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TÉZISEK 

 

Kiindulási alapok 

 

A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a meghatározott jogintézmények feltérképezésén 

keresztül a magánjogban ismert és általánosan alkalmazott jogkövetkezmények, szankciók 

milyen módon lennének átültethetőek a munkaviszonyban, áttételesebben, illetve ezen 

keresztül annak bemutatása és vizsgálata, hogy a magánjog szabályrendszere önmagában 

képes-e biztosítani a munkaviszonyokra jellemző helyzetek egyértelműbb és biztos 

szabályozását. 

 

A kutatás kiinduló hipotézise az, hogy a munkajog bár része a magánjognak, nem lehet, és 

nem is szabad kizárólag magánjogi eszközökkel meghatározni a munkaszerződésre és az ez 

alapján létrejövő munkaviszonyra alkalmazandó előírásokat. 

 

Az vitathatatlan, hogy az elmúlt időszakban a munkajogi szabályok és a magánjogi 

rendelkezések jelentős mértékben közeledtek egymáshoz, amely a legtöbb európai országban 

tudatos jogalkotói döntés volt, azonban mára egyértelművé vált, hogy a túlzott mértékű 

magánjogiasítás nem szolgálja sem a munkáltatók, sem a munkavállalók érdekeit, illetve 

tudomásul kell vennünk, hogy a magánjogi szabályok túlsúlyba helyezése pontosan azt a 

lényegi funkciót veszi el a munkajogi szabályoktól, amelyek középpontjában az a szociális 

védelemi igény áll, amely azt a különbséget törekszik kiküszöbölni bizonyos mértékig, amely 

a munkáltató és a munkavállaló eltérő pozíciójából adódik. 

 

A munkajogi szabályozás változásai, illetve a fejlődéstörténete is azt mutatja, hogy a 

magánjogból indul ki a munkajogra vonatkozó szabálytömeg, azonban az államok többsége 

felismeri annak az eltérésnek a jelentőségét, amely a magánjogi autonómiával rendelkező 

szerződő felek által kötött szerződések és ezek alapján létrejövő jogviszonyok, valamint a 

függő munkavégzésre irányuló jogviszonyok alanyai, helyzete és a szerződés tartalma között 

mutatkozik. A magánjogiasabb szabályozás iránti igény a gazdasági válságok idején 

felerősödik, és ezen keresztül igyekszik a jogalkotó – általában legalábbis ezt mondhatjuk – 

lehetőséget biztosítani a munkáltatóknak a rugalmas foglalkoztatásra, annak érdekében, hogy 

a munkáltató működése fennmaradhasson, és hosszú távon biztosítsa a munkavállalók 

foglalkoztatását, még ha nem is olyan feltételrendszerben, amelyet a klasszikus munkajog 

egyébként ideálisnak tartana. Ezek az elképzelések, illetve viták természetszerűen a magyar 
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jogalkotást és a jogszabály előkészítést sem kerülték el, hiszen a 2012. júliusában hatályba 

lépett Munka Törvénykönyve e két szélsőnek tekinthető álláspont között igyekszik 

egyensúlyozni. Azzal, hogy álláspontom szerint, hogy sokkal inkább elmozdult a magánjog 

irányába a jelenlegi magyar szabályozás, mint az feltétlenül szükséges lett volna, illetőleg – 

másik kiinduló felvetésem, hogy – a közeledés mellett bizonyos mértékben az új munkajogi 

szabályozás távol is tartotta a munkajogot a magánjogi szabályoktól, mivel olyan elemeket 

átvehetett volna a klasszikus polgári jogi rendelkezésekből – vagy utaló szabályként 

megjeleníthetett volna – amelyekre pedig nem került sor. 

 

Ugyanakkor azt is ki szükséges emelnem, hogy a munkajog önálló jellegét, illetve önállóságát 

természetesen azok sem vitatják el, akiknek az az álláspontja, hogy a munkajogot közelíteni 

kellene a magánjogi szabályokhoz. 

 

A gazdasági, tudományos és társadalmi változások egészen új dimenziókat nyitnak a 

munkajogi szabályozás előtt, hiszen az egyre nagyobb teret nyerő mesterséges intelligencia, 

illetve a robotok alkalmazása a munkaviszonyokat és a munka világához, illetve a 

munkavégzéshez való viszonyok alapvető újraértelmezését teszik szükségessé. Ez azonban 

klasszikus magánjogi keretek között – megítélésünk szerint – nem képzelhető el, hiszen olyan 

sajátos életviszonyok szabályozására vállalkozik a munkajog, amely akár a klasszikus 

értelemben vett humánerőforrás alkalmazásával, akkor a XXI. század második évtizedének 

végén egyre inkább teret nyerő robotika alkalmazásával jelen van a foglalkoztatás keretei 

között. A klasszikus polgári jogi eszközrendszer nem képes definiálni, leírni és meghatározni 

a jogviszony lényeges tartalmát, illetve azokat a jogkövetkezményeket, amelyek a 

jogviszonyban állók magatartásából, illetve ahhoz kapcsolódóan keletkeznek, illetve 

következnek. 

 

A fenti hipotézisek vizsgálatára kutatásaimban a jogkövetkezmények rendszerén keresztül 

került sor, hiszen itt érhető leginkább tetten az a sajátos viszonyrendszer, amely a munkajogot 

leginkább jellemezni képest. Nyilván szükséges volt annak vizsgálata, hogy melyek voltak 

azok az eltérések, amelyek leginkább kimutathatók a munkaviszony és a polgári jogi 

jogviszonyok, elsősorban is természetesen a kötelmi jellegű jogviszonyok között. Ehelyütt 

még egy lényeges pontot ki kell emelnünk, nevezetesen, hogy a munkajog nem szűkíthető le 

csak és kizárólag az individuális jogviszonyokra, hiszen – és ez is egyértelmű jogalkotói 

törekvés – a kollektív munkajog intézményrendszerét meg kell erősíteni, minél szélesebb 

körben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a munkavállalók közössége a kollektív 



4 
 

munkajog intézményrendszerén keresztül alakíthassa, formálhassa azokat a szabályokat, 

amelyek a munkaviszonyokra irányadók. 

 

A fenti dilemma jogkövetkezmények rendszerén keresztül történő bemutatása azért tűnik 

megfelelő megoldásnak, mert álláspontunk szerint a jogkövetkezmények a legalkalmasabb 

jogintézmények arra, hogy a jogviszony belső struktúráját feltárhassuk, reflektálva a 

jogkövetkezményeken keresztül a munkaviszony sajátos aspektusaira, illetőleg a 

jogkövetkezmények vizsgálata lehetőséget biztosít arra, hogy a kollektív munkajog 

intézményrendszerét is ebből a szempontból vizsgálat tárgyává tegyük, és igazolhassuk azt a 

feltevésünket, amely szerint a munkajog szabályozási technikájában élesen meghúzott 

határvonalakkal kell jeleznünk, hogy melyek azok az eltérések, amelyek a klasszikus 

értelemben vett magánjogi, polgári jogi szabályoktól el kell, hogy térjenek. 

 

Az individuális munkaviszonyok mellett a kollektív munkaviszonyokkal kapcsolatos 

vizsgálódás több tekintetben is a munkajog sajátosságára mutat rá. Az első ilyen lényeges 

pont lehet már a jogalanyok meghatározása is, hiszen a kollektív munkajog 

intézményrendszerében olyan szervezetek is szerepet kapnak, amelyek polgári jogi 

értelemben jogalanyisággal nem rendelkeznek, hiszen az üzemi tanács megválasztása után 

megalakuló testület, amelynek megválasztását és megalakulását követően semmiféle egyéb 

jogi értelemben vett aktusra nincs szüksége ahhoz, hogy gyakorolja a munkavállalók 

közösségét megillető részvételi jogokat, ennek keretében tárgyalásokat folytasson a 

munkáltatóval, a törvényben meghatározott esetekben konzultáljon, illetőleg szerződéses 

viszonyt alakítson ki az üzemi megállapodás keretein belül. 

