

Nincs jelentősége annak, hogy a fordulat az „előre számolás” és nem az 
„előre látás” kifejezést alkalmazza. Ezt az értelmezést erősíti az Mt.-hez fű-
zött miniszteri indokolás is.5 Ez a törvényi fordulat egyértelműen az előre-
láthatósági klauzulát emeli be a munkáltató felelősség alóli mentesülésének 
konjunktív feltételei közé.

2. Az előreláthatósági klauzula nem csak a felelősség alóli mentesülés első 
törvényi esetének egyik konjunktív feltételeként jelenik meg az Mt.-ben. A 
szabály második megjelenési formája a munkáltatói kárfelelősség szabályai 
között a kármegosztás körében jelenik meg.

 „A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtérí-
teni azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás ide-
jén nem volt előre látható.”6

Az Mt. ezen esetben már kifejezetten az előreláthatóság kifejezést alkal-
mazza. E szabály alapján az előreláthatósági klauzula a kártérítés mértéké-
nek korlátozására szolgáló eszközként, a kármegosztás egyik eseteként jele-
nik meg. Ebben az esetben tehát a munkáltató kártérítési felelőssége már 
bizonyosan fennáll, a felelősség alóli mentesülésre nem volt mód, azonban a 
munkáltatónak nem a munkavállaló teljes kárát kell megtéríteni, pusztán 
azt, amelyet a károkozás idején előre láthatott.

3. A harmadik fordulat, amelyben szerepel az előreláthatóság, logikailag 
meg kellett volna, hogy előzze az előző kettőt, azonban jelen írásban azért 
szerepeltetem a másik kettőt követően, mivel a munkáltatói kárfelelősség 
szabályainak körében – az Mt.-ben való elhelyezkedését tekintve – szintén a 
másik két szabályt követően jelenik meg. 

4  Mt. 166. § (1) bekezdés a) pont.
5  „Mentesülésre csak olyan károkozó körülmény bekövetkezése esetén kerülhet sor, amellyel – álta-

lános megítélés szerint – nem számolhatott és nem is volt elvárható, hogy e károkozó körülményt el-
hárítsa. A Javaslat lényegében az új Ptk. szakértői javaslatának koncepcióját érvényesíti (5:118. §).” Az 
Mt. (T/4786. számú törvényjavaslat) miniszteri indokolása, 151. o.

6  Mt. 167. § (1) bekezdés.
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„A kár megtérítésére egyebekben a Ptk. 6:518–6:534. §-a szabályait kell alkal-
mazni.”7 

Ezen utaló norma alapján alkalmazandó a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:521. §-a, amely kimondja, hogy 
„nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a 
károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia”.

E három szabállyal összefüggésben számos jogalkalmazási kérdés merül 
és merült fel. A következőkben problémákra, nehézségekre kívánok rámu-
tatni.

2. Kinek kell előre látnia?

Az előreláthatósági szabály a polgári jogban – a Ptk. miniszteri indokolá-
sa alapján – egyszerre objektív és szubjektív mérce, egyszerre foglalja magá-
ban tényleges és az (észszerűen) elvárható előreláthatóságot. Az előrelátha-
tóságot egyaránt megalapozza, ha az utóbb bekövetkezett kár lehetősége 
akár a konkrét szerződésszegő kötelezett számára volt (ténylegesen) előre 
látható, akár egy hasonló helyzetben lévő ideáltipikus (észszerűen gondol-
kodó és cselekvő) személy számára lett volna (elvárhatóan) előre látható.8  
E szabály alapján a károkozó csak akkor mentesülhet a kár megtérítésének 
kötelezettsége alól, ha a bekövetkezett kár lehetősége, sem a tényleges, sem 
az absztrakt, tehát az ideáltipikus fél számára nem előre látható.

Látnunk kell azonban, hogy a munkajogban a polgári jogi megközelítés 
felhasználása korántsem problémamentes. Sőt álláspontom szerint e meg-
közelítés alkalmazása nem is lehetséges. A munkáltatók az esetek többségé-
ben jogi személyek, így maga a munkáltató nem lehet az „előrelátás alanya”, 
szükség van egy olyan referenciaszemélyre, akinek a magatartása, „előre 
látása vagy éppen nem látása” a munkáltató tudati állapotaként, szubjektív 
oldalaként betudható.

Sipka szerint a legtöbb esetben a referenciaszemély a munkáltatói jogkör 
gyakorlója lehet, aki utasítási jogkörrel bír a munkavállalók felett és cégsze-
rű képviseletre is jogosult.9 Ez a megközelítés kiindulásként elfogadható és 
kétségtelenül igaz, azonban egyértelmű, hogy bizonyos esetekben – például 
multinacionális vállalatok esetében – nem reális, hogy a munkáltatói jogkör 
gyakorlója érdemi rálátással bírjon bizonyos konkrét munkafeladatok köré-
ben bekövetkezett káreseményekre, illetve azok kockázataira. Sipka szintén 
számol e körülménnyel és erre tekintettel elképzelhetőnek tart egy olyan 
jogalkalmazási megoldást, ahol a szubjektív előreláthatóság alanyának, a 

7  Mt. 177. §. 
8  FuglInsZky Ádám: Kártérítési jog. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2015. 172. o.
9  sIpka Péter: A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. HVG-ORAC Kiadó, Buda-

pest, 2016. 102. o.
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munkáltatói szervezet alacsonyabb rangú tagjának (telephelyvezető, mű-
szakvezető stb.) vonatkozásában kellene a bizonyítást lefolytatni. Ez a meg-
közelítés azonban azért nem vezethetne eredményre, mivel egy bonyolul-
tabb szervezeti struktúrában senki sem lát át valamennyi munkafolyama-
tot, így a referenciaszemély megtalálása nem lenne egyszerű. A harmadik 
megoldás Sipka szerint az lehet, hogy a munkavállaló közvetlen irányítójá-
nak előreláthatóságát kell vizsgálni. Végezetül Sipka szerint az is felvethető, 
hogy azon személyt kellene referenciaszemélyként vizsgálni, akinek a mun-
kaköri kötelezettsége a munkavédelmi szabályoknak való megfelelőség 
vizsgálata, valamint e szabályok betartatása.10 Sipka a fenti gondolatmenet 
zárásaként arra a következtetésre jut, hogy a jogbizonytalanság elkerülése 
érdekében az lenne a leghelyesebb, ha egy hipotetikus személyt, egy általá-
nos alanyt állítanának a jogalkalmazók a referenciaszemély pozíciójába.11

Álláspontom szerint egy hipotetikus személy alkalmazása jó megoldás 
lehet, azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy a Ptk. indokolása által 
rögzített előreláthatóság alanya nem csak egy ideáltipikus, absztrakt jog-
alany, hanem a tényleges károkozó, konkrét jogalany is. A fentiekben vázolt 
megoldás lényegében azt jelenti, hogy a jogbiztonság érdekében az lenne a 
leghelyesebb, ha csak az objektív oldala maradna meg az előreláthatóság 
alanyának. E megoldással azonban eltérnénk a Ptk. által – a jogalkotó által 
alkalmazni rendelt – megoldástól és csak az absztrakt jogalany előrelátható-
ságát vizsgálnánk. Ezt a megoldást választani pusztán azért, mert a konkrét 
jogalany személyének megítélése problematikus, álláspontom szerint nem 
szerencsés. Olyan megoldást kellene találni a klauzula vizsgálatának ala-
nyára, amely megfelel a jogalkotói akaratnak is, feltéve persze, hogy e sza-
bályt az Mt. szabályozásában meg kívánjuk tartani. 

A fent kifejtettek ellenére döntően egyetértek Sipka álláspontjával, az el-
térés feltétlenül szükséges, a Ptk. által rögzített módon ugyanis a munkálta-
tói kárfelelősségre a joggyakorlatban nem alkalmazható a klauzula. Elméle-
ti síkon szépen vizsgálhatóak ezek a kérdések, azonban egy konkrét jogvi-
tában az elméleti megközelítés nem elegendő. 

Megjegyzem, hogy a polgári jogban elsősorban nem tartós jogviszonyok 
körében megvalósított szerződésszegések esetére kell alkalmazni a klauzu-
lát. Az előrelátás időpontja pedig a szerződéskötés pillanata. A szerződő fe-
lek ekkor a köztük létrejövő jogviszony szerződéses feltételeinek részletes 
kidolgozása során figyelembe vehetik és mérlegelhetik azokat a potenciális 
kárveszélyeket, amelyekkel a szolgáltatást nyújtó felek, a tapasztalataik alap-
ján általában szembesülnek. Ekkor fokozott szerepe van a tájékoztatási köte-
lezettségnek, hiszen amit a károkozó nem láthatott előre, azon kárért nem 
felel, a kárveszélyt tehát a potenciális károsult viseli a casus nocet domino el-

10  Uo. 103. o.
11  Uo.
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vének megfelelően. A polgári jogban mindkét félnek érdekében áll tehát, 
hogy minden olyan kockázatról tájékoztassa a másikat, amellyel összefüg-
gésben – álláspontja szerint – potenciálisan károsodás érheti.12 E körülmé-
nyek között az észszerű kockázattelepítés, a kárveszélyeknek a szerződéses 
jogviszonyok ellenértékébe való beépítése többé-kevésbé lehetséges. A klau-
zula e viszonyokban alkalmasnak tűnik az alapvető céljára, a felek közötti 
észszerű kockázattelepítésre.

A munkajogi viszonyokban azonban a referenciapillanat a károkozás idő-
pontja, amikor is a konkrét referenciaszemélynek olyan kárveszélyeket kel-
lene előre látnia vagy éppen előre nem látnia, amelyeket maga is képtelen 
felmérni. Ha például egy multinacionális vállalatból indulunk ki, akkor fel-
tételezhető, hogy a cégnél alkalmazott vezetési rendszer összetett. Ebben az 
esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója vélhetően a társaság jogi képvisele-
tére jogosult személy lesz. E személy meghozza a cég működésével kapcso-
latos makroszintű döntéseket. Alacsonyabb szinten, a vezetői struktúrában 
vélhetően lenne olyan személy, akinek a feladata a munkavédelmi szabá-
lyok betartatása és a potenciális kockázatok értékelése. Ez a személy adott 
esetben javaslatokat tesz, vagy akár saját hatáskörben rendelkezik is bizo-
nyos munkavédelmi intézkedések megtétele felől. Ezek végrehajtása, vala-
mint a tényleges munkafolyamatok megszervezése, irányítása, felügyelete, 
ellenőrzése azonban vélhetően megint csak más személy feladata lenne.  
A baleset mikroszinten következik be, míg a cég vezetése döntően makro-
szintű döntéseket hoz és folyamatokat elemez, a konkrét munkafolyamato-
kat irányító személy pedig nem feltétlenül látja át a felsőbb folyamatokat, 
így az „előrelátási képessége” és lehetősége szintén korlátozott. Egy ilyen 
bonyolult struktúrában, egyik személyre sem mondhatjuk azt egyértelmű-
en, hogy valamennyi munkafolyamatot átlátva, a konkrét körülményeket 
ismerve és mérlegelve, ténylegesen előre láthatott vagy éppen nem láthatott 
bizonyos káreseményeket, illetve annak következményeit. Álláspontom 
szerint az egyes munkáltatók között nem differenciálunk a szervezeti struk-
túra összetettsége alapján, így a konkrét előreláthatóság figyelembevételé-
hez más megoldásra van szükség.

Összegezve tehát, a konkrét előreláthatóság vizsgálata a munkajogban 
megítélésem szerint a polgári joggal teljesen azonosan nem lehetséges. Az 
álláspontom az, hogy az előreláthatóság alanya elsősorban egy ideáltipikus, 
észszerű és elvárható gondosságot tanúsító személy lehet. Ennek a hipoteti-
kus személynek kell megvizsgálni az előrelátási lehetőségét a konkrét tény-
állási elemek alapulvételével. Tehát azt kell megvizsgálni álláspontom sze-
rint, hogy a konkrét körülmények között mit tenne, mit látna, vagy éppen 

12  kun Attila: Gazdasági racionalitás és munkajog. Az előreláthatósági klauzula esettanulmánya az 
új munka törvénykönyve tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 
Tomus XXXI., 2013. 406. o.
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mit nem látna egy ideáltipikus munkáltató. E megoldással az objektivizált 
mérce figyelemmel lenne a szubjektív tényállási körülményekre is. A szub-
jektív körülmények, a konkrét körülmények elemzése során a jogalkalmazó 
figyelemmel lehetne azokra a tényállás felderítése során felmerülő releváns 
konkrét ismeretekre, potenciális kárveszélyekre, amelyekről a munkáltató 
bizonyítottan vagy legalább valószínűsítetten tudott. E megoldással a jogal-
kalmazónak nem kellene egy konkrét természetes személy tudattartamát 
vizsgálni egy jogi személyiségű munkáltató esetében, elég lenne az ideál-
tipikusan eljáró, absztrakt munkáltatóból kiindulnia és e következtetéseket 
kell kiegészítenie a tényállás felderítése során felmerült konkrét, a tájékozta-
tási kötelezettség teljesítése révén feltárt kárveszélyek vizsgálatával.13

A Kúria a joggyakorlat-elemző csoportja az általam fentiekben bemuta-
tottól vélhetően eltérő következtetésre jutott (bár kiemelendő, hogy rendkí-
vül szűkszavúan fogalmaz az összefoglaló vélemény): „[…] akinek előre kell 
látnia a kárt az, aki kapcsolatban áll a károsulttal.”14 

3. Mit és mikor kell előre látni?

E kérdést mindhárom, az előreláthatósági szabályt tartalmazó fordulat 
tekintetében érdemes vizsgálni.

3.1. Az előreláthatóság hiánya mint mentesülési feltétel

A munkáltatói kárfelelősség körében a mentesülés feltétele, hogy a kárt 
olyan körülmény idézze elő, amellyel a munkáltatónak nem kellett számol-
nia. E szabály alapján láthatjuk, hogy az „előrelátás” tárgya ebben az eset-
ben maga a károkozó körülmény. 

Kérdés azonban, hogy vajon e törvényi feltétel az absztrakt vagy a konk-
rét kárveszélyre vonatkozik-e?

Kun kiemeli, hogy a jogszabályhely megfogalmazása („nem kellett számol-
nia”) eltér a Ptk. „rokon szabályától” (előre nem látható”), amely arra enged 
következtetni, hogy bizonyos károsodások absztrakt veszélye, nem jelenti azt, 
hogy annak bekövetkezésével a munkáltatónak konkrétan „számolnia kel-
lett”.15 Ezáltal a munkáltató egyes esetekben vélhetően eredményesen tudná 
bizonyítani azt, hogy bár általánosságában fennállhat valamiféle tipikusnak 
tekinthető kárveszély, azonban az a konkrét körülmények között károkozási 

13  A tájékoztatási kötelezettség relevanciáját kiemeli a Kúria is: az 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény a 
munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló felelőssége 
egyes kérdéseiről II.3. pont.

14  2016.El.JGY.E.1. sz. összefoglaló vélemény, A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelős-
ségének egyes kérdései. 33. o.

15  kun: i. m. 411. o.
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okként nem kalkulálható. Önmagában abból, hogy általában és statisztikai-
lag számos potenciális veszélyforrás jelentkezik, nem lehet arra következtet-
ni, hogy ezzel a munkáltatónak eleve számolnia kell.16 

Például – egy olyan munkakört betöltő munkavállaló esetében, aki sok időt 
tölt utazással – az, hogy valamely útszakaszon statisztikailag sok baleset tör-
ténik, még nem alapozza meg azt, hogy ezzel a munkáltatónak eleve számol-
nia kellett volna. Más lehet a megítélés azonban abban az esetben, ha például 
hóviharban kell a munkavállalónak a munkáltató utasítására autóval a közút-
ra mennie. Ebben az esetben álláspontom szerint már felmerülhet, hogy ek-
kor számolnia kell a munkáltatónak egy esetleges káreseménnyel.

A fentieken túl további nehézséget okozna az a megközelítés is, ha úgy 
tekintjük, hogy a munkáltató „előre nem látása” csak a konkrét kárveszély-
re korlátozódik. Gondoljuk csak át, az előreláthatósági klauzula alapvető 
jellemzője, hogy a felek tájékoztatási kötelezettsége előtérbe kerül, és a káro-
sult viseli az általa ismert potenciális kárveszélyekről való tájékoztatás el-
mulasztásának kockázatát. Ha a konkrét kárveszély előrelátására korlátozó-
dik a kimentési szabály, akkor fokozott hangsúly lesz azon, hogy a munka-
vállaló mely potenciális kárveszélyekről, károkozó körülményekről tájékoz-
tatja a munkáltatót. Ebben az esetben a munkavállaló viselné a károsodás 
kockázatát azon potenciális kárveszélyek tekintetében, amelyekről tud, de a 
munkáltatót nem tájékoztatja, valamint azok tekintetében is melyekről 
maga sem tud.17 Bár ez kétségtelenül egybecsengene a casus nocet domino 
elvvel, azonban álláspontom szerint ez a megközelítés több szempontból is 
méltánytalan terhet róna a munkavállalóra.

Egyrészt, a munkáltató kétségtelenül nagyobb potenciállal rendelkezik a 
munkavégzéssel összefüggő lehetséges kárveszélyek feltárása és értékelése 
terén. A munkavállaló legfeljebb a saját egészségügyi állapotával, esetleges 
betegségeivel kapcsolatos kockázatokról tud beszámolni.18 E körülményből 
fakadóan a munkavállaló által sem ismert munkahelyi kockázatok viselését 
nem lehet a munkavállalóra hárítani.

Másrészt, a szerződéseknél alkalmazott az a jogi közgazdaságtani alapté-
zis, hogy az előre nem látható károk kockázatát a hatékonyabb kockázatvi-

16  kardkoVács Kolos (szerk.) koZma Anna – Lőrincz György – pál Lajos – Pethő Róbert: Az új Munka 
Törvénykönyvének magyarázata. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2012. 265. o.

17  kun: i. m. 412. o.
18  Például, ha egy munkavállaló valamely eltitkolt betegsége szoros kapcsolatban áll a káresemény 

bekövetkeztével, úgy álláspontom szerint a mentesülés e feltétele megáll. Ha ez az eltitkolt betegség a 
káreseménynek nem kiváltó oka, de a bekövetkezett kárra súlyosító hatású, úgy álláspontom szerint 
az előre nem látható súlyosabb károkért a munkáltató nem felel. Érdekes kérdés persze, hogy ebben az 
esetben vajon a károkozó körülmény és a tényleges kár között van-e egyáltalán okozati kapcsolat. Az 
Mt. utaló normája alapján alkalmazandó Ptk.-szabály alapján „nem állapítható meg okozati összefüggés 
azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia” (Ptk. 6:521. §). Eb-
ben az esetben álláspontom szerint jelen jogszabályi rendelkezések körében a munkáltató kártérítési 
felelőssége fenn sem áll, hiszen hiányzik az okozatosság mint felelősségi feltétel.
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selőre kell terhelni.19 Ez már a tőkeerejénél, a teljesítési képességénél fogva 
is csak a munkáltató lehet.

Harmadrészt az Mt. 51. § (4) bekezdése alapján „a munkáltató biztosítja az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit”. E törvé-
nyi kötelezettség csak keret jellegű szabály, ezt tartalommal nem az Mt. ha-
nem a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 
Mvt.) tölti meg. Az Mvt. alapján a lehetséges kárveszélyek felmérése, a koc-
kázatok értékelése a munkáltató kifejezett kötelezettsége.20 E kockázatérté-
kelési kötelezettség olyan tág a munkáltató tekintetében, hogyha ezt együtt 
vizsgáljuk az Mt. által rögzített előreláthatósági szabállyal, lényegében arra 
a következtetésre juthatunk, hogy ha a munkáltató egy bizonyos kárve-
szélyt nem lát előre, annak oka csak a munkavédelmi kötelezettségszegés 
lehet. Ezáltal pedig előre nem látható károkozó körülmény lényegében nem 
is létezne, hiszen, egy ideáltipikus munkáltató betartja a jogszabályokban 
foglalt kötelezettségeit, így természetesen a kockázatértékelési kötelezettsé-
gét is. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye az 
Mt. és az Mvt. látszólagos összeütközése kapcsán akként foglal állást, hogy 
a munkáltató kártérítési felelősségének szabályait az Mvt. rendelkezései 
nem „olthatják ki”, ugyanakkor az megállapítható, hogy az előreláthatósági 
klauzula fogalmába beleértendő a munkáltatót terhelő, a káresemény elke-
rülését célzó megelőzési kötelezettség.21 A Kúria összefoglaló véleménye 
arra a kérdésre, hogy mit kell előre látni, azt a választ fogalmazta meg, hogy 
„abból a szempontból, hogy mit kell előre látnia [a munkáltatónak] a baleset okának 
és a munkavédelemnek van szerepe”22.

Nem tisztázza emellett az Mt. azt sem, hogy az előreláthatóság hiányát 
mely időpontban kell vizsgálni. E körben lényegében három időpont elfoga-
dása lehetséges.

A polgári jogban a szerződés megkötésének időpontja a releváns az előre-
láthatóság szempontjából. A polgári jogban ez megfelelő megoldás, ugyanis 
a szerződő felek ekkor leülnek egymással és a szerződéskötés körében a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás ellenértékébe be tudják építeni azokat az 
extra kockázatokat, amelyek a szerződés teljesítése során esetlegesen felme-
rülhetnek. Ekkor tehát mindkét félnek érdeke, hogy a lehető legszélesebb 
körű tájékoztatást adja a másik félnek. 

Ez a megoldás egy munkaviszonyban értelemszerűen elképzelhetetlen, 
tekintettel arra, hogy olyan tartós jogviszonyokról beszélünk, amelyek di-
namikusan változnak. A munkaviszonyban a kárveszélyek kalkulálhatat-

19  sZalaI Ákos: Prevenció és reparáció a kártérítési jogban. MTA Law Working Papers, 2014/26., Magyar 
Tudományos Akadémia, Budapest, https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_26_Szalai.pdf, 
(2016. március 13.).

20  Mvt. 54–63. §.
21  2016.El.JGY.E.1. sz. összefoglaló vélemény, A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelős-

ségének egyes kérdései. 33. o.
22  Uo.
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lan tengere merülhet fel, így a szerződéskötés pillanatában ezeket felmérni 
lehetetlen. Különösen igaz ez annak tükrében, hogy a polgári jogban az 
viseli a tájékoztatás elmulasztásának kockázatát, akinek érdekében áll, 
hogy az esetleges kárát a bíróság ne mérsékelje arra tekintettel, hogy azt a 
másik fél nem látta előre. A munkajogban nem lenne életszerű, hogy a 
munkaszerződés megkötésekor a munkájára vonatkozóan is információs 
deficittel küzdő munkavállaló előre tájékoztassa a munkáltatót a munkájá-
ban rá leselkedő potenciális kárveszélyekről. Ez nyilvánvalóan nonszensz 
megközelítés lenne.

A második lehetőség az, hogy a károkozó körülmény bekövetkezésének 
időpontját, míg a harmadik megközelítés az, ha a kár bekövetkezésének idő-
pontját jelöljük meg referencia-időpontnak. Álláspontom szerint a második 
megközelítés volna a helyes, hiszen a károkozás idején fennálló előrelátha-
tóságot a kártérítés mértéke körében, és nem a kárfelelősség megállapítása 
körében kell vizsgálni. 

Erre a következtetésre jutott a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja is.23 
Az előreláthatóság referencia-időpontja az, amikor a munkáltató kialakítja a 
munkavégzés feltételeit.

Összességében, álláspontom szerint a munkáltatónak a károkozó körül-
mény előre látása kapcsán az általános kárveszélyt kell előre látnia, azon-
ban jelentőséggel bírhatnak egyes konkrét körülmények – a munkavállaló 
által elhallgatott, a tipikust meghaladó további kockázati tényezők (például 
eltitkolt betegségek stb.) – is, amelyek döntően befolyásolhatják a munkálta-
tó kárelemzési képességét és így az előreláthatóság kérdéskörét is.

A felelősség alóli mentesülés körében alkalmazandó előreláthatósági sza-
bály kapcsán a Kúria összefoglaló véleménye kiemelte, hogy „[a]mennyiben a 
kárt a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta, annak vizsgálata 
válik szükségessé, hogy a munkáltatónak a közvélekedés szerint, köznapi értelemben 
számolnia kellett-e a károkozó körülménnyel. Azt kell tehát értékelni, hogy észszerűen 
a munkáltató minden rendelkezésre álló eszköz használatával el tudta-e kerülni az ok 
keletkezését, és az kiküszöbölhető volt-e.”24

3.2.  Az előreláthatóság hiánya mint a kártérítés mértékét 
csökkentő szabály

Az Mt. által a munkáltatói kárfelelősség körében alkalmazott második 
fordulat, amely tartalmazza az előreláthatósági szabályt, az alábbiak szerint 
fogalmaz: 

23  Uo.
24  Uo. 32. o.
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„A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtérí-
teni azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás ide-
jén nem volt előre látható.”25

E szabály alapján tehát – bár a munkáltató kártérítési felelőssége fennáll 
és mentesülésre sincs mód –, azonban vannak olyan körülmények, amelyek 
alapján méltánytalan lenne a főszabály alkalmazása, tehát a teljes kár meg-
térítésére kötelezni a munkáltatót. E körben a méltányolható körülmény az, 
hogy a kárt vagy annak egy részét a munkáltató a károkozás (károkozó kö-
rülmény bekövetkezésének) idején nem látta előre. 