 

Tovább vizsgálva a kollektív munkajog intézményrendszerét, azt is lényeges kiemelnünk, 

hogy a kollektív munkajog szereplői által megkötött megállapodások nem csak és kizárólag a 

szerződést kötő felek vonatkozásában tartalmaznak rendelkezéseket, hanem akár a kollektív 

szerződés, akár a normatív tartalmú üzemi megállapodás a munkavállalók individuális 

viszonyaira is jelentős hatással van, hiszen az Mt. felhatalmazása alapján a kollektív 

szerződést kötő felek számára lehetőség, hogy az Mt. individuális jogviszonyra vonatkozó 

szabályaitól egyéniesített, az adott munkáltatóra vagy hatályossági körre nézve személyre 

szabott, saját szabályrendszert alkossanak. Ez a fajta szabályozási modell és szerződési 

struktúra alapvetően nem jelenik meg a polgári jog szövetében. 
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A kutatásom módszere éppen ezért a polgári jogi és a munkajogi szabályozásnak, annak 

elméleti és dogmatikai hátterének az összehasonlító elemzése, melyet a tételes jogi 

szabályokon túl a szabályozás elvi alapjainak, nemzetközi hátterének és a kialakult 

joggyakorlatnak az együttes elemzésével végeztem el. 

 

Mik is tehát a jogkövetkezmények, amelyek megjelennek a polgári jogban, és amelyek 

vizsgálatán, illetve munkajogviszonyokkal kapcsolatos alkalmazhatóságán vagy azok hiányán 

keresztül a fenti téziseink igazolást nyerhetnek? 

 

Lényeges, hogy a jogkövetkezmények alatt értenünk kell egyaránt a pozitív, illetve a negatív 

jogkövetkezményeket is, amelyeket általában szankcióként ismerünk. 

 

 

A jogkövetkezmények tana 

 

Kutatásom során a jogrendszerek alapvető problémáját igyekeztem megragadni, hiszen a 

jogrendszerek, a jogi normák lényege éppen abban található, hogy olyan magatartási 

szabályokat határoznak meg, amelyek betartása az adott jogszabály hatálya alatt mindenkitől 

elvárt magatartást jelenít meg. 

 

A modern jogrendszerek jogkövetkezménnyel kapcsolatos megoldásai igen árnyaltak. Ez 

abból is következik, hogy a társadalom, a közösség, amelynek szabályozását célozzák, 

strukturálttá, komplexxé vált, és a jogrendszerek változásával igyekszik a jogalkotó és a 

jogtudomány ezeket az összetett változásokat követni. Lényeges annak a vizsgálata is, hogy 

mit tekintünk egyáltalán jogkövetkezménynek. Ezen vizsgálat fókuszában a 

jogkövetkezmények jellege áll, nevezetesen, a jogkövetkezmények közé nem csak azokat a 

rendelkezéseket kell sorolnunk, amelyek valamilyen hátrányt helyeznek kilátásba a norma 

megszegőjével szemben. Kétségtelen tény, hogy egy jogrendszerben ebből jóval többet 

találunk, ezek a szankciók. E mellett azonban meg kell említenünk azokat a 

jogkövetkezményeket is, amely jogkövetkezmények valamilyen előnyt biztosítanak a jogi 

norma megtartójának. Ezért kell külön vizsgálnunk a jogkövetkezményeken belül a szankciók 

kérdését is, hiszen e tekintetben is jelentős eltéréseket találunk jogáganként, sőt, egy-egy 

jogágon belül is. 

 



6 
 

Az alkalmazott jogkövetkezmények, illetve szankciók soha nem lehetnek öncélúak. Mindig 

valamilyen a jogalkotó által megfogalmazott cél elérése érdekében alkalmazhatóak. A 

jogkövetkezmények egyértelmű üzenetek is, hiszen a jogalanyok a jogkövetkezmények 

alapján rendelkeznek azzal a döntési szabadsággal, amelynek lényege abban ragadható meg, 

hogy eldöntik, megtartják-e a jogi normát, vagy azzal szembe helyezkedve, azzal 

szembeszegülve fejtenek ki bármilyen magatartást, viselve azonban a jogszabálynak, a 

normának az ehhez fűzött jogkövetkezményeit. Ez a megállapítás természetszerűen nem csak 

és kizárólag az ultima ratio-ként ismert büntetőjogi normákra igaz. A kutatás lényege abban 

ragadható meg, hogy a munkajog és a magánjog viszonyában a klasszikusan magánjoginak, 

polgári joginak minősülő vagy minősített jogkövetkezmények milyen hatást fejtenek, 

fejthetnek ki a munkaviszonyokban, legyenek azok akár individuális jogviszonyok, akár 

kollektív munkajog területéről származó jogviszonyok. 

 

A munkajog világában alapvető paradigmaváltás zajlik. Ennek hátterében igen sokféle 

gazdasági és társadalmi mozgás, változás is meghúzódik. Az egyik változás, amely 

alapvetően kihat a munkajogviszonyokra, hogy a jogalkotók jelentős részben ismét közelebb 

hozzák a munkajog szabálytömegét a klasszikus magánjogi szabályokhoz. A másik nem 

elhanyagolható változás az, hogy az emberi erőforrás és az emberi munkaerő szerepét rövid 

időn belül tömegesen veszik, illetve vehetik át a gépek a különböző számítógépek által 

vezérelt robotok, ezért közel sem mindegy, hogy milyen módon közelítünk a munkajogi 

jogkövetkezményekhez. Ebbe a körbe kell sorolnunk a relatív szerkezet bomlását, előtérbe 

kerülnek a többalanyú kötelmek, így például azok a jogviszonyok, ahol munkáltatói vagy 

munkavállalói oldalon több alany jelenik meg. Ennek hatása természetes módon megjelenik a 

különféle jogkövetkezmények terén is. Hogyan és kitől kérhető számon a szerződésszerű 

teljesítés, hogyan alakul a felek egymással szembeni kárfelelőssége. Ezeknek a kérdéseknek a 

vizsgálata azért jelentős, mert a magánjog klasszikus eszközeivel ezek a többalanyú 

munkajogi kötelmek nem írhatók le, gondoljunk csak a munkakör megosztásra, ahol a 

munkavállalók egymás tevékenységéért is felelősséggel tartoznak. 

 

A kutatás elsődlegesen dogmatikai kérdésekkel foglalkozik, nevezetesen, hogyan 

értelmezhetőek az egyes jogkövetkezmények adott munkajogi viszonyokban, illetve adott 

munkajogi szituációkban. A jogkövetkezmények kérdését soha nem vizsgálhatjuk 

önmagában, hiszen azon túl, hogy valamilyen jogi norma meghatározásán keresztül 

értelmezhetők, nyilván olyan jogi aktusok kellenek, amelyek dinamikussá teszik a jog 

alkalmazását, valami módon jogviszonyt keletkeztetnek a felek között, mely jogviszonyok 
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fennállása alatt a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása körében merül 

föl a jogkövetkezmény alkalmazásának lehetősége vagy szükségessége. 

 

Jelen tézisekben is, és az ezt megelőző kutatásaimban is elsődlegesen annak a relatív 

szerkezetű jogviszonynak a vizsgálatát végeztem, amelyet munkaviszonyként definiálhatunk. 