E fordulat kapcsán az Mt. egyértelműen fogalmaz, a jogalkalmazónak a 
konkrét előreláthatóságot kell vizsgálnia. A tényállás ekkor már ismert, a 
releváns körülmények értékelésre készek. A jogalkalmazónak pedig azt kell 
megvizsgálnia, hogy a bekövetkezett károk közül melyeket kellett vagy kel-
lett volna előre látnia a munkáltatónak és melyeket nem.

E szabály az Mt.-vel párhuzamosan készülő Ptk.-szabály révén került be 
az Mt.-be, azonban az átvétel nem teljesen azonos módon történt.26 A Ptk. a 
szerződésszegéssel okozott károk megtérítésének szabályai között rendezi 
az előreláthatóság hiányának és a kártérítés mértékének kérdését. 

„Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt 
[tapadókár].”27 „A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában kelet-
kezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt [következménykár] olyan mér-
tékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a 
szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában 
előre látható volt.”28 „Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg 
kell téríteni.”29 

A fenti szabályok alapján látható, hogy a Ptk. differenciál a károk típusai 
között aszerint, hogy a tapadókárokról vagy következménykárokról van 
szó. E szabályozás jogpolitikai indoka az, hogy a szolgáltatás tárgyában be-
következő károk megtérítésének kötelezettsége alól ne mentesülhessen a 
Ptk. alapján a szerződésszegő fél. Szándékos szerződésszegés esetén pedig 
kármegosztásnak sem lehet helye az előreláthatósági szabály alapján. A Ptk. 
szabálya e körben tehát egyértelmű.

Más azonban a helyzet az Mt.-ben alkalmazott szabály tekintetében. 
Amennyiben pusztán a normaszövegből indulunk ki, akkor látható, hogy 
az Mt. nem differenciál a tapadókárok és a következménykárok között. Mi-
előtt ennek relevanciáját bemutatnám, röviden definiálnám, hogy a munka-

25  Mt. 167. § (1) bekezdés.
26  FerencZ Jácint: Kár érte? – A munkáltatói kárfelelősség változása. Széchenyi István Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskolája, Győr, 285. o.
27  Ptk. 6:143. § (1) bekezdés.
28  Ptk. 6:143. § (2) bekezdés.
29  Ptk. 6:143. § (3) bekezdés.
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viszony összefüggésében mely károk tekinthetőek tapadókárnak, illetve 
melyek következménykárnak.

Cséffán álláspontja szerint a munkáltató károkozásával összefüggésben 
tapadókárnak, tehát a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárnak minősül a 
munkaviszony körében elmaradt jövedelem, valamint a munkaviszony alap-
ján járó egyéb rendszeres juttatás pénzbeli értéke, míg következménykárnak 
minősül minden a munkaviszonyon kívüli, rendszeres és kalkulálható elma-
radt jövedelem. Cséffán megkülönböztet egy harmadik kategóriát is, az elma-
radt vagyoni előnyt, amelybe lényegében az elmaradt haszon tartozik.

Cséffán szerint nem releváns az előreláthatósági szabály kapcsán az, 
hogy az Mt. nem differenciál a tapadókárok és a következménykárok, vala-
mint az elmaradt hasznok között, tekintettel arra, hogy a munkaviszonyhoz 
szorosan kapcsolódó károk a károkozás idején szinte kivétel nélkül előre lát-
hatóak, így a jogalkotói distinkció hiányában is csak a következménykárok-
ra, illetve az elmaradt vagyoni előnyre korlátozódhat az előreláthatósági 
szabály kártérítést mérséklő hatása.30

Álláspontom szerint aggályos, hogy a jogalkotó a szabály pontatlan átvé-
telével azt a látszatot kelti, hogy az előreláthatósági szabály a károkozás ide-
jén előre nem látható károk teljes spektrumára vonatkozik. Adott esetben 
álláspontom szerint ez a jogalkotói mulasztás eredményezhet olyan bírósá-
gi ítéletet, amelyben a kárfelelősség megállapítása mellett a kártérítés mér-
tékét a munkáltató nulla forintban határozza meg. 

Felmerülhetnek álláspontom szerint például olyan esetek, ahol a munka-
vállaló valamilyen előre nem kalkulálható, atipikusnak mondható kárese-
mény következtében meghal, és a hozzátartozói kárigény érvényesítésekor 
bár az ellenőrzési körön belüliség adott esetben fennállhat, azonban a károk 
előreláthatatlansága, kalkulálhatatlansága miatt a kártérítés mértékét korlát-
lanul enyhíteni kell. Hiszen az Mt. munkáltatói kárfelelősség körében felme-
rülő általános szabályát a hozzátartozói kárigény esetére is alkalmazni kell. 

A Cséffán által felvázolt értelmezést követendőnek tartom, azonban állás-
pontom szerint e körben jogalkotói beavatkozás szükséges az egységes jog-
alkalmazás biztosítása érdekében. Emellett álláspontom szerint az elmaradt 
vagyoni előny kategóriáját a következménykárok jogi kategóriájába kell he-
lyezni, tekintettel arra, hogy e károk, álláspontom szerint csak a következ-
ménykár kategóriájában értelmezhetők. Ha elfogadjuk, hogy a tapadókárok 
közé a munkaviszonnyal összefüggésben, rendszeres biztosított juttatások 
tartoznak, akkor nem bizonyítható, legfeljebb valószínűsíthető egyéb elő-
nyök csak a károkozó körülmény következményei lehetnek.

30  cséFFán József: A munka törvénykönyve és magyarázata. Szegedi Rendezvényszervező Kft., Szeged, 
2012. 444. o.
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Mindenesetre az vitán felül áll, hogy a klauzula bizonytalan tartalma mi-
att nehéz meghatározni azt, hogy egy meghatározott típusú kár mikor lesz 
vagy éppen nem lesz előre látható.31

Az is alapvető kérdés, hogy az előreláthatóságot a kárösszegre, a kártípusra 
vagy a kár nagyságrendjére kell vizsgálni? A fentiekben ismertetett problé-
makört a Kúria is észlelte és összefoglaló véleményében arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy azt a kárt kell megtéríteni, amely az észszerűen gondolko-
dó, ideáltipikus személy számára előre kalkulálható volna. Az előreláthatóság 
tárgya kapcsán pedig nem a kár pontos összege a releváns, hanem a kár típu-
sa és nagyságrendje. Sőt a Kúria a személyi károk tekintetében még e megkö-
zelítésen is túlmegy, amikor akként foglal állást, hogy „személyi károk esetén 
nagyvonalúbbnak kell lenni, mint a dologi károknál és a kártérítési felelősséget »már a 
kár típusának előreláthatósága is megalapozza, tekintet nélkül arra, hogy a károkozó 
számolhatott-e a kár nagyságrendjével«.”32

Ezzel a jogalkalmazó gyakorlatilag elfogadja a „thin-skull” (vékony koponya-
csont) doktrínát, amelynek értelmében a személyi károkat akkor is meg kell 
téríteni, ha a károsult ezeket a körülményeket nem láthatta előre.33 Ez a gondo-
lat megjelenik az MK 30. számú állásfoglalás indokolásában is. Ezzel a megkö-
zelítéssel tehát az előreláthatósági szabály legfeljebb a vagyoni károknál jelent-
het kármegosztást előidéző hatást, a személyi károk esetében csak kivételesen 
mérsékelhető a kártérítési összeg az előreláthatósági szabályra tekintettel.

3.3. Az előreláthatósági szabály és okozatosság

Az előreláthatósági szabály harmadik megjelenése az Mt. utaló normájá-
ra vezethető vissza. A Ptk. 6:521. §-a, kimondja, hogy „[n]em állapítható meg az 
okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre 
és nem is kellett előre látnia”.

A jogalkalmazónak e szabály alapján elsőként azt kell mérlegelnie, hogy az 
Mt. 177. §-a értelmében alkalmazandó Ptk. 6:521. §-a alapján a károkozó ma-
gatartás (károkozó körülmény) és a kár között van-e okozati összefüggés.  
A munkáltató kártérítési felelőssége tekintetében ez a munkaviszonnyal ösz-
szefüggés és a kár közötti okozati összefüggést jelenti. A jogalkalmazó tehát 
e szabály alapján nem állapíthatja meg az okozati összefüggést azon károk 
tekintetében, amelyek nem voltak előre láthatók.34 Kérdéses emellett, hogy a 

31  csöndes Mónika: Az előreláthatósági szabály mint a szerződésszegéssel okozott károk megtéríté-
sének korlátja − hatékony és/vagy igazságos? Pázmány Law Working Papers, 2012/24. sz. 1. o.

32  2016.El.JGY.E.1. sz. összefoglaló vélemény, A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelős-
ségének egyes kérdései. 40. o., 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény III.3. pont.

33  2016.El.JGY.E.1. sz. összefoglaló vélemény, A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelős-
ségének egyes kérdései. 39. o., 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény III.3. pont.

34  Kérdés persze, hogy mely károkat nem kell előre látnia a munkáltatónak. Hiszen ahogyan a fen-
tiekben már kifejtettem, az Mt. és az Mvt. alapján szinte valamennyi kárt előre kellene látnia a mun-
káltatónak, ha eleget tenne a kockázatértékelési kötelezettségeinek.
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jogalkalmazó hogyan alakítja majd ki az okozatosság és az előreláthatóság 
egymáshoz való viszonyát. Nádas szerint az okozati összefüggés vizsgálatát 
felválthatja, de legalábbis kiegészítheti majd az előreláthatóság kérdése.35

Fuglinszky szerint két alternatíva mutatkozik e két jogi kategória viszo-
nyának meghatározása kapcsán. Az egyik lehetőség, hogy a két felelősségi 
feltétel teljesen összeolvad és egymás szinonimájává válik. A másik lehető-
ség pedig az, hogy a „korábbi okszűrő szempontok és az előreláthatóság mint az 
okozatosság kiemelt szempontja a koncentrikus körök modellje szerint működnének 
együtt.”36 Ebben az esetben tehát az okozati összefüggésben álló károk körét 
lehetne szűkíteni második körben az előre látható károk kategóriájával. 
Minden okozatos, ami előre látható, de nem minden előre látható, ami oko-
zatos. Az okozatosság vizsgálata szükségképpen meg kell előzze az előrelát-
hatóság vizsgálatát.37 

Álláspontom szerint ez a második felfogás lenne kívánatos. E felfogás al-
kalmazása a jogalkalmazó kezébe egy újabb eszközt adna a parttalanná 
váló kártérítési igények elutasítására. 

A fentiek alapján e szabály tehát arra az esetre alkalmazandó, ha a mun-
káltató bár előre látja a károkozó körülmény bekövetkezésének lehetőségét, 
azonban nem látja előre és nem is kellene előre látnia magát a bekövetkező 
kárt. Álláspontom szerint e körben az előreláthatóság hiánya azon károk 
miatti felelősséget zárja ki, amelyek az adott káresemény tekintetében atipi-
kusak, vagy túl távoli okozati összefüggésben vannak a káreseménnyel.

Nézzük meg e szabály lehetséges értelmezését egy egyszerű példán ke-
resztül: a munkavállaló, aki sofőrként dolgozik, teljesen átlagos időjárási kö-
rülmények között autóbalesetet szenved az autópályán. A munkáltató bizo-
nyára tudja, hogy időnként előfordulnak autóbalesetek, azonban méltányta-
lan lenne azt állítani, hogy a munkáltatónak automatikusan mindenféle 
közúti balesettel számolnia kellene. Fontos persze e körben vizsgálni, hogy 
a munkáltatónak volt-e bármilyen jellegű mulasztása a balesettel összefüg-
gésben (szolgálati gépjármű esetén annak állapota stb.). Ebben az esetben 
tehát, bár a munkáltató absztrakt módon előre láthatta, hogy lehet baleset, 
hiszen ennek kockázata minden egyes autóba szállás esetén fennáll, azon-
ban nem számolhatott a baleset kapcsán a munkavállalót ért kárral, azt nem 
láthatta előre, hogy kára lesz a munkavállalónak, azért, mert autóba ül. 

Eltérő értelmezést a munkajog körében azért nem tartok lehetségesnek e 
szabály kapcsán, ugyanis abban az esetben, ha azt mondanánk, hogy e kár-
ral számolnia kellett volna a munkáltatónak a munkáltató felelőssége lénye-
gében helytállássá válna, ahol semmilyen szubjektív körülmény nem bír je-

35  nádas György: Az előreláthatósági klauzula megjelenése a kárfelelősségi szabályok között. http://www.
vmtt.org.rs/mtn2013/224_240_Nadas_A.pdf (2017. január 22.).

36  FuglInsZky: i. m. 274. o.
37  BH 1993.355., BH 2003.532., VereBIcs János: A szerződésszegésért való kárfelelősség az előrelátha-

tóság alapján való korlátozása az új Ptk.-ban. Gazdaság és Jog, 2015. 4. szám, 10. o.
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lentőséggel csak pusztán a baleset és a károsodás objektív ténye. Emellett a 
jogirodalomban sem vitatott az a gondolat, hogy önmagában abból, hogy 
általában és statisztikailag a munkáltató ellenőrzési körén kívül számos po-
tenciális veszélyforrás jelentkezik, nem lehet arra következtetni, hogy ezzel 
a munkáltatónak eleve számolnia kell.38

4. Jogértelmezési nehézségek az előreláthatóság 
szabályok együttalkalmazása körében

Ha logikai sorrendbe kívánjuk rakni az előreláthatóság három Mt.-beli 
szabályát a jogalkalmazó peres eljárásban fennálló mérlegelési és minősítési 
feladatainak szempontjából, akkor az alábbi következtetésre juthatunk.

A munkáltató a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggésben bekö-
vetkezett káráért felel. E fő szabály szerint a munkáltató kártérítési felelős-
ségének három feltétele van: a munkaviszony fennállása a károkozó körül-
mény bekövetkezésekor (1), az okozati összefüggés a munkaviszony és a kár 
között (2), valamint, a kár bekövetkezése (3).

1. A jogalkalmazónak elsőként azt kell mérlegelnie, hogy az Mt. 177. §-a 
alapján alkalmazandó Ptk. 6:521. §-a alapján a károkozó magatartás (kár-
okozó körülmény) és a kár között van-e okozati összefüggés. 

Az előreláthatósági szabály a felelősségi feltételek körében jelenik meg 
először. A Ptk. 6:521. §-a, kimondja, hogy „[n]em állapítható meg az okozati ösz-
szefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is 
kellett előre látnia.” 

Tehát, ha egy adott kárt nem látott és nem is láthatott előre a károkozó, 
jelen esetben a munkáltató, akkor nem állapítható meg okozati összefüggés. 
Ebben az esetben tehát nincs kártérítési felelősség sem.

2. Ha a jogalkalmazó azt állapítja meg, hogy van okozati összefüggés, ak-
kor – természetesen csak, ha a munkáltató hivatkozik a kimentés e fordula-
tára a perben – azt kell megvizsgálnia a jogalkalmazónak, hogy bár az oko-
zati összefüggés és egyúttal a kárfelelősség fennáll, azonban nem okozta-e 
a kárt a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan és előre nem 
látható körülmény. 

E szabály alapján tehát azt kell vizsgálnunk, hogy a károkozó körülményt 
– nem az annak következtében bekövetkező kárt – láthatta-e előre a mun-
káltató vagy sem.

Érdekes persze, hogyan egyeztethető össze az első fordulat és a második 
fordulat. Hiszen, ha egy adott kár nem látható előre, akkor Ptk. 6:521. §-a 
alapján nincs okozati összefüggés és így kártérítési felelősség sem. Ebben az 

38  kardkoVács (szerk.): i. m. 265. o.
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esetben tehát irreleváns, hogy a károkozó körülményt előre látta-e a mun-
káltató vagy sem. Az első fordulat tehát jelentős mértékben csökkenti a má-
sodik szabály jelentőségét, hiszen az előreláthatóság hiányával már eleve a 
munkáltató felelősségét kizárja. 

3. Végezetül, ha a jogalkalmazó megállapítja, hogy a káresemény és a kár 
között okozati összefüggés van, és a munkáltató nem mentesülhet az ellen-
őrzési körön kívül eső, elháríthatatlan és előre nem látható károkozó körül-
ményre hivatkozással, akkor a munkáltató kártérítési felelőssége fennáll. 
Ekkor azonban még egyszer meg kell vizsgálnia a jogalkalmazónak az elő-
reláthatóságot. Az Mt. alapján ugyanis nem kell megtéríteni azt a kárt, 
amellyel kapcsolatban a munkáltató bizonyítja, hogy bekövetkezése a kár-
okozás idején nem volt előre látható.

Előfordulhat tehát olyan eset, hogy a káreseményt a munkáltatónak előre 
kellett ugyan látnia és az okozati összefüggés is fennáll, azonban az ese-
mény következtében bekövetkezett konkrét kárral (kártípussal?) nem kel-
lett előre számolnia. Ilyen lehet, ha egy általában csekély következménnyel 
járó munkabaleset a tipikustól eltérően, súlyosabb kárt idéz elő. 

Felvetődik azonban a kérdés, hogy miként egyeztethető össze ezen utóbbi 
szabály az okozati összefüggést kizáró első rendelkezéssel? Álláspontom 
szerint sehogyan sem. Ha a munkáltató egy adott kárt nem látott előre, ak-
kor az Mt. 177. §-a alapján alkalmazandó Ptk. 6:521. §-a alapján eleve nem 
állapítható meg a kártérítési felelősség, így a kártérítés mérséklésének kér-
dése az Mt. 167. § (1) bekezdése alapján fel sem merülhet.

A Ptk.-ban az előreláthatósági szabály szintén három ponton jelenik meg. 
Két alkalommal a kontraktuális felelősség körében (mentesülés, kártérítés 
mértéke), míg a harmadik alkalommal a deliktuális kárfelelősség körében 
(okozatosság). Ebből is láthatjuk tehát, hogy e három szabályt a polgári jog-
ban nem kell együtt alkalmazni, így e körben jogértelmezési probléma sin-
csen, a munkajogban azonban az Mt. rendelkezései alapján e szabályok 
együtt alkalmazandóak, annak ellenére, hogy álláspontom szerint az együt-
tes alkalmazás nem lehetséges.

Álláspontom szerint e három szabály egyidejű szerepeltetése a munkálta-
tói kárfelelősség szabályrendszerében súlyos jogalkotói mulasztás eredmé-
nye és bár a jogalkalmazó – vélhetően e hiba orvoslása érdekében – látszólag 
tudomást sem vesz az Mt. utaló normája alapján alkalmazandó Ptk.-rendel-
kezésről, azonban a jogbiztonság alkotmányos követelményével e jogalkal-
mazói megoldás semmiképpen sem egyeztethető össze. A jogalkalmazó lé-
nyegében a jogalkotó hibáját próbálja orvosolni azzal, hogy nem alkalmaz 
egy egyébként alkalmazandó, ám más szabállyal összhangban alkalmazha-
tatlan jogi normát.
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ZACCARIA MÁRTON LEÓ*

A munkáltatói tájékoztatásról szóló  
irányelv reformjának potenciális hatásai  

a magyar munkajogra1

1. Problémafelvetés

A munkáltató munkaviszony létrehozásakor fennálló széles körű és speciális tájé-
koztatási kötelezettsége olyan alapvető elvárás a munkaviszonyban2, amelyet okkal 
nevezhetünk a leginkább tradicionális, de mindenképpen az egyik leginkább megha-
tározó uniós szintű munkajogi szabályozásnak.3 Az irányelv jelentősége termé-
szetesen a tagállami jogokban érhető tetten igazán, ugyanis bár éppen a kö-
zös minimumstandardok meghatározása az, ami különösen fontossá teszi 
ezt a szabályozást, a tagállami sajátosságok mégsem hagyhatók figyelmen 
kívül e vonatkozásban. A munkáltatót terhelő ez irányú kötelezettség funk-
ciója duális, egyik oldalról ugyanis egyértelműen megkönnyíti a munkavál-
laló munkaviszonybeli teljesítését, másik oldalról pedig bizonyos olyan kö-
rülményekre nézve tartalmaz információkat, adatokat, amelyek bár tipiku-
san a munkajogviszonyt létrehozó felek szerződési akaratába tartoznak, de 
mégsem kötelező azokról a szerződésben rendelkezni. A munkáltató ez irá-
nyú kötelezettsége alapvetően elősegítheti a munkavállalói érdek- és igény-
érvényesítést is.

Az irányelvi normákat az elmúlt közel három évtizedben érdemben for-
málta az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) joggyakorlata4, 
mint ahogyan az utóbbi évek munkaerőpiaci és gazdasági változásai is egy-
aránt jelentősen átformálhatják e szabályozási keretet, átformálva a munka-

* Adjunktus, Debreceni Egyetem ÁJK.
A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
1  A kézirat lezárását követően került elfogadásra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1152 

irányelve (2019. június 20.) az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltéte-
lekről, így a szövegben annak eredetileg javasolt verziója és utolsó tervezete szerepel.

2  gyulaVárI Tamás: Munkaviszony létesítése. In: gyulaVárI Tamás (szerk.): Munkajog. ELTE Eötvös, 
Budapest, 2016. 144–145. o. 

3  Uo. 
4  Berke Gyula: A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége. In: Bankó Zoltán – Berke Gyula – gyulaVárI 

Tamás – kIss György: Válogatás az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből. A munkavállalók jogai. KJK-KERSZÖV, 
Budapest, 2001. 169–178. o., illetve lásd az újabb joggyakorlatból például: C-413/15. Elaine Farrell kontra 
Alan Whitty és társai, C-306/07. Ruben Andersen kontra Kommunernes Landsforening, C-14/04. 
Abdelkader Dellas és társai kontra Premier ministre és Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité és C-313/02. Nicole Wippel kontra Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG. ítéletek.
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jogi szabályozás szellemiségét is.5 Az irányelv felülvizsgálatára éppen utób-
bi okból volt szükség, de általánosságban a munkavállalói státusz átalakulása is 
szükségessé teszi a jogvédelmet élvező személyi kör bővítését.6 Szintén fontos azt az 
összefüggést is látni, miszerint az uniós jogban egyébként csak részlegesen 
harmonizált munkajogi szabályozások7 vonatkozásában is jelentős változá-
sok játszódhatnak le a közeljövőben, ugyanis a 2017 novemberében elfoga-
dott Szociális Jogok Európai Pillére (a továbbiakban: Pillér) erőteljesebb 
együttműködést és határozottabb szociális tartalmú fellépést sürget a tagál-
lamok részéről8, és a tájékoztatási irányelv revíziója tipikusan e folyamat ré-
szét képezi.

Minderre tekintettel a következő néhány oldalon arra keresem a választ, hogy a 
hosszas tárgyalások után végleges formába öntött, a Tanács a munkaadónak a mun-
kavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tá-
jékoztatási kötelezettségéről szóló 91/533/EGK irányelvet felváltó új irányelv9 milyen 
hatással lehet a magyar jogértelmezésre, esetlegesen szabályozásra. Az új irány-
elv, bár belső logikájában és céljában egyértelműen a jelenleg hatályos sza-
bályozást veszi alapul, mégis számos olyan újdonsággal fog szolgálni, ame-
lyek a magyar munkajogra nézve is szignifikánsak lehetnek, gondolva az 
irányelv személyi hatályára, a munkavállaló jogérvényesítési lehetőségének 
megerősítésére, vagy éppen a munkáltatói tájékoztatás kollektív munkajogi 
összefüggéseire.10

2. A hatályos magyar szabályozás vázlatos áttekintése

A problémafelvetés körében kitértem arra, hogy a munkáltatói tájékozta-
tási kötelezettség önmagában is kiemelten fontos szabálya az uniós szintű 
munkajogi normáknak11, azoknak mintegy az alapkövét képezve, de azt is 
látni kell, hogy a szintén uniós jogi szinten rendezett információhoz és tájé-
koztatáshoz való alapvető jog12 összefüggésében is releváns. Ennek megfele-
lően a magyar szabályozás az Mt. 46. §-ában teljesíti ilyen irányú jogharmonizációs 
kötelezettséget13, meghatározva a munkaszerződés kötésével összefüggésben 

5  jakaB Nóra – raB Henriett: A munkajogi szabályozás foglalkoztatási viszonyokra gyakorolt hatása 
a szociális jogok és a munkaerőpiac kapcsolatának függvényében. Pro Futuro, 2017. 1. szám 27–29. o.

6  New EU Directive crucial for protecting vulnerable workers. https://www.etui.org/News/New-EU-
Directive-crucial-for-protecting-vulnerable-workers (2018. november 22.).