A munkaviszony szerződéssel keletkező, kifejezetten relatív szerkezetű jogviszony, 

sajátosságokkal az általános polgári jogi szerződésekhez képest. Hiszen a munkaszerződés 

kifejezetten tartós jogviszonyt kíván szabályozni, anélkül azonban – és ez nagyon lényeges 

sajátossága a munkaviszonyoknak –, hogy meghatározná a jogalkotó a szerződés és a 

szerződés alapján létrejövő jogviszony konkrét tartalmát. Hiszen a munkaszerződésekben az 

elvégzendő feladatok csak munkakör (azaz egy pontosan körül nem írt feladathalmaz) szintjén 

vannak meghatározva, ami szükségszerű sajátja a munkajognak. Ezzel szemben a polgári jog 

jogviszonyokat létrehozó, és a Polgári Törvénykönyvben szabályozott tipizált szerződésekben 

a felek által nyújtandó szolgáltatások igen pontosan kerülnek meghatározásra, hiszen csak 

ilyen módon lehet a szerződésszerű teljesítést elvárni a másik féltől. 

 

Fentiekből következően a jogkövetkezményekkel kapcsolatos megállapítások is rendkívül 

általánosnak minősíthetők, és rendkívül általánosnak tekinthetők, hiszen az alapvetően 

biztosított jogokon és kötelezettségeken kívül a felek szerződési szabadságára bízza a 

jogalkotó annak meghatározását, hogy mit is várhatnak el a másik féltől a munkajogviszony 

fennállása alatt a munkajogviszony teljesítése kapcsán. 

 

A munkaviszonyokban a feleknek olyan széleskörű állandó együttműködést kell 

megvalósítani, amely az adott szolgáltatás és ellenszolgáltatás kölcsönös nyújtásával 

befejeződő magánjogi jogügyletekben nem ismert. A munkajogi jogkövetkezményeket 

meghatározó másik sajátosságként kell kiemelnünk azt a körülményt is, hogy a 

munkaviszonyok és a munkaszerződések nem csak egy klasszikus kötelmi jogi intézményként 

fogható föl, hiszen a munkaviszonyoknak és a munkaszerződéseknek igen jelentős szociális 

funkciója is van, hiszen a munkavállalók ezen szerződések teljesítéséből szereznek a 

mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmet. Más oldalról pedig a jogkövetkezményeket 

és szankciókat alapvetően határozza meg, és alapvetően kell, hogy meghatározza az a tény, 

amely abban ragadható meg, hogy a magánjogi jogügyletek alanyaival szemben a 

munkajogviszonyban álló felek nem mellérendelt helyzetben vannak egymáshoz képest, 

hiszen a munkajogviszonyok – ahogy azt a klasszikus munkajog is tanítja – függő 

jogviszonyok.  
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A jogviszonyoknak természetesen különféle létszakai vannak, érdemes a lehetséges 

jogkövetkezményeket is ezekhez a létszakaszokhoz igazítani. 

 

A jogkövetkezmények szempontjából kiemelt jelentőségű kérdés, hogy az adott jogviszonyt 

rendező jogi norma diszpozitivitást vagy kógenciát mutat-e, hiszen amennyiben az előbbi 

mentén építkezik a jogviszonyt szabályozó norma, úgy a jogkövetkezmények és a szankciók 

tekintetében is igen jelentős szabadsággal bírnak a szerződő felek ezek meghatározása során 

is. Amennyiben kógens rendelkezéseket alkot a jogalkotó, úgy ez a szabadság jelentősen 

korlátozott. 

 

A magyar munkajogi szabályozásban mind a diszpozitív, mind a kógens szabályozási 

technikára találunk példát. A gazdasági munkajogot szabályozó Munka Törvénykönyve ma 

már alapvetően diszpozitív szabályokkal operál, azzal a megszorítással, hogy bizonyos 

esetekben megtartja azt a régi szabályozási elvet, hogy a felek a munkavállaló javára 

térhetnek el, klaudikálóan kógens szabályokat alkotva ezzel. A jogkövetkezmények 

szempontjából természetesen ennek a szabályozási megoldásnak komoly következményei 

vannak. 

 

A jogkövetkezmények felmerülése a jogviszony egyes létszakaszaiban 

 

A jogkövetkezmények kérdését természetesen a jogviszonyok létszakai mentén is 

vizsgálhatjuk, ebből következően célszerű a munkaviszony létesítése körében kialakítandó, 

kialakítható jogkövetkezményrendszert is a vizsgálat tárgyává tenni. A munkaszerződés 

megkötésekor a feleknek a kötelező tartalmi elemeken túlmenően széleskörű szabadsága van 

arra nézve, hogy a jogviszonyok lényeges elemei miként határozzák meg, és ezek a 

szabadságjogok, amelyek természetesen a szerződési szabadság elvéből vezethetők le, azt is 

jelentik, hogy a felek jogkövetkezményeket, ezen belül szankciókat írhatnak elő bizonyos 

magatartásokkal összefüggésben. Azzal, hogy a felek a szerződésükben meghatározzák azokat 

az alapvető magatartási normákat, amelyeket a szerződés teljesítése érdekében egymással 

szemben elvárnak, olyan irányt szabnak a teljesítendő, illetőleg a létrehozandó 

jogviszonyoknak, amely biztosítja a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósulását. A 

szerződés létesítése körében azonban a munkáltatónak olyan lehetőségei is vannak, 

amelyekkel a munkavállaló nem élhet, nevezetesen a munkaviszony létesítéséhez 

gyakorlatilag olyan általános szerződési feltételek elfogadását írhatja elő, amely a 
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munkajogviszonyokban nem általános szerződési feltételként, hanem a munkáltató 

szabályzataként jelenik meg. Ebben a körben kell felhívnunk a figyelmet arra is, hogy egy 

másik, gyakorlatilag általános szerződési feltételrendszer is működhet a munkaviszonyokon 

belül, ez azonban nem egyoldalú jognyilatkozat a munkáltató részéről, hanem egy másik 

szerződő féllel, jelesül a szakszervezettel, szűkebb körben esetlegesen az üzemi tanáccsal 

megkötendő kollektív szerződés vagy üzemi megállapodás. Ezeknek a kollektív alkuknak a 

munkaviszonyra akkor is meghatározó jelentőségük van, ha a munkavállaló, aki a 

munkaviszony létesítésére irányuló jognyilatkozatot teszi, nem ismeri a munkaviszony 

létesítésének időpontjában ezeknek a kollektív alkuknak a tartalmát, vagy nem tagja annak a 

szakszervezetnek, szakszervezeti tömörülésnek, amely a kollektív szerződést megkötötte. 

Ezek a munkavállalóktól független jogi aktusok, amelyek a szerződési szabadság és a 

jogviszonyalakítás jogát korlátozó jogintézményekként is értékelhetőek, a jogviszony 

fennállása alatt mindvégig befolyásolják a felek jogviszonyban elfoglalt pozícióját, az őket 

megillető jogok, illetőleg az őket terhelő kötelezettségeket. 

 

A munkaviszony létesítése körében, illetve a munkaszerződés megkötésekor is felmerülhet az 

egyik legismertebb, és a szerződések ezen létszakához kapcsolódó érvénytelenség, mint jogi 

tény, és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények kérdése. A Munka Törvénykönyve a 

Polgári Törvénykönyvhöz képest bizonyos értelemben eltérő módon szabályozza az 

érvénytelenség kérdését, igyekszik szem előtt tartani a munkaviszonyok sajátos céltételezését 

az érvénytelenségi szabályok megalkotása körében. Az érvénytelenség szabályozása körében 

mindig jelentős kérdés annak meghatározása, hogy a jogalkotónak mihez fűződik nagyobb 

érdeke: a jogviszonyok fenntartásához, vagy a jogi hibák eredményeként megállapított 

érvénytelenség okán a jogviszonyok felszámolásához. 