7  gyulaVárI Tamás – köncZeI György: Európai szociális jog. Osiris, Budapest, 2000. 24–72. o.
8  Hungler Sára: Nemzeti érdekek és szociális integráció az Európai Unióban: az Európai Jogok 

Szociális Pillérének kísérlete az integrációra. Állam- és Jogtudomány, 2018. 2. szám. 37. o. és 41–42. o.
9  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszá-

mítható munkafeltételekről. Brüsszel, 2017.12.21. COM(2017) 797 final (a továbbiakban: javaslat).
10  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) az Európai Közösség 

munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról.
11  Hajdú József – kun Attila (szerk.): Munkajog I. Patrocinium, Budapest, 2012. 126–127. o.
12  Az Európai Unió Alapjogi Kartája 27. cikk.
13  Mt. 299. § b) pont.
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a munkáltatói tájékoztatás határidejét, módját és tartalmát. Mindezzel eléri 
a jogalkotó az irányelvi rendelkezés célját is14, hiszen az átlátható munkafel-
tételek megteremtésének alapkritériuma az, hogy azokról a munkavállaló 
kellő időben tudomást szerezhessen, és adott esetben ezen információhoz 
való jogával élhessen.

Utóbbi lehetőség kapcsán azonban rögtön felvethető egy talán csak lát-
szólagos ellentmondás az irányelvi normák rendeltetetése és a magyar sza-
bályozás között, bár ez a dilemma lényegében magából a munkajogi szabá-
lyozásból eredeztethető, és nem feltétlenül az implementáció esetleges hiá-
nyosságaiból. Eszerint annak ellenére, hogy e szabályok alapelvi és gyakor-
lati jelentősége egyaránt szemmel látható, és a munkavállalók oldalán való-
ban a legalapvetőbb jogi garanciák közé sorolandó – utalással az Európai 
Unió Alapjogi Kartájának (a továbbiakban: Karta) 31. cikkére15 – annak Mt.-
beli jogi természete nehezen megítélhető, pontosabban fogalmazva az Mt. nem ad el-
igazítást a szabály be nem tartása vagy nem megfelelő teljesítés esetére. Ahogyan 
említettem, ez eredendően arra vezethető vissza, hogy e tájékoztatás elma-
radása a munkaszerződés érvényességét vagy tartalmát közvetlenül nem 
érintheti, márpedig ebben az esetben a tényleges érvényesülés és potenciá-
lis kikényszerítés könnyen csorbát szenvedhet. Az említett szabályozásbeli 
specialitások arra engednek következtetni ugyanis, hogy bár a jogalkotó 
explicite megfogalmazva, imperatív jelleggel határozza meg a munkáltató 
ilyen irányú kötelezettségét, a kötelezettségszegő helyzetre nézve további 
normatételt mégsem alkalmaz. Bár ez a jogtechnikai megoldás nem isme-
retlen az Mt. más részén sem16, mégis felvethető az, hogy ha éppen azért ve-
zette be a jogalkotó ezt a rendelkezést, mert annak fontossága kiemelkedő a 
munkaviszonyban történő szerződésszerű teljesítés kapcsán, úgy hogyan 
várható el a feltétel nélküli megfelelő teljesítés akkor, ha a munkáltató tény-
legesen nincs rákényszerítve arra, hogy a munkaviszony létesítésekor eb-
ben érdemben segítséget nyújtson a másik félnek. Megjegyzendő, hogy bár 
az eredeti irányelv is a tagállamok szoros munkaerőpiaci együttműködését 
sürgette ezen a területen, megerősítve a munkavállalók egységes jogvédel-
mét, a munkaszerződés létezésének (és érvényességének), valamint tartal-
mának kérdéseire nem adott eligazítást17, így biztosítva a tagállamok széles-
körű jogalkotási szabadságát.

E kérdésre persze nem könnyű válaszolni, de a válaszban mindenképpen 
szerepelnie kell annak a körülménynek, hogy még az említett jogalkotói szi-
gorral sem juthatunk arra a konklúzióra, hogy ez az előírás direkt módon 

14  A 91/533/EGK irányelv preambuluma szerint „…azzal a céllal hozták meg, hogy a munkavállalók 
számára megfelelőbb védelmet biztosítsanak jogaik esetleges sérelme esetére, és hogy a munkaerőpiac 
áttekinthetőbbé váljon…”

15  A Karta 31. cikke rögzíti az igazságos és méltányos munkafeltételekhez való alapvető jogot.
16  Ilyen jogi karakterű szabály az Mt. 236. §-a, amely rögzíti az üzemi tanács megválasztásának kö-

telezettségét, de elmaradása esetére jogkövetkezményt nem fogalmaz meg.
17  Catherine Barnard: EU Employment Law. Oxford University Press, Oxford, 2012. 568. o.
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érintené a munkaszerződés érvényességét. Alaki aspektusból talán a kérdés-
feltevés is inadekvát18, a munkaszerződés érvényes létrehozásának tartalmi kritéri-
umkatalógusa pedig oly mértékben kötött, hogy a szerződési causákba vagy az 
essentialia negotiibe19 talán csak túlzóan extenzív interpretációval lehetne eme konkre-
tizált tájékoztatási kötelezettséget beleérteni. Erre nézve nem találunk törekvést a 
joggyakorlatban, de valójában a jogirodalomban sem, felvethető azonban, 
hogy az érvényes létrehozásnak egy mintegy harmadik feltételét képezhetné 
a törvénynek – irányelvnek – megfelelő tájékoztatás. Így annak nem megfele-
lő teljesítése akár részleges érvénytelenséget is vonhatna maga után, bár eb-
ben az esetben némi diszkrepancia mutatkozna a munkaszerződés nem kö-
telező tartalmi kellékeivel20, tekintve, hogy a munkavégzés helye21, vagy ép-
pen a munkarend22 valójában a felek megállapodásának tárgyát is képezhet-
né. Ebben a hipotetikus esetben ugyan a munkáltató valóban egyfajta kény-
szerhelyzetbe kerülne, azonban ilyen módon olyan, a munkáltató egyoldalú 
utasítási joga körébe tartozó elemek is bekerülnének a szerződéses megálla-
podásba, amelyek ellentmondanának az Mt. szerződési logikájának.23

Mindenesetre a fenti teoretikus eshetőséget leszámítva az Mt. gyakorlatilag 
lex imperfecta szabályt alkalmaz e körben24, ami természetszerűleg jelentős kockáza-
tot hordoz munkavállalói szempontból. A törvény ennek ellenére az időbeliség 
– tizenöt nap – és a forma (írásbeliség) kapcsán igyekszik garantálni azt, 
hogy a munkavállalók tényleg hozzájussanak ezen információkhoz. A je-
lenleg hatályos irányelvnek ezzel eleget is tesz a jogalkotó, és a viszonylag 
bő katalógus, amely tehát kijelöli az információk körét, szintén összhangot 
mutat a munkaviszonyban irányadó legfontosabb körülményekkel. Érde-
mes megjegyezni, hogy az említett jogkövetkezménybeli „hiányosság” is 
pótolható lenne bizonyos módokon, bár az alábbi gondolatkísérletek szintén 
pusztán távoli kapcsolatot feltételeznek a jelenlegi szabályozási metódussal.

Felvethető például, hogy a károkozás szabályai, akár a sérelemdíj formá-
jában alkalmazhatók-e ilyen esetben, vagy éppen a hibás teljesítés, a mun-
kajogi kötelezettségszegés normaanyaga mennyiben lehet releváns. Állás-

18  Hiszen az Mt. 44. §-a egyértelműen előírja a munkaszerződés írásba foglalásának kötelezettségét.
19  pál Lajos: A munka értéke, avagy a szőlőmunkás egy dénárja. In: Bankó Zoltán – Berke Gyula – 

tálné molnár Erika (szerk.): Quid juris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásá-
nak 20. évfordulójára. Kúria – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Munkaügyi Bírák 
Országos Egyesülete, Budapest–Pécs, 2018. 336–337. o. és 340–343. o.

20  kardkoVács Kolos (szerk.) koZma Anna – Lőrincz György – pál Lajos – Pethő Róbert: A Munka Tör-
vénykönyvének magyarázata. HVG-ORAC, Budapest, 2016. 124–126. o.

21  Mt. 45. § (3) bekezdés.
22  Mt. 96. § (1) bekezdés.
23  Értve ezalatt azt, hogy az érvényesség körében nem bírálhatók el olyan tartalmi elemek, amelyek 

ne a felek – akár hibás – közös szerződési akaratára épülnének, ez ugyanis korlátozná azok akarat-
autonómiáját a szerződés létrehozása körében. Másként fogalmazva: nem érintheti a szerződés érvé-
nyességét olyan tartalmi komponensekről történő tájékoztatás elmaradása, amelyekről a munkáltató 
egyoldalúan is rendelkezhet, noha valóban képezheti egy részük megállapodás tárgyát is, ilyen tipi-
kusan a munkavégzés helye.

24  Legalábbis a szerződés érvényessége szempontjából, de a kártérítési igény és a munkáltató bíróság 
általi kötelezése így sem kizárt. Lásd: gyulaVárI: i. m. 2016. 146. o.
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pontom szerint bár a munkáltató részéről e tájékoztatás még nem jelenti 
ténylegesen a szerződés teljesítését, de a kötelezettségszegés ténye vitatha-
tatlan. Sőt mivel a felek között a munkajogviszony ebben az időpillanatban 
már létrejött25, ezért mégis felvethető egyfajta hibás teljesítés a munkáltató 
oldalán. Tényleges károkozás persze ismét nehezen képzelhető el, de olyan 
nehézségek, amelyek akár a munkaviszony megszüntetéséhez vezetnek, 
nem kizártak, így a kérdés ugyanaz marad: meddig terjed és milyen formában 
érhető tetten a munkáltató felelőssége eme speciális tájékoztatási kötelezettség kap-
csán? A válaszhoz közelebb fogunk kerülni az új irányelvi normákkal kap-
csolatos elemzéssel a következőkben.

Mindennek azért van tehát különös jelentősége, mert – ahogyan a továb-
biakban látni fogjuk – az új irányelvi szabályok többek között éppen a kikénysze-
ríthetőség és a munkavállalói jogérvényesítés kontextusában mutatnak valódi elmoz-
dulást a jelenlegi szabályokhoz képest.26 Márpedig ilyen módon a továbbiakban 
legalábbis aggályos lehet a magyar tagállami átültetés módja és hatékonysá-
ga, alapul véve persze a jelenlegi Mt.-beli preskripciókat.

3. A magasabb szintű irányelvi elvárások beépíthetősége 
a magyar munkajogba

A következőkben röviden áttekintem azon új, irányelvi szabályozásokat, 
amelyek leginkább impulzussal lehetnek a magyar munkajogi normákra is. 
Terjedelmi és módszertani okokból nem elemzem az irányelv valamennyi 
cikkét azonos mélységben – így például a 9. cikket27 figyelmen kívül ha-
gyom –, de a munkavállalói garanciák körében leginkább releváns rendel-
kezéseket vizsgálni fogom az alábbiakban.

3.1. Az új szabályozás háttere és célja

Ahogyan korábban említettem, fontos szempont az új normaanyagban a 
szociális védelem erősítése, legalábbis a munkavállalói érdekek erőteljesebb 
kidomborítása. Az irányelv felülvizsgálatának katalizátora nagyrészt tehát a Pillér, 
ami azonban nem előzmény nélküli.28 Tágabb összefüggésben szemlélve azt 
látjuk, hogy az általános szociálpolitikai reformfolyamatokon túl a tájékoz-
tatási irányelv modernizálásának szükségessége a „nem hagyományos” 

25  Az Mt. 46. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony kezdetétől számítva tizenöt napon belül kell 
eszközölni a tájékoztatást, márpedig a munkaviszony kezdete nem lehet korábbi időpont, mint a szer-
ződéskötés.

26  Javaslat, 17. o.
27  A munka minimális kiszámíthatóságának szabályai.
28  Frank HendrIckX: Editorial: the European pillar of social rights: interesting times ahead. European 

Labour Law Journal, 2017. 3. szám. 191. o.
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munkaviszonyok terjedésével és az újabb, munkajogilag még nehezebben 
klasszifikálható jogviszonyok jelenlétével is magyarázható, ami tehát már 
régebb óta foglalkoztatja a szociális partnereket és döntéshozókat.29 A tájé-
koztatási irányelv szabályanyaga kétségkívül beleillik a Pillér jelölte reform-
elképzelésekbe, akár konkrét jogok és tervezett intézkedések formájában is, 
hiszen a munkaerőpiachoz való hozzáférés30, vagy pedig az igazságos és 
méltányos munkafeltételek rögzítése31 erőteljesen támogatható a kötelező 
munkáltatói tájékoztatással, mivel a feltételek – főleg az újabb típusú mun-
kaviszonyok esetében – sokszor legalább parciálisan ismeretlenek a munka-
vállalók előtt. Az új irányelv tehát eme stabil munkaerőpiaci és elméleti-
alapjogi háttérre építve tűzi ki célul a munkavállalók tájékoztatáshoz való 
jogának korszerűsítését és hatékonyabbá tételét.

3.2. Alapfogalmak

Bár a továbbiakban részletesen is kitérek az irányelv 2. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint értelmezett munkavállaló-fogalomra, érdemes megemlíteni, hogy 
az irányelv gyakorlatilag első érdemi rendelkezése már önmagában is jogal-
kalmazási és interpretációs kérdéseket vet fel. Szükséges utalni arra, hogy je-
len kézirat véglegesítésével egyidejűleg bizonyos módosításokkal elfogadásra 
került az új irányelv végleges szövege.32 Habár e módosítások nagyrészt ép-
pen az irányelv személyi hatályának új definíciós magját érintik33, álláspon-
tom szerint az alábbiak kifejtése három okból nem szükségtelen. Elsőként bár 
látszólag a végleges szövegből kimarad az alább bemutatandó, akár történel-
mi jelentőségűnek is nevezhető meghatározás34, annak érdeme álláspontom 
szerint azáltal, hogy az irányelv explicite felhívja a Bíróság joggyakorlatát, lé-
nyegében megmarad. Másodikként fontos, hogy az említett jogalkotási válto-
zás miatt a koncepcionális változás nem oly látványos, mint amilyennek a ja-
vaslat tervezte35, az voltaképpen mégis kiterjeszti az irányelv személyi hatá-
lyát, és – vélhetően – segít majd elérni az újraszabályozás célját. Harmadik-
ként pedig a magyar munkajogra gyakorolható hatása okán is úgy vélem, 
hogy az új, illetve az ebben a tekintetben némi visszalépést tükröző végleges 

29  Commission Staff Working Document. Impact Assessment – Accompanying the document Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the 
European Union. Brussels, 21.12.2017 SWD(2017) 478 final. 6. o., 13. o. és 26. o.

30  Pillér, (9)–(14) preambulumbekezdés.
31  Pillér, II. fejezet.
32  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working 

conditions in the European Union – Analysis of the final compromise text with a view to agreement. https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-6188-2019-ADD-1/en/pdf (2019. április 28.).

33  Bartłomiej BednarowIcZ: Workers’ rights in the gig economy: is the new EU Directive on transparent and 
predictable working conditions in the EU really a boost? EU Law Analysis – Expert insight into EU law 
developments. http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/04/workers-rights-in-gig-economy-is-new-eu.
html (2019. április 28.).

34  BednarowIcZ: i. m.
35  Javaslat, 13. o.
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irányelvi munkavállaló-fogalom36 egyaránt érdemi újdonsággal szolgálhat a 
magyar munkajogi gondolkodásban is, tekintettel elsősorban a munkavi-
szonyhoz hasonló, de munkajogviszonyként nehezen klasszifikálható újabb 
jogviszonytípusok megjelenése szempontjából.

A fogalom37 szemmel láthatóan az európai bírósági gyakorlatból merít38, és 
bár első ránézésre talán nem rejt sok újdonságot magában a definíció, annak 
megfogalmazása mégis megemlítendő. Az ellenszolgáltatásért más számára, an-
nak irányítása melletti munkavégzés mindenképpen megegyezik a jelenleg is alkalma-
zott fogalommal39, ugyanakkor a „bizonyos időszakban” végzett „szolgáltatá-
sok” terminusokkal jól láthatóan egy tágabb személyi kört kíván lefedni a 
jogalkotó, mint az hagyományos értelmezéssel bevett, értve ezalatt a magyar 
jogban is domináns tradicionális függő munkavégzés premisszáját.40

Szintén kiemelésre méltó a c) pontban szabályozott munkaviszony-foga-
lom, amely alapvetően a munkavállaló és a munkáltató személyére épít, és 
további specifikumot nem határoz meg. Ez a meghatározás szintén megfele-
lő jogértelmezést kíván meg az Mt. kapcsán, ugyanis annak munkavállaló-
fogalma41 szűkebbnek tűnik az irányelvnél, illetve hasonlóan új értelmezést 
eredményezhet a b) pont szerinti közvetett munkáltatás mint fogalmi komponens 
rögzítése a munkáltató fogalmával kapcsolatosan.

3.3.  Az irányelv személyi hatályának változása és a magyar 
fogalmi rendszer

A kötelező munkáltatói tájékoztatás fentebb tárgyalt tartalmi kritériumai, nézetem 
szerint csak az egyik neuralgikus pontot jelölik az új szabályozásban, az új irány-
elvi szabályok alkalmazási köre, személyi hatálya azonban olyan, jelenleg is 
megválaszolatlan kérdéseket vet fel, amelyeket fontosnak tartok megemlíte-
ni, tekintettel elsősorban az előzőkben említett fogalmi változásokra.

Az irányelvi reform egyik meghatározó központi motivációja az volt, 
hogy az uniós jognak mindenképpen pótolnia kell azt az egyre komolyabb hiányos-
ságot, amely a nem a hagyományos értelemben vett „worker” státuszban történő fog-

36  Az új szöveg 1. cikk (2) bekezdése szerint a nemzeti jogi rendelkezéseknek megfelelően kell érteni 
a „munkavállaló” fogalmát azzal, hogy a Bíróság jogértelmezését figyelembe kell venniük a nemzeti 
jogoknak.

37  Olyan természetes személy, aki egy bizonyos időszakban egy másik személy számára és annak 
irányítása alatt javadalmazás ellenében szolgáltatásokat végez; munkáltató: egy vagy több természetes 
vagy jogi személy, akik vagy amelyek közvetlenül vagy közvetve a munkavállalóval fennálló munka-
viszony egyik felének számítanak.

38  Martin rIsak – Thomas dullInger: The concept of „worker” in EU law. Status quo and potential for change 
(Report 140). ETUI aisbl., Brussels 2018. 26–44. o. https://www.etui.org/Publications2/Reports/The-
concept-of-worker-in-EU-law-status-quo-and-potential-for-change (2018. január 9.).

39  kIss György: Munkajog. Osiris, Budapest, 2005. 93–95. o.
40  prugBerger Tamás – nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Wolters 

Kluwer, Budapest, 2014. 27. o.
41  gyulaVárI Tamás: A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: kényszer vagy lehetőség? 

Magyar Munkajog/Hungarian Labour Law Journal, 2014. 1. szám, 3–4. o. és 6–7. o.
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lalkoztatottak jogait és jogállását érinti. Noha e tekintetben túlzás lenne olyan-
ként tekinteni erre az irányelvre, amely gyakorlatilag egymaga megoldja e 
probléma (munka)jogi oldalát, mégis fontos megjegyezni, hogy az új irány-
elvet szoros összefüggésben kell értelmezni a Pillér más kulcsterületeivel42, 
amelyek között talán a platformmunkások43 jogállásának uniós szintű sza-
bályozása sem kizárt. Márpedig ebben az összefüggésben elhanyagolhatat-
lannak tartotta az uniós döntéshozó, hogy elsősorban az ez irányú 
munkaerőpiaci változásokra reagálva tágítsa az irányelv személyi hatályát44 
oly módon, hogy azzal akár a munkajogi szabályozás számára eddig terra 
incognitának számító területre tévedjen. Ezen új világok feltérképezése a ma-
gyar jogalkotás feladata is lesz a közeli jövőben, ugyanis a munkajogi alap-
fogalmak készlete – munkavállaló, munkáltató, munkaviszony – tekinteté-
ben a nemzetközi és európai trendek45 akár meghaladottnak is láttathatják 
a jelenlegi fogalmi diverzitást.46

Minderre tekintettel voltaképpen fordított logikával azt is mondhatnánk, 
hogy nem feltétlenül a szabályozás tartalma – azaz a munkáltatói tájékoztatás mód-
ja, ideje, terjedelme stb. –, hanem annak interpretációs és alkalmazási kontextusa, 
azaz jelen esetben személyi hatálya lesz az igazi kulcskérdés a jövőbeli implementáció-
ra nézve. Nem eldöntött ugyanis az a kérdés, hogy meddig tágítható az irány-
elv hatóköre, abban azonban – egyelőre – nincs vita az értelmezésben, hogy 
az említett platformmunkásokra, de általában a más számára irányítás és 
díjazás mellett munkát végző személyre ki kell terjeszteni a szabályozás ha-
tályát.47 Ennek az az oka, hogy az átlátható és kiszámítható munkafeltéte-
lekhez való jog kétségkívül illeszkedik a Karta 31. cikkébe48, aminek alapjo-
gi ereje49 folytán nem zárható ki ebből a körből az olyan, munkát végző sze-
mély, aki bár formálisan nem „munkavállaló”, de munkaerőpiaci pozícióját 

42  Pillér, 3. cikk (esélyegyenlőség), 4. cikk (foglalkoztatás aktív támogatása), 5. cikk (biztonságos és 
rugalmas foglalkoztatás), 7. cikk (tájékoztatás a munkavállalás feltételeiről és védelem elbocsátás ese-
tén) és 8. cikk (szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel).

43  Akik jelentős részét teszik ki a nem hagyományos „worker” kategóriának. Lásd: Jeremias prassl 
– Martin rIsak: UBER, TaskRabbit, and Co.: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of 
Crowdwork. Comparative Labour Law and Policy Journal, 2–6. o. http://www.labourlawresearch.net/sites/
default/files/papers/15FEB%20Prassl_Risak%20Crowdwork%20Employer%20post%20review%20copy.
pdf (2018. január 9.).

44  Javaslat, 13. o.
45  kun Attila: Munkajogviszony és a digitalizáció – rendszerszintű kihívások és kezdetleges Európai 

Uniós reakciók. In: pál Lajos – petroVIcs Zoltán (szerk.): Visegrád 15.0. A XV. Magyar Munkajogi Konfe-
rencia szerkesztett előadásai. Wolters Kluwer, Budapest, 2018. 413–415. o.

46  Lásd részletesen: sIpka Péter – ZaccarIa Márton Leó: A tervezőasztal dilemmája a munkajogi jog-
alkotásban: várat építsünk vagy börtönt?. In: auer Ádám – Berke Gyula – györgy István – HaZaFI Zoltán 
(szerk.): Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére - Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis 
suae LXV. Dialóg Campus, Budapest, 2018. 842–846. o.

47  Javaslat, 2–3. o.
48  Thomas Blanke: Fair and just working conditions (Article 31). In: Brian Bercusson (szerk.): Europe-

an Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights. Nomos, Baden-Baden, 2006. 375–377. o.
49  C-569/16. és C-570/16. számú Stadt Wuppertal és Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische 

Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. kontra Maria Elisabeth Bauer és Martina Broßonn 
ítélet, 87–92. pont.
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tekintve nem különbözik jelentős mértékben a jelenlegi „worker” kategóriá-
ban dolgozóktól.50

Mindezen okfejtés magyar jogra gyakorolt jövőbeli, akár jogalkotást érin-
tő hatása egyelőre bizonytalan. Ha a jelenlegi normaszövegből indulunk ki, 
akkor a válasz rendelkezésre áll, ugyanis mivel – értelemszerűen – az Mt. 
46. §-a tartalmazza a vonatkozó irányelvi normát, ezért mutatis mutandis azt nem 
lehet alkalmazni más, munkát végző személyekre. Ugyanakkor a probléma gyö-
kere – ahogyan arra fentebb utaltam – tulajdonképpen nem az Mt. hatályos 
szövegében keresendő, hanem abban a definíciós felépítményben, amely 
részben tradicionális okokból, részben pedig kényszerből markánsan kira-
gadja a „munkavállaló” és a „munkaviszony”51 koncepcióját a munkavég-
zésre irányuló jogviszonyok katalógusából. Habár a jelenlegi szabályozási 
és jogértelmezési klímában ez teljesen érthető és racionális megközelítés, 
álláspontom szerint éppen a jelenleg tárgyalt irányelvi reform lehet az első 
olyan jelentős változás, ami lépésre kényszerítheti a magyar szabályozást és 
gyakorlatot is, ugyanis az irányelv bővülő személyi hatálya biztosan túlmu-
tat az Mt. fogalmi keretein.