 

Az érvénytelenség, mint jogkövetkezmény a munkajogviszonyokban különös súllyal 

jelentkezik, hiszen a munkajogviszonyokban szereplő egyik fél, jelesül a munkavállaló által 

nyújtott szolgáltatás olyan típusú szolgáltatás, amely az érvénytelen munkaszerződés esetében 

sem adható vissza. Ebből az is következik, hogy az eredeti állapot helyreállítására, mint az 

érvénytelenség általános következményére, a munkaviszonyok létesítése körében megkötött 

szerződések érvénytelensége kapcsán nem kerülhet sor. Ezért szükséges rendezni az 

érvénytelen szerződés alapjául fennálló vagy fennállott szerződésekkel létrehozott 

jogviszonyok sorsát, tisztázni azokat az elszámolási kérdéseket, amelyek az eredeti állapot 

helyreállításának hiányában megfelelő módon rendezik és felszámolják az érvénytelen 

szerződéssel létrehozott munkaviszonyt. Sajátos szabályként jelentkezik az érvénytelenség 
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körében az a rendelkezés, hogy az érvénytelen szerződés alapján létrejött jogviszonyt a 

munkajog világában olyannak tekintjük, mint amely érvényesen létrejött. Hangsúlyozzuk, 

hogy ez a rendelkezés a munkaviszony létesítése körében érthető és elfogadható. Arra 

azonban mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a munkaviszonyok léte alatt a 

felek, legyen ez akár individuális jellegű jogviszony, akár kollektív jogviszony, számtalan 

egyéb megállapodást, szerződést köthetnek egymással, amelyek ugyancsak szenvedhetnek 

olyan hibában, melynek következtében a szerződést, illetve a megállapodást érvénytelennek 

kell tekinteni. Az ilyen, nem a munkaviszony létesítése körében megkötött szerződések 

vonatkozásában is a fenti általános szabály lesz az irányadó, nevezetesen olyannak tekintjük 

majd ezeket a szerződéseket, mint amelyek érvényesek lettek volna. Azonban a 

joggyakorlatban előforduló esetek alapján megállapítható, hogy ekörben differenciált 

szabályozás lenne az indokolt. Jelenleg nem árnyalja a megállapodások közötti különbségeket 

kellő mértékben a jogalkotó, így felvetődhet a kérdés, hogy vajon a polgári jog logikájával 

megközelítve az ilyen érvénytelen szerződéseket, nem lehetne-e az általános szerződési 

tanokból levezetve a fikció mellőzésével ténylegesen vizsgálat tárgyává tenni, hogy 

szükséges-e érvényessé nyilvánítani a szerződést,ezekben az esetben is, vagy elégséges az 

általános magánjogi szabályok alapján az érvénytelenség következményeit levonni. 

 

Lényeges kérdés az is, hogy az érvénytelenségre, mint jogi hibára ki jogosult hivatkozni, ki 

jogosult kimondani az érvénytelenséget, milyen eljárás vezethet odáig, hogy egy 

megállapodás vagy akár egy egyoldalú nyilatkozat is érvénytelenné váljék. E körben a Kúria 

eseti ügyben hozott végzése kifejezetten úgy foglalt állást, hogy a semmisség 

megállapításához külön eljárásra nincs szükség. A 2/2010. (VI. 20.) PK véleményből 

levezetve megállapította, hogy a semmisség megállapítására, és annak jogkövetkezményei 

alkalmazására nem kizárólag bíróság előtti eljárásban van lehetőség. 

 

Ezen túlmenően természetesen az is fontos kérdés az érvénytelenség, mint következmény 

tekintetében, hogy ki és milyen mértékben hivatkozhat az érvénytelenségre, mint jogcímre. A 

munkaviszony fennállása alatt, amely a munkaszerződéssel keletkezett, szintén a 

jogviszonyban álló felek magatartásával összefüggő különféle jogkövetkezményekkel kell 

számolni. Lényeges azonban, hogy ezek a jogkövetkezmények eltérő hatásúak, eltérő 

jellegűek attól függően, hogy melyik fél magatartásához kapcsolódnak. Ez az eltérés azért 

mutatkozik meg különösen élesen a munkaviszonyokban, mert a magánjogi jogalanyisággal 

szemben a munkajogi jogalanyiság mértéke, terjedelme eltérő a munkáltató, illetőleg a 

munkavállaló oldalán. 
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A jogkövetkezményeket nagy mértékben befolyásolja az a mozgástér, amelyet a 

jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek meghatározásán keresztül biztosít a 

szerződő feleknek a jogalkotó, másrészt, és ez talán még fontosabb, maga a szerződési cél is 

meghatározza a jogkövetkezményeket: milyen érdekek mozgatták a feleket akkor, amikor 

egymással munkaszerződést kötöttek. A szerződés teljesítése az a közös cél, amely miatt a 

felek a szerződés által meghatározott térben és koordináta-rendszerben fejtik ki 

magatartásukat. Ez a cél nem feltétlenül azonos mindkét oldalon, a tekintetben természetesen 

igen, hogy egymással szemben kölcsönösen szolgáltatásokat várhatnak el a felek, ebből a 

szempontból nem tehetünk tehát különbséget a munkajogviszonyok és a magánjogi kötelmi 

viszonyok között. Azonban azt mindenképpen látnunk kell, hogy a munkaszerződés célja a 

munkáltató oldalán valamilyen gazdasági eredmény elérése, míg a munkavállaló oldalán a 

megélhetés biztosítása, illetőleg annak az alkotmányos jognak a gyakorlása, amelyet az 

Alaptörvény rögzít, nevezetesen a munka és a foglalkozás szabad megválasztása. 

 

A szerződés teljesítése alapvető érdeke tehát a feleknek, és a szerződés teljesítésének 

biztosítására a jogalkotó a jogszabályokon keresztül lehetőséget teremt arra, hogy a felek 

megállapodásukban különféle következményeket fűzzenek a szerződés teljesítése ellen ható 

magatartásokhoz. Másrészt lehetőség van arra is, hogy a szerződés teljesítésének elősegítése 

érdekében alkalmazzanak különféle jogkövetkezményeket. 

 

A szerződés teljesítése érdekében elvárt magatartásokat általánosságban a Munka 

Törvénykönyve is meghatározza, ezzel megszabva azokat a kereteket, amely keretek között 

azt mondhatjuk, hogy a felek magatartása a szerződés céljának elérése érdekében történik, 

tehát magatartásuk szerződésszerű, és kifejezetten a szerződés teljesítése érdekében fejtik ki. 

A munkaviszonyban álló felek egyenlőtlensége okán ezek a magatartások is eltérnek attól 

függően, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló érdekkörébe esnek. Az ilyen módon 

megszabott kereteket vizsgálva azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a jogviszony 

alapvető meghatározója a munkáltató. A munkáltató az, akinek a kezében, illetőleg akinek az 

oldalán összpontosulnak azok a jogosítványok, amelyeket felhasználva a szerződésszerű 

teljesítést biztosítja, illetőleg biztosíthatja a felek közötti jogviszonyban. A leglényegesebb 

ilyen akció, amellyel a munkáltató élhet, az utasításadási jog, amely jogosítvány olyan 

központi meghatározó jegye a munkaviszonynak, melyből a jogkövetkemények 

szempontjából is több lényeges következmény folyik. Az utasításadási joghoz kapcsolódhat a 

munkavállaló oldalán a szerződésszegés kérdése, hiszen a Ptk. rendelkezését felhasználva az a 
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munkaviszonyokban is kijelenthető, hogy amennyiben a szerződő felek bármelyike a 

szerződésből folyó kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti, vagy a szerződésszerű 

teljesítés elmarad, az a szerződés megszegését jelenti. Objektív definícióként kell elfogadnunk 

ezt a megállapítást, és ehhez az objektív körülményhez képest fűződhetnek eltérő 

jogkövetkezmények, illetve szankciók a szerződésszegéshez. 

 

Az utasításadási jog azért különösen fontos és lényeges jegye és jogosítványa a 

munkáltatónak, mert ezen jogosítvány gyakorlásával alapvető irányt szab a munkaviszony 

tartalmának, hiszen ezzel határozza meg azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítása elvárt a 

munkavállalótól. Azonban az utasításadási jog a munkavállaló oldalán is aktív 

együttműködést feltételez, egyrészt nyilván azért, mert az utasításban foglaltakat a 

munkaviszony lényegéből fakadóan teljesítenie kell, másrészt azonban a jogalkotó a 

munkavállalótól is elvárja azt, hogy ne vakon, és a következmények felmérése nélkül hajtsa 

végre az utasításokat, hiszen bizonyos – törvényben jól körülhatárolt – esetekben az utasítást 

meg kell tagadnia a munkavállalónak, más esetekben pedig megtagadhatja az utasítás 

végrehajtását, és ez nagyon lényeges jogkövetkezmény, nem szankció. Hiszen az utasítás 

megtagadása, amennyiben az jogszerűen történt, úgy semmiféle hátrányos következményt a 

munkavállalóra nézve nem jelenthet. 

 

Az utasításadási joghoz kapcsolódó másik lényeges, a munkáltatót megillető jogosítvány az 

ellenőrzést joga, amely egy ténymegállapító jogosítvány, azonban a ténymegállapítás, mint 

akció, jelentős következményekkel járhat a munkaviszony teljesítésére, vagy akár a 

munkaviszony megszüntetését is eredményezheti, amennyiben a munkáltató úgy ítéleti meg, 

hogy a munkaszerződés olyan mérvű megszegése mutatható ki a munkavállaló oldalán, 

amelyre alapozva egyoldalú nyilatkozattal, szankcióként, a munkaviszony megszüntetéséről 

rendelkezik. Az ellenőrzés joga, és az ellenőrzés jogának gyakorlásával levonható 

következtetések és megállapítások azt a célt szolgálják, illetve szolgálhatják, hogy a 

munkáltató meggyőződjék a szerződésszerű teljesítésről. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a 

jogosítvány a másik szerződő felet, jelesül a munkavállalót nem illeti meg, mint ahogy 

utasítást sem adhat a munkáltatónak, hiszen a munkavállaló oldaláról a munkáltató irányába 

meglévő, és a szerződésszerű teljesítést szolgáló magatartások, illetve lehetőségek részben a 

Munka Törvénykönyvén kívül biztosított lehetőségek, bár – és ezt szükséges hangsúlyozni – 

alkotmányos alapokon nyugszanak. Hiszen végső soron a munkavállalót is megilleti a sztrájk 

joga, amely alapvetően abból a célból gyakorolható, hogy a munkáltatót is szerződésszerű 

teljesítésre bírja. 
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A szerződésszegés során a szerződésszerű teljesítés elérésére több eszköz áll rendelkezésre a 

munkaviszonyokban is. Azt mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy a szerződésszegéshez 

fűződő polgári jogi jogkövetkezmények vajon értelmezhetők-e munkajogviszonyokban, vagy 

bizonyos, a Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatókká válnak a 

munkaviszonyokban, illetőleg milyen módosítások vagy eltérő értelmezés biztosíthatja a 

magánjogi jogkövetkezmények munkajogi alkalmazhatóságát? 

 

A szerződésszegés, mint objektív körülmény, a magánjogban igen változatos 

következményekkel jár, illetve járhat. A szerződésszerű teljesítés kikényszerítésétől egészen a 

szerződéstől való elállásig vagy annak felmondásáig igen széles azoknak a lehetőségeknek a 

köre, amelyek a felek rendelkezésére állnak, a jogintézmények közötti választást jelentősen 

befolyásolja annak a kérdésnek megválaszolása, hogy a szerződésszegés ellenére fenn 

kívánják-e tartani a jogviszonyt vagy sem, illetőleg a szerződésszegéssel okozott hátrány 

reparálható-e valamilyen módon. A szerződésszegéshez kapcsolódó legáltalánosabb 

jogkövetkezmény természetesen már a felelősségi szabályok körébe tartozó kártérítési, illetve 

a szavatosság kérdés, amely a szerződésszegés sajátos körére, az ún. hibás teljesítésre 

fókuszál. 

 

A munkáltatót megillető harmadik jogosítvány az ellenőrzési joghoz, illetve az ott 

megállapított tényekhez kapcsolódik: az ún. fegyelmezési jogkör. A fegyelmezési jog vagy 

fegyelmezési jogkör alapvetően és kizárólag a munkajog sajátja a magánjogi viszonyok 

keretein belül, hangsúlyozva ezen túlmenően azt is, hogy kizárólag a munkáltatót megillető 

jogosítványról kell beszélni. 

 

A fegyelmezési jog, amely az ellenőrzési jog gyakorlása körében megállapított, és egyébként 

a polgári szerint objektív tényként megjelenő szerződésszegéshez kapcsolódik, alapvető 

eltéréseket mutat az általános magánjogi jogkövetkezményekhez képest. Itt domborodik ki 

talán leginkább az a nagyfokú eltérés, amely a magánjogi jogviszonyok és a munkajogi 

jogviszonyok között látszik. A fegyelmi jogkör vagy fegyelmezési jogkör lényege nem más, 

minthogy a munkavállaló vétkességét, mint lényeges tényállási elemet a középpontba állítva, 

lehetőséget teremt a munkáltatónak – vagy a munkaszerződésben meghatározottakra 

figyelemmel, vagy a kollektív megállapodásban rögzítettekre tekintettel – arra, hogy a 

munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazzon. Ez tehát egy olyan 

egyoldalú aktus, amely sok tekintetben persze alkalmas eszköz lehet arra, hogy a 
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munkavállaló szerződésszerű teljesítését kikényszerítsük, azonban mégsem tekinthető 

objektív jogkövetkezménynek, hiszen lényeges eleme a fegyelmi jogkör gyakorlásának az, 

hogy a munkaviszonyból származó kötelezettséget a munkavállaló vétkesen szegje meg. A 

vétkesség pedig kijelenthetjük, hogy nem magánjogi kategória, hiszen a vétkesség sokkal 

közelebb áll a közjoghoz, azon belül is a büntetőjoghoz, annál is inkább, mert ezt a vétkességi 

fogalmat használja és alkalmazni rendeli a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Munkaügyi 

Kollégiumának 22. sz. állásfoglalása is, amikor kifejezetten azt rögzíti, hogy szándékos az a 

magatartás, amellyel összefüggésben a magatartás tanúsítója a magatartása lehetséges 

következményeit előre látja, és azokat kifejezetten kívánja vagy azokba belenyugszik. Ez a 

definíció pontosan megfeleltethető a Büntető Törvénykönyvben meghatározott 

szándékosságnak. 

 

A fentiekből következően azt is a vizsgálódásunk körébe kell vonni, hogy mik lehetnek azok a 

következmények, amelyek egy ilyen vétkes kötelezettségszegés esetére megállapíthatók. Itt 

megint előtérbe igyekszik hozni a jogalkotó a felek közötti jogviszony magánjogi jellegét, 

hiszen kifejezetten a szerződéskötés körébe utalja azt, hogy a hátrányos jogkövetkezmény 

alkalmazására sor kerülhet-e, illetve milyen esetekben, milyen eljárási rend mellett. 

 

A fentieken túlmenően azt is látnunk kell, hogy a munkajogviszony sajátosságából 

következően a munkavállalót a fegyelmezési jog vagy fegyelmi jogkör nem illeti meg. A 

munkavállaló a munkáltató esetleges szerződésszegése esetén – legyen az akár vétkes, akár 

objektív kérdés – sokkal szűkebb jogi eszközparkkal rendelkezik, és ebből következően 

lehetőségei is korlátozottabbak. 

 

A munkaviszony fennállása alatt, a munkaszerződés teljesítése közben érezhetjük talán a 

legközelebb a munkajogviszonyt a magánjogi jogviszonyokhoz. Hiszen a munkaszerződés 

teljesítése kapcsán végezhető el az a vizsgálat, amelynek középpontjában annak a kérdésnek a 

megválaszolása áll, hogy a polgári jogban a hibás teljesítéshez kapcsolódó 

jogkövetkezmények, szankciók megállják-e a helyüket, alkalmazhatók-e a munkajog 

világában a munkajogviszonyokban, vagy ezek a magánjogi jogkövetkezmények nem 

értelmezhetők a munkajog keretei között. 

 

Lényeges ebben a körben azt a vizsgálatot is elvégezni, amely a kollektív munkajog 

szerződéses viszonyaira vonatkozik, annál is inkább, mert a kollektív munkajog szerződési 

rendszereivel, jelesül a kollektív szerződésekkel, illetve szűkebb körben az üzemi 
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megállapodásokkal kapcsolatos rendelkezések, illetve az azok teljesítéséhez kapcsolódó 

normák igencsak elnagyoltak a magyar munkajog szabályozásában, így mindenképpen 

szükséges volt a vizsgálatot, a kutatást ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására is 

kiterjeszteni. 

 

A munkaszerződés teljesítése során a szerződésszerű teljesítés, mint elvárás megjelenése, 

csakúgy, mint a polgári jogi jogviszonyokban, teljesen természetesnek tűnik. Hogyan is kell 

értelmeznünk a munkaviszonyokban a szerződésszerű teljesítést a munkaszerződés fennállása 

alatt? 

 

A fentiekben már e körben értékeltük a fegyelmezési jogot, illetve a munkáltatót megillető 

fegyelmi jogkört, és arra is rámutattunk, hogy ezek a lehetőségek, illetve ez a jogosultság a 

munkavállalót nem illeti meg. 

 

Milyen lehetőségei vannak akkor a munkavállalónak, amennyiben azt tapasztalja, hogy a 

munkáltató nem szerződésszerűen jár el a munkaszerződés fennállása alatt, nem teljesíti a 

munkaviszonyból származó kötelezettségeket? Lényeges ebben a körben kiemelni, hogy a 

munkaviszony a jogalkotó, illetve az állam számára is kiemelt jelentőségű, éppen ezért a 

szerződésszerű teljesítést, illetve a szerződések elválaszthatatlan, mellőzhetetlen részeként 

definiált munkajogi szabályok betartását a munkáltató oldalán az állam közjogi eszközökkel is 

igyekszik kikényszeríteni. Hiszen a munkaügyi ellenőrzés, illetve a munkavédelmi ellenőrzés 

rendszerén keresztül a közigazgatás szervezett rendszere közjogi aktusokkal direkt módon is 

beavatkozhat a munkaviszonyokba, odáig elmenve ebben a közjogi felhatalmazásban, hogy 

akár az adott jogviszony minősítését is, illetve a felek szerződésében rögzítettekhez képest 

eltérő minősítését is megengedi az erre hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknek, így 

a munkaügyi felügyelőség jogkörében eljáró kormányhivatalnak. De ugyanilyen lehetőséget 

kapott az adóhatóság is, annak érdekében, hogy egyébként a munkáltató az őt terhelő, s a 

munkaviszonnyal összefüggésben, de attól különálló jogviszonyokból származó 

kötelezettségeit is teljesítse. A munkaügyi felügyelőség és a munkavédelmi hatóság 

ellenőrzési és szankcionálási jogköre sokkal direktebb módon vizsgálja, illetve 

szankcionálhatja a munkaszerződéssel kapcsolatos, munkáltatót terhelő szerződésszegő 

magatartásokat. 

 

Ebből következően a munkavállalónak, amennyiben álláspontja szerint a munkáltató oldaláról 

nem szerződésszerű a teljesítés, lehetősége van a közigazgatás szervezetrendszerét is igénybe 
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venni a szerződésszerű teljesítés kikényszerítése érdekében. Természetesen ezen túlmenően 

egyéb, közjogias eszközök is rendelkezésére állnak. Ezek közül a végső eszköz lehet az 

Alaptörvényben is biztosított sztrájkjog gyakorlása, amennyiben egyéb eszközök már 

eredményre nem vezetnek. Nyilván a sztrájk ultima ratio jellegéből következik, hogy a 

munkavállalói sérelmek, illetve a munkáltató oldalán megjelenő szerződésszegés esetében 

végső megoldásnak kell tekinteni. 

 

A munkavállalóval összefüggésben is vizsgálható, hogy amennyiben a polgári jog 

nómenklatúráját használva arra a következtetésre jut, hogy a munkáltató hibásan teljesít, 

akkor egyáltalán szóba jöhet-e, és ha igen, hogyan a munkáltató általi szavatosság, amely 

alapvetően természetesen a kellékszavatosság kérdése. 

 

Más összefüggésekben vajon a klasszikus polgári jogi szankció, nevezetesen a szerződésszerű 

teljesítés kikényszerítése, a visszatartási jog, a szavatossági igények – amelyekre már utaltunk 

– hogyan érvényesíthetők a munkajogi jogviszonyokban? Ha megkíséreljük a munkaviszonyt 

magát és a polgári jogi jogkövetkezményeket ebben a tekintetben ütköztetni, akkor 

összességében azt a megállapítást tehetjük, hogy elválik élesen egymástól a polgári jogi 

jogviszony, a magánjogi jogviszony és a munkaviszony. Nem mondhatjuk azt, hogy 

magánjogias természetű lenne e tekintetben a munkaviszony, hiszen a polgári jog 

alapfelfogása nem más, minthogy a felek mellérendeltek és kölcsönös – méghozzá 

egyenértékű – szolgáltatásokkal tartoznak egymásnak, és ezek a szolgáltatások a 

szerződéskötés pillanatától egymással szemben akár az állam kényszereszközeinek 

igénybevételével is kikényszeríthetőek. 

 

Ha a szerződésszegés kérdését a munkáltató oldalán arra a kérdéskörre szorítjuk, amely az 

Mt.-ben megjelenő alapvető munkáltatói kötelezettségeket jelenti, úgy különösen sajátos 

összefüggéseket, illetve az összefüggések hiányát tárhatjuk fel a Ptk.-nak a 

szerződésszegéshez kapcsolódó rendelkezései és a munkaviszony között. Hiszen a 

munkavállalónak nem sok lehetősége van például az egészséget nem veszélyeztető, 

biztonságos munkavégzési körülmények megteremtését kikényszeríteni. Az kérdés, hogy erre 

tekintettel egyéb igénnyel felléphet-e? Nyilván amennyiben a szerződésszegéssel 

összefüggésben kára keletkezett a munkavállalónak, úgy kártérítési igénnyel felléphet, ez 

azonban nem jelenti azt egyúttal, hogy a jövőre nézve a munkáltató szerződésszerű teljesítés 

irányába bármilyen lépést is tenne, sőt az ilyen munkavállalóval szemben akár egyéb, az Mt.-



17 
 

ben biztosított lehetőséggel élve a munkaviszony megszüntetése mellett is dönthet – feltéve 

persze, hogy a megszüntetés jogszerű. 

 

Ugyanez mondható el a legfontosabb két kötelezettséggel összefüggésben is, hiszen a 

foglalkoztatás, mint kötelezettség, illetve a munkabér fizetés, mint kötelezettség alapvető 

jelentőségű a munkáltató oldalán a munkaviszonyokkal kapcsolatosan. Ha a munkáltató nem 

a munkaszerződésben meghatározott munkakörben foglalkoztatja a munkavállalót, vagy 

egyáltalán nem foglalkoztatja a munkavállalót, akkor a munkavállaló a polgári jog adta 

jogintézmények közül egyikkel sem élhet érdemben. A foglalkoztatás kikényszerítése szinte 

lehetetlen, így igazából a munkavállalónak ezen kötelezettség megszegése esetén nem marad 

más választása, mint a munkaviszony megszüntetése, amely természetesen nem oldja meg a 

szerződésszegés kérdését, hiszen a szerződésszegésből eredő joghátrányok orvoslására ilyen 

módon nincsen lehetőség. A munkabér kifizetésével összefüggésben árnyaltabb képet 

rajzolhatunk. Egyrészt a munkavállaló az elmaradt munkabér megfizetése iránt peres eljárást 

kezdeményezhet a munkáltatóval szemben, másrészt lehetőség van természetesen itt is a 

munkaviszony megszüntetésére, méghozzá azonnali hatállyal is akár, illetőleg harmadik 

lehetőségként nyitva áll a munkavállaló előtt az, hogy a munkáltatóval szemben, amennyiben 

a felszámolási törvény hatálya alá tartozó munkáltatóról van szó, úgy hitelezőként 

kezdeményezi az adós munkáltatóval szemben a felszámolási eljárás megindítását. 

 

A munkáltatónak kötelezettsége főszabály szerint, és ezt vállalja a munkaszerződés 

aláírásakor, hogy a megfelelő munkaeszközöket, tárgyi feltételeket biztosítja a 

munkavégzéshez. Ez túlmutat a már említett egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 

munkavégzés kötelezettségén. A jelenleg hatályos munkajogi szabályok eltérő rendelkezést is 

lehetővé tesznek ebben a körben, hiszen a felek megállapodhatnak úgy, hogy bizonyos 

munkaeszközöket a munkavállaló bocsát rendelkezésre. Az általános szabály alkalmazása 

során természetesen kérdésként merülhet föl, hogy a megfelelő eszközök hiányában kellene a 

munkaszerződést a munkavállalónak teljesíteni, vajon a teljesítés hiányából eredő kockázatot 

átháríthatja-e – és ha igen, milyen módon – a munkáltatóra, illetve kikényszeríthető-e a 

megfelelő munkaeszközök biztosítása a munkáltatóval szemben. 

 

Összességében az állapítható meg a munkáltatói szerződésszegés kapcsán, hogy a polgári jog 

szabályai nem alkalmazhatók, hiszen a munkavállaló alárendelt helyzetben van, függő 

jogviszonyban áll a munkáltatóval szemben, ilyen módon magánjogi eszközei rendkívül 
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korlátozott módon jelennek meg, és azokat is csak szűk körben lehet alkalmazni a 

munkajogviszonyok vonatkozásában. 

 

A szerződésszerű teljesítést a munkaviszony fennállása alatt alapvetően befolyásolhatják azok 

az egyoldalú munkáltatói nyilatkozatok, amelyek közlésére, megalkotására az Mt. kifejezetten 

felhatalmazza a munkáltatót. Ez a munkáltató által kiadott szabályzat, amely olyan egyoldalú 

nyilatkozatnak minősül, amelyben a munkáltató alapvetően határozhat meg a 

munkavállalókkal szemben kötelezettségeket, illetve vállalhat egyoldalú módon is 

kötelezettséget. 

 

Az egyoldalú nyilatkozatokkal összefüggésben lényeges az a munkajogi rendelkezés, amely 

tekintetében az egyoldalú nyilatkozatok érvényessége vagy érvénytelensége vonatkozásában 

ezekre a szabályzatokra is úgy kell tekinteni, mint a megállapodásokra. Lényeges változás az 

a már többször említett jogalkotó szándékból levezethető jogszabályi rendelkezés, amely a 

Ptk.-nak a szerződéses szabályai közül jópárat alkalmazni rendel a munkaviszonyokban is. A 

jelen kérdés vizsgálatánál különös súllyal eshet latba annak a Ptk.-beli rendelkezésnek az 

alkalmazhatósága, amely a tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenségéről rendelkezik, 

és megállapítja azt, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel az az általános szerződési 

feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megsértésével egyoldalúan, és indokolatlanul a szerződési feltétel 

alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapít meg. A tisztességtelen általános szerződési 

feltételekre vonatkozó Ptk.-beli rendelkezések kifejezett alkalmazandóságának előírása az Mt. 

31. §-ában azt is jelenti, hogy maga a jogalkotó is elismeri, hogy bizonyos tekintetben 

általános szerződési feltételként tekinthetünk a munkaviszonyokban létrejövő szerződésekre, 

vagy a munkáltató által egyoldalúan közölt szabályzatokra. 

 

A tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatban nem hagyhatóak figyelmen kívül az 

európai szerződési jog alapelveit meghatározó rendelkezések, valamint a Tanács 93/13/EGK 

irányelve. Ez utóbbival összefüggésben született meg az Európai Unió Bírósága (Bíróság) C-

26/13. szám alatti döntése előzetes döntéshozatali eljárás keretében. A Bíróság éppen a Kúria 

kezdeményezésére foglalt állást az irányelv 4. cikk (2) bekezdésében szereplő „szerződés 

elsődleges tárgya” fogalom vonatkozásában, amely a „főszolgáltatás” kifejezés használatával 

jelenik meg a Ptk.-ban. A Bíróság úgy foglalt ebben a körben állást, hogy ide tartoznak a 

szerződés alapvető szolgáltatásait megállapító, a szerződéses kapcsolat lényegét meghatározó 

feltételek. Lényeges követelményként fogalmazza meg az ítélet a szerződési feltételek 
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világosságát és érthetőségét, és ebben a körben arra mutat rá, hogy nem kizárólag azt kell ez 

alatt érteni, hogy az érintett feltételeknek nyelvtani szempontból kell érthetőnek lenni a 

fogyasztó számára, hanem azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az 

érintett feltételben meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét 

működését, az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt 

mechanizmus közötti viszonyt. Míg az irányelv 6. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyása 

esetén nem teljesíthető, e rendelkezéssel nem ellentétes a nemzeti jog azon szabálya, amely 

lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára a tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely 

diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése révén a feltétel érvénytelenségének orvoslását. 

 

A fenti rendelkezéseket a munkajogviszonyokra ültetve azt a megállapítást tehetjük, hogy a 

munkáltatói szabályzatoknak, egyoldalú nyilatkozatoknak, vagy akár a munkaszerződés 

feltételeinek is, amelyekkel kapcsolatban egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy ezek 

jelentős részben blanketta típusú szerződések, meg kell felelnie a világosság 

követelményének, az érthetőség követelményének, hiszen csak ebben az esetben várható el a 

szerződésszerű teljesítés. 

 

A munkáltató egyoldalú nyilatkozataival kapcsolatban felmerülő kérdés lehet természetesen 

szintén, hogy amennyiben a munkáltató magára nézve kötelezettséget határoz meg a 

szabályzatban vagy egyoldalú nyilatkozatában, annak a munkavállaló miként szerezhet 

érvényt. A másik jelentős problémakör a munkáltató nyilatkozataival összefüggésben, amire 

már részben utaltunk, nevezetesen, hogy a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató új 

szabályzatot alkot, a munkaviszony létesítésekor meglévő szabályzatot hatályon kívül helyezi, 

alapvetően megváltoztatja a munkavégzés feltételeit, a munkaviszony lényeges tartalmi 

kérdéseiben más megoldást választ a szerződés megkötése időpontjában meghatározottakhoz 

képest. Milyen hatással van ez a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyra, milyen 

lehetőségek állnak nyitva a munkavállaló előtt ezen helyzet orvoslására, amennyiben úgy ítéli 

meg, hogy a változások számára kedvezőtlenek? 

 

Fentebb már utaltunk arra, hogy az igényérvényesítésnek az egyik sajátos közjogias 

megoldása lehet a jogszerű sztrájk kezdeményezése, illetve a jogszerű sztrájk megtartása, 

amely a magyar jogszabályi keretek között nem csak és kizárólag a szakszervezeteket 

megillető jogosítvány. Az általános szerződési feltételekkel, illetve a munkáltatói 

szabályzattal összefüggésben a sztrájkjoggal kapcsolatban a következőkre is ki kell térnünk, 
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amely kérdéskört részben már érintettük akkor, amikor felhívtuk a figyelmet, hogy általános 

szerződési feltétel jegyeit mutathatja egy kollektív szerződés is, hiszen a kollektív szerződés 

hatálya az adott szerződést kötő munkáltató valamennyi munkavállalójára irányadó 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek tehát attól függetlenül érvényesek lesznek a 

munkavállalóra, hogy a kollektív szerződést kötő szakszervezet tagja-e vagy sem. 

 

Visszakanyarodva tehát a sztrájk jogszerűségéhez, illetve az igényérvényesítésnek ezen 

módjához, azt nagyon lényeges rögzíteni, hogy a sztrájkjog gyakorlása a Sztrájktörvény 

keretei között képzelhető el. Ugyanis a Sztrájktörvény 3. § (1) bekezdés d) pontja kifejezetten 

jogellenesnek minősíti azt a sztrájkot, amely a kollektív szerződésben rögzített megállapodás 

megváltoztatása érdekében a kollektív szerződés hatályának ideje alatt zajlik. Ez azt jelenti, 

hogy amennyiben a munkavállaló vagy munkavállalók nem értenek egyet a kollektív 

szerződésben foglalt rendelkezésekkel, úgy a sztrájkjog gyakorlása, mint jogi lehetőség, nem 

áll a rendelkezésükre, kizárólag a bírósági út vehető igénybe ilyen esetben. 

 

A másik lényeges, a sztrájkjogot korlátozó törvényi rendelkezés, hogy az egyedi munkáltatói 

intézkedéssel vagy mulasztással szemben, amelynek megváltoztatására vonatkozó döntés 

bírósági hatáskörbe tartozik, szintén jogellenes sztrájkot kezdeményezni. Kérdésként merül 

föl, hogy a sztrájk kezdeményezésének joga csak a munkavállalók közösségét, vagy egy 

munkavállalót is megilleti, hiszen a Sztrájktörvény 1. §-a a dolgozókat megillető jogról 

beszél. Ugyanezen törvényhely (3) bekezdése pedig a munkáltatók és munkavállalók 

együttműködési kötelezettségét rögzíti. Az nyilván lényeges ebben a körben, hogy a 

munkavállalói közösség nyomásgyakorlása mindig hatásosabb az egyedi fellépésnél.  

 

Nem kerülhető meg a szerződéssel, illetve a jogkövetkezményekkel foglalkozó téziseink 

kapcsán az Mt.-ben legáltalánosabban megfogalmazódó szankció vagy jogkövetkezmény, 

amely nem más, mint a kártérítési felelősség kérdése. A kártérítési felelősség szabályozása 

azonban mintha nem fókuszálna széles körben a munkaviszonyból eredő vagy a 

munkaszerződés megszegésével összefüggő valamennyi kártérítési kérdésre, hiszen a 

kimentés szabályainak újraalkotása, és egyáltalán a kimentésekre vonatkozó rendelkezések 

megfogalmazása elsősorban azokat a munkáltató által okozott károkat veszik célba, amelyek 

valamilyen az egészség megsértésével, a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett 

balesettel kapcsolatosak, mivel nyilván ez a leggyakoribb és a leginkább felmerülő kérdés. 

Azonban nem kerülhető meg annak a kérdésnek a vizsgálata sem, hogy egyéb kártérítési 
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igények esetében alkalmazhatók-e, jól működik-e az Mt. jelenlegi kártérítési rendszere, vagy 

szükséges lenne-e e körben annak az újra definiálása?  

 

Az alábbiakban igyekszem bemutatni az alkalmazási, értelmezési nehézségeket. Az 

előrebocsátható, hogy a kimentés szaályai kifejezetten az egészségsértésre fókuszálnak a 

munkáltató esetében. Ezt az álláspontomat erősíti a Kúria által közzétett 1/2018 (VI.25.) 

KMK vélemény is, amely az egészségsértéssel összefüggésben értelmezi a kimentési 

szabályokat. Felvetésem, hogy a munkajogi kárfelelősség egyéb eseteiben a magánjog 

általános rendelkezése, amely a szerződés megszegésben határozza meg a felelősség alapját 

sokkal inkább alkalmas lenne, még akkor is, ha a kimentés körében a Ptk. is az ellenőrzési 

kört tekinti olyannak, amely a kimentés alapja lehet. Ennek igazolását is jelentik a 

következőkben bemutatott anomáliák. 

 

A munkáltatói kárfelelősség szabályai elsősorban, sőt szinte kizárólag az individuális 

munkaviszonyok vonatkozásában értelmezhetők. Kontaktuális felelősségről lévén szó, az nem 

kérdés, hogy a munkáltató a munkaviszonnyal összefüggésben okozott valamennyi kárért 

felelősséggel tartozik, azonban a kimentési szabályok alkalmazása nem egyértelmű – 

álláspontom szerint legalábbis – minden, a munkaviszonnyal összefüggésben a munkavállaló 

oldalán felmerülő kár megtérítése kapcsán. A foglalkoztatás elmaradásából, a munkabér meg 

nem fizetéséből eredő esetleges kárigényekkel kapcsolatos kimentés az Mt. vonatkozó 

rendelkezései alapján alkalmazási nehézségeket vet föl, dogmatikai szempontból egyébként is 

kérdéses az a megoldás, amelyet a jogalkotó e körben választott, nevezetesen, hogy a Ptk. 

kodifikációjával közel egyidőben zajló munkajogi kodifikáció a Ptk.-nak a szerződéses 

károkozásra vonatkozó szabályait ültette át a munkajogi kártérítési felelősség rendelkezései 

közé, sőt ennél tovább ment, amikor az Mt. 177. §-a utaló szabályt tartalmaz a Ptk.-nak a 

szerződéses viszonyokkal összefüggő kártérítési rendelkezéseire nézve. 

 

A kérdéssel összefüggő jogértelmezési