Ha pedig kevésbé a definíciós formalizmus, és erőteljesebben a felek kö-
zött fennálló jogviszony sajátosságai felől közelítünk, úgy azt látjuk, hogy 
az Mt. 46. §-ában foglalt szabályok egyfajta személyi függést feltételeznek az alanyok 
között, ami egyértelműen a munkaviszony differentia specificája52, de annak nem 
kizárólagos jellegadó sajátossága. Vagyis indokolt lehet e fogalmi anomáliát 
úgy is megközelíteni, hogy vajon beilleszthetők-e más jogviszonyok is az 
irányelvi szabályok közé, jelesül annak vizsgálata, hogy vajon ezek miért 
csak a hagyományos munkaviszonyra vonatozhatnak. Álláspontom szerint 
a kiterjesztés egyértelműen hatni fog a magyar fogalmi rendszerre, a meto-
dika azonban kérdéses, hiszen maga az irányelv is szignifikáns újdonságot 
hozhat ezen a területen.

3.4. A tájékoztatás terjedelme és módja

Az új irányelv 3. cikk (2) bekezdése számos olyan információt sorol fel, amelyekre 
jelenleg nem terjed ki az Mt. 46. §-a. Ezáltal felmerülhet problémaként, hogy 
mennyiben fog a magyar szabályozás megfelelni az új uniós jogi elvárások-
nak akkor, ha ezek a jövőben sem kerülnek be ebbe a körbe. A formális jog-
értelmezés szerint ezeket a hiányosságokat pótolnia kell majd a jogalkotó-
nak, azonban látni kell, hogy ezen elemek között találunk olyat, amelyet 

50  rIsak–dullInger: i. m. 45–48. o. 
51  gyulaVárI Tamás: A szürke állomány. Gazdaságilag függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglalkoz-

tatás határán. Pázmány Press, Budapest, 2014. 104–107. o. és 109–110. o.
52  kIss György: Foglalkoztatás gazdasági válság idején – a munkajogban rejlő lehetőségek a munka-

viszony tartalmának alakítására (jogdogmatikai alapok és jogpolitikai indokok). Állam- és Jogtudomány, 
2014. 1. szám, 39–43. o.
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„erősebb” jogi eszközzel rendez a magyar jog – így a munkaviszony kezde-
tét, hiszen azt elsődlegesen a munkaszerződés körébe utalja a törvény, ha-
sonlóan a próbaidőhöz –, találunk olyat, ami az általános tájékoztatási köte-
lezettségből és/vagy a szerződési elvből levezethető – a felmondás szabá-
lyai, az alapbér – és olyat is, amely semmilyen formában nem jelenik meg az 
Mt.-ben (képzések). Mindenesetre az látszik, hogy az irányelv a lehető leg-
szélesebb körben kívánja e munkáltatói kötelezettséget rendezni, sőt egyér-
telmű logikai kapocs látszik kirajzolódni a 2. cikk fogalmi rendszere és a 
3. cikk tartalmi elvárásai között azáltal, hogy az irányelv több helyen is di-
rekt módon kitér a nem hagyományos munkaviszonyokban irányadó speci-
ális tájékoztatási kötelezettségre.53

Szignifikáns változást hozhat a magyar munkajogban is a 4. cikk (1) be-
kezdése, az ugyanis akként rendelkezik, hogy – szemben az Mt. jelenlegi 
tizenöt napos szabályával54 – legkésőbb a munkaviszony első napján meg kell ten-
ni a tájékoztatást, ezzel garantálva a munkavállalók érdekeit. Következésképpen az 
új szabályozás – szemben a korábbival55 – az azonnaliság elvét képviseli, és 
külön kitér a munkavállaló általi hozzáférhetőség problematikájára is.56 
Ilyen tartalmú szabályok sincsenek jelenleg az Mt.-ben, habár a jognyilatko-
zatok közlésének előírásaiból ez levezethető.57

3.5.  A munkaviszony tartalmát érdemben érintő  
irányelvi előírások

A következő esetkör, amely különös figyelmet érdemel, az irányelv III. fe-
jezetében található, abban ugyanis az új normaanyag explicite olyan szabályok al-
kalmazását írja elő, amelyek bár kétségkívül közvetlenül kötődnek a 3. cikkben rész-
letezett információkhoz, azok per se mégis a munkaszerződés tartalmára nézve fo-
galmaznak meg kötelező, lényegi elvárásokat. Álláspontom szerint ez az új sza-
bályozás talán leginkább szembetűnő újítása, ugyanis ez legalább implicit 
módon kísérletet tesz a tagállami munkajogi szabályok átfogó harmonizá-
ciójára, hiszen a munkaszerződés tartalma – figyelembe véve a kötelező 
erejű minimumstandardokat – a magyar jogban is lényegében valamennyi 
esszenciális komponensét rendezheti a felek között fennálló munkavi-
szonynak.58

A 7. cikk ennek megfelelően a próbaidő maximális időtartamáról rendelkezik, 
amely előírásnak megfelelnek a magyar szabályok, tekintettel a hat hónapos 

53  Preambulum (11), (25) és (26) bekezdés.
54  Mt. 46. § (1) bekezdés.
55  A 91/533/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdése szerint a munkaviszony kezdetétől számított legfel-

jebb két hónapon belül kell megadnia a munkáltatónak a munkavállaló részére a tájékoztatást.
56  Az új szöveg 4. cikk (1) bekezdése mondja ki ezt.
57  Utalva elsősorban az Mt. 24. §-ában rendezett írásbeliség szabályára.
58  radnay József: Munkajog. Szent István Társulat, Budapest, 2009. 87–90.
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maximumra.59 A 8. cikk ezzel szemben egy olyan előírást tartalmaz, amely 
a munkáltatókat tilalmazza abban, hogy megakadályozzák a munkaválla-
lók párhuzamos foglalkoztatását, habár a korlátozás lehetőségét nyitva 
hagyja az irányelv.60 Bár ilyen irányú szabály nincs az Mt.-ben, ilyen tartal-
mú tilalmat vagy korlátozást sem találunk a magánszféra munkajogában61, 
amiből arra is lehet következtetni, hogy ennek az előírásnak jelenlegi for-
májában is megfelel az Mt. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a szabály ren-
deltetése az, hogy visszaszorítsa a munkavállalókkal szembeni indokolatla-
nul korlátozó visszaéléseket62, így felmerülhet a bejelentetlen foglalkoztatás 
visszaszorítása is célként. Másként fogalmazva: nem elképzelhetetlen, hogy 
egy ilyen tartalmú szabállyal nagyobb mértékben szolgálná a jogalkotó az 
irányelvnek való megfelelést, kisegítve egyúttal a feleket a gyakorlati ne-
hézségek esetében.

Legalább ilyen mértékben új megközelítést tehet szükségessé a jövőben a 
9. és 10. cikk, azok ugyanis teljes mértékben újak mind az irányelv, mind az 
Mt. tekintetében. Előbbi a foglalkoztatási formák közötti váltás lehetőségéről, 
utóbbi pedig a munkáltató által a munkavállaló számára biztosítandó képzésekről 
szól. A 10. cikk (1) bekezdése – a magyar terminológiával élve – egy olyan 
kérvényezési lehetőséget biztosít a munkavállaló számára, amellyel lehető-
sége van atipikus foglalkoztatási formából hagyományos munkaviszonyba 
átlépni, ezzel növelve foglalkoztatása garanciális jellegét. A lehetőség ter-
mészetesen most is adott az Mt. alapján, de az irányelv egy hónapos határ-
idővel kötelező, írásos válaszadást is előír a munkáltatónak, ami viszont 
egyértelműen új kötelezettségként jelentkezhet a jövőben. Ugyanakkor eb-
ből nem lehet arra következtetni, hogy a munkáltatónak ténylegesen ilyen 
irányú „foglalkoztatásiforma-módosítási” kötelezettsége lenne, de a kére-
lem befogadása, annak érdemi megvizsgálása és az időben és formailag is 
kötött válaszadás újabb garanciaként tűnik fel munkavállalói oldalon. A 
képzések kapcsán pedig csupán a munkáltató által előírt képzések munka-
vállalói költségmentességét írja elő az irányelv, amire nézve ismét az előírás 
szigorú, garanciális volta emelhető ki.

Kiegészítésképpen ide kívánkozik a mindössze egy cikkből álló IV. feje-
zet63, amely a kollektív szerződésben való eltérés lehetőségéről szól. Figyelemre 
méltó előírása az irányelvnek, hogy a szociális partnerek számára lényegé-
ben az irányelv I–III. fejezeteire nézve teljes egészében lehetővé teszi az elté-

59  Az új irányelv 7. cikk (2) bekezdése a hosszabb próbaidőt sem zárja ki a foglalkoztatás sajátossá-
gaira vagy a munkavállaló érdekeire tekintettel.

60  Az új irányelv 8. cikk (2) bekezdése szerint munkáltatói jogos érdek mentén lehetővé teszi össze-
férhetetlenségi feltételek konstruálását a munkáltató számára.

61  Kivételt képeznek ez alól a vezető állású munkavállalók, illetőleg a közszférában dolgozók, de 
mindegyik esetben az adott munkavégzői státusz specialitása teszi ezt indokolttá.

62  Javaslat, 6. o. és preambulum (2) bekezdés.
63  Amely az időközben elfogadott végleges szövegben szimplán 12. cikként szerepel, nem pedig ön-

álló fejezetként.
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rő megállapodást azzal a kikötéssel, hogy ez csak „a munkavállalók teljes 
védelmének garantálása mellett” lehetséges.64 Ebből tehát nem következik 
az, hogy a munkavállalók számára előnytelenebb rendelkezések is alkal-
mazhatók lennének, de a magyar munkajogra nézve azért is fontos előírás 
ez, mert az Mt. 46. §-a ebben a tekintetben valóban szigorú, azonban akár 
csak az idézett munkafeltételek tekintetében – elvileg – nem kizárt a mun-
kavállalók hátrányára történő eltérés sem.65 Vagyis kérdés lehet, hogy az 
akár ilyen irányú szerződéses klauzulák mellett hogyan lehetséges a „teljes 
védelem” garantálása, de álláspontom szerint bizonyos, hogy az irányelv 
ezzel is a Pillérben is kimondott kollektív munkajogi védelmi kört66 kívánja 
erősíteni egyebek mellett. Az Mt. egyébként jelenleg sem zárja ki a 46. §-tól 
való eltérés lehetőségét, de az csak a munkavállalók előnyére lehetséges.67

3.6. Jogvédelmi és jogérvényesítési rendelkezések

A 14. cikk tizenöt napos határidőt biztosít a munkáltatónak az elmaradt tájékozta-
tás pótlására, azonban ezt abból a célból teszi, hogy a jogsértő állapot felszá-
molható, a jogvita pedig elkerülhető legyen. Azaz ez nem mond ellent a ko-
rábbiakban említett azonnaliság elvének. Fontos megjegyezni, hogy az 
irányelv alapján a tagállamoknak különös kötelezettsége lesz arra, hogy 
eme időtartam letelte esetére két jogérvényesítési mechanizmus közül vá-
lasszanak. Közös jellemzője e rendszereknek, hogy a munkavállalót védik, 
abból az előfeltevésből táplálkozva, hogy a munkaviszonyban gyengébb fél-
ként eredendően nem rendelkezhet a szükséges információk jelentős részé-
vel, helyzete bizonytalan.68 Az első lehetőség az „előnyös vélelmezés” esete, 
amely szerint amennyiben a munkáltató elmulasztotta a tájékoztatást a re-
leváns tartalmi elemekre nézve, úgy ex lege vélelmezni kell azt, hogy a mun-
kaviszony határozatlan időtartamra, teljes munkaidőre és próbaidő nélkül 
jött létre. Adott esetben tehát ez a vélelmezés a felek szerződési akaratával 
legalább parciálisan ellentétes állapotra engedhet következtetni, ami min-
denképpen figyelemre érdemes szabálya lehetne a magyar munkajognak is. 
Ugyanis bár a szerződés érvényességét és tartalmát jelenleg nem érinti az 
Mt. 46. §-a, mégis felvethető, hogy egy érvényes, határozott időtartamra szó-
ló kikötést lényegében módosíthat – egyfajta szankcióként – a jogalkotó az-
által, hogy a tájékoztatás elmaradása ellenére ennek ellenkezőjét írja elő?  
A kérdés egyelőre hipotetikus, azonban az a) pontból ez is következik.

64  12. cikk.
65  T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről. https://www.parlament.hu/

irom39/04786/04786.pdf (2019. április 21.) 85. o.
66  8. cikk.
67  Mt. 43. § (1) bekezdés.
68  Preambulum (3)–(7) bekezdés és (16)–(17) bekezdés. 
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A b) pont egy újabb tizenöt napos határidő alkalmazásával közigazgatási hatósági 
útra tereli a problémát, és lehetővé kívánja tenni közigazgatási szankciók al-
kalmazását is. Ezáltal a munkaviszony tartalma nem módosulhatna, azon-
ban a hatósági út alapvetően jó visszatartó erő lehet munkáltatói oldalon a 
jogsértések elkerülése érdekében, kiegészítve a felek közös érdekein nyugvó 
konfliktusrendezési megoldásokkal.69 Alapvetően a 46. § megsértése jelen-
leg is jelenthet munkaügyi hatósági jogsértést, így ez talán kevesebb újdon-
ságot hordozna a magyar jogban a jövőben.

Végezetül érdemes együtt tárgyalni az új irányelv 15–17. cikkeit70, ezek 
ugyanis összefoglalóan a munkavállaló jogérvényesítési lehetőségéről, il-
letőleg az annak alapját képező védelmi szabályokról szólnak. Önmagá-
ban annak rögzítése, hogy a munkavállalók számára hatékony jogorvoslati lehe-
tőségeket kell biztosítani a munkaviszony fennállta alatt és megszűnte után 
egyaránt, érdemi újdonságot nem hordoz a magyar szabályozásra nézve. 
Azonban az irányelv tovább megy, és rá is mutat a leginkább hatékonynak 
vélt jogorvoslati módra a munkavállalónak megfizetendő kártérítés for-
májában. Az irányelv szerint ugyanis „megfelelő” kártérítésre van joga a 
munkavállalónak az említett vitarendezési utakon abban az esetben, ha az 
irányelvben foglalt jogokat megsérti a munkáltató. Ez tehát önmagában 
felveti azt a kérdést, miszerint a nem megfelelő, esetleg elmaradó munkál-
tatói tájékoztatás vajon ténylegesen kártérítési jogalapot képezhet-e. Szél-
sőséges esetben, álláspontom szerint már a jelenlegi szabályozásban is 
igen, ugyanis – nem számítva a törvényben nyíltan kimondott jogellenes 
munkaviszony-megszüntetés esetét71 – a munkáltató mindenképpen a 
munkaviszonnyal összefüggésben okozná a kárt ebben az esetben is, de 
kérdés, hogy mi lehet az a hátrány, ami ténylegesen bekövetkezik a mun-
kavállaló oldalán. Extenzív jogértelmezéssel talán a szerződésszerű telje-
sítés akadályozása vagy aránytalan elnehezítése lehetne ilyen káresemény, 
bár ez egyelőre csak hipotetikus feltevés, ugyanis a jelenlegi jogértelme-
zésből ez nem következik. Érdemes azonban visszafelé következtetve is 
szemlélni ezt a kérdést, ugyanis többször említettem, hogy az Mt. 46. §-a 
éppen a tekintetben nem mutat kellő határozottságot, hogy annak megsér-
tése tényleges hátrányos következménnyel voltaképpen nem jár a munkál-
tató oldalán, márpedig egy ilyen típusú szabályozás ezen is változtathat. 
A 17. cikk a hátrányos bánásmóddal szembeni védelemről külön is rendel-
kezik az olyan esetekre nézve, amelyekben a munkavállaló vagy munka-
vállalói képviselő az irányelvben rendezett jogok érvényesítése céljából 
panasszal él vagy eljárást indít. Vagyis az irányelv kifejezetten tilalmazza 
a munkáltató esetlegesen retorziószerű magatartását, aminek vélemé-

69  Javaslat, 16. o.
70  Érintőleg ide kapcsolódik a szankciókról szóló 18. cikk, de mivel abban a jelenlegi gyakorlathoz 

képest érdemi újdonság nincs, így azt nem tárgyalom részletesen.
71  Mt. 82. § (2) bekezdés.
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nyem szerint az a jelentősége, hogy a jogérvényesítés során egy újabb, 
konkrét szemponttal is bővül az a kör, amelyben a munkavállalók infor-
mációhoz való jogát explicite védi a jogalkotó.

A 18. cikk merituma pedig egy olyan „felmondási védelmet”72 határoz 
meg, ami tovább megy az előző, munkáltatói megtorlással73 összefüggő 
jogvédelemnél, és úgy fogalmaz, hogy védeni kell a munkavállalókat az olyan 
munkáltatói felmondással szemben, amely azon alapul, hogy a munkavállaló a je-
len irányelvben foglalt jogát érvényesíti, illetve gyakorolja. Ugyanígy tilos az el-
bocsátással egyenértékű szankció – álláspontom szerint ilyen lehet az Mt. 
56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása –, amiből az a kö-
vetkeztetés vonható le, hogy az irányelv, még ha csak szűk körben is, de 
elindul az egyébként szinte lehetetlennek tűnő harmonizált felmondás-
szabályozás74 irányába. Pontosabban olyan többletkritériumot fogalmaz 
meg egy egyértelmű tilalmon keresztül, ami álláspontom szerint újdonság 
lehet a magyar munkajogban is, ugyanis az Mt. szabályai szerint egy ilyen 
felmondást a munkavállaló magatartására alapított megszüntetésként le-
hetne elképzelni, de talán joggal való visszaélésnek kellene minősíteni azt, 
ha a felmondás oka a munkavállaló irányelv szerinti fellépése lenne. Ezt 
egészíti ki a (2) bekezdés a munkáltató írásbeli indokolási kötelezettségé-
vel arra az esetre, ha a munkavállaló sérelmesnek érzi az adott intézkedést 
az említett alapon. Az indokolási kötelezettség természetesen e szabály 
nélkül is fennáll, ebből azonban arra lehet következtetni, hogy a munkál-
tatónak ilyen típusú jogsérelem gyanúja esetén fokozott felelőssége van. 
Márpedig ez a (3) bekezdésben teljesedik ki a bizonyítási teher megfordí-
tásával, ez alapján ugyanis a felperes munkavállalónak csak valószínűsí-
tenie kell azt, hogy az irányelv adta jogainak gyakorlására tekintettel érte 
a hátrány, így a munkáltatónak pedig érdemi bizonyítással kell tudnia ki-
menteni magát. Azaz a magyar szabályozásból és gyakorlatból vett példá-
val úgy tűnik, hogy az irányelv a 95. számú Munkaügyi Kollégiumi állás-
foglalás szerinti bizonyítási elv talaján áll, illetőleg hasonlóan rendezi ezt 
a kérdést az egyenlő bánásmód megsértésére történő hivatkozás eseté-
vel.75 Ugyanakkor mivel az irányelvből egyfajta visszaélésszerű munkálta-
tói magatartás olvasható ki az ilyen jellegű felmondás esetén, ezért gya-
korlatilag a joggal való visszaélésre történő hivatkozás esetén alkalmazott 
bizonyítás fordítottját látjuk kirajzolódni az irányelvből, ami azért is figye-

72  Bár az Mt. terminológiájára tekintettel zavaró lehet az elnevezés, funkcióját tekintve tulajdonképpen 
egy ilyen típusú korlátozással állunk szemben.

73  Újfent hangsúlyozva a terminológiai differenciákat és összefonódásokat, ugyanis a tájékoztatási 
irányelv szerint értett „megtorlás” csak a jogsértő cselekmény jellegében hasonlatos az egyenlő bánás-
módról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 
10. § (3) bekezdésében szabályozott megtorláshoz (viktimizáció).

74  Guus Heerma Van Voss – Beryl ter Haar: Common Ground in European Dismissal Law. European 
Labour Law Journal, 2012, Volume 3. Number 3. 215. o. és 228–229. o.

75  Az Ebktv. 19. § (1) bekezdése szerint a felperest csupán valószínűsítési kötelezettség, míg az alpe-
rest bizonyítási kötelezettség terheli.
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lemre méltó tehát, mert eme felmondásvédelmi szabályok nem térnek el 
érdemben a magyar szabályoktól, de a garanciák elvi háttere és voltakép-
pen az eljárási szabályok is hordoznak magukban újdonságot. 

4. Konklúzió

Összegezve a fenti gondolatkísérletet megállapítható, hogy a tájékoztatási 
irányelv reformja, illetőleg annak magyar munkajogra vetített vizsgálata túlmutat 
önmagán, és azt nem lehet kizárólagosan a saját kontextusában szemlélni. Ennek 
véleményem szerint az az oka, hogy az új szabályozás olyan szociálpolitikai 
kérdéseket is feszeget, amelyek persze alapvetően a tájékoztatás kapcsán 
kapnak e körben figyelmet, mégis úgy vélem, hogy önmagukban, vagy akár 
más területeken is hatást fejthetnek ki a Pillér generálta munka- és szociális 
jogi változások között. Ilyen módon a platformmunkások esetleges „munka-
vállaló”-kénti minősítése, a munkaidő irányelv szintén időszerű modernizá-
lása, vagy a kollektív jogok érvényesíthetősége a változó munka erőpiaci kö-
rülmények között mind ebbe az irányba mutatnak. Ha az uniós szintű fel-
mondási szabályozás halvány jelét is ide soroljuk – kiegészítve a munkavál-
lalók hatékony jogérvényesítéshez való jogával –, úgy nem maradhat kétsé-
günk afelől, hogy ez az átfogó irányelvi revízió egy folyamat kezdete, mint-
sem vége vagy betetőzése.

Jól látható a fentiekből az is, hogy ezek a többnyire tradicionális munka-
jogi nézőpontból táplálkozó kérdések – ideértve nyilvánvalóan a 91/533/
EGK eredeti szabályozását is – napirenden vannak a magyar munkajogi 
diskurzusban is, pontosabban olyan területeket érintenek, amelyeken vagy 
szabályozási vagy joggyakorlati oldalon szinte folytonosan számolhatunk 
új fejleményekkel (előbbire a munkaidő szabályozása, utóbbira a kollektív 
jogok gyakorlati megközelítése lehet szemléletes példa). Nézetem szerint e 
vonatkozásban az új tájékoztatási irányelv akár katalizátorként is hathat 
mind az uniós szociálpolitikai szabályok, mind pedig a magyar munkajogi 
rendszer számos elemére. E relevanciában is külön figyelemre méltó a mun-
kavállalói státusz esetlegesen új felfogása, azaz a munkajogi védelmi szabá-
lyok hatókörének kitágítása, amelyre nézve az új irányelvi szabályok talán 
egyfajta vezérfonálként is szolgálhatnak a magyar jogalkotás és jogértelme-
zés számára. A kiterjesztett jogérvényesítési lehetőségek, a munkáltatói fel-
mondással szembeni sajátos védelem vagy a foglalkoztatási formák átjárha-
tóságának elve egyaránt érdemi újdonsággal szolgálhat a magyar munka-
jogban. Arra is szükséges utalni, hogy az új szabályozás és annak részletes indo-
kolása, valamint előkészítő anyagai, több ponton is hangsúlyozzák azt, hogy az új, 
átláthatóbb és következetes normarendszer a munkáltatók munkaerőpiaci érdekeit is 
védeni hivatott, azaz nem beszélhetünk egyoldalú, szigorúan szociális jellegű megkö-
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zelítésről. Ez persze nagyobb feladatokat ró a tagállamokra, illetve álláspon-
tom szerint e szabályozásnak az elsődleges célja még mindig a munkaválla-
lók magas szintű jogvédelmének biztosítása.

Más nézőpontból pedig, tekintettel az elemzett irányelv fundamentális 
jellegére, a magyar munkajogi szabályrendszer általános értékelése, átgon-
dolása is napirendre kerülhet a jövőben minderre tekintettel, ugyanis a Pil-
lér keretei között jól látható az uniós döntéshozó szándéka arra nézve, hogy 
erősítse a tagállamok közötti szociálpolitikai és munkaerőpiaci együttmű-
ködést, ami pedig együtt járhat a szociális természetű jogi védelem erősíté-
sével. Mindennek hátterében a magasabb szintű jogvédelmi elvárások és ezek szük-
ségessége áll, márpedig ez alól a magyar munkaerőpiac sem lehet kivétel. Így összes-
ségében megállapítható, hogy az irányelv első megközelítésben talán nem, 
de a nem túl távoli jövőben érdemi változásokat hozhat a magyar munkajo-
gi gondolkodásban is. Ahogyan a 91/533/EGK irányelv egy új érát jelölt az 
uniós (közösségi) szintű munkajogi szabályozások tekintetében, úgy lehet a 
tájékoztatási irányelv az EU és így Magyarország belépője is a „XXI. száza-
di” munkajogviszonyok szabályozási struktúrájába egyidejűleg egyfajta 
adaptív és garanciális megközelítéssel a változó munkaerőpiaci körülmé-
nyek között.
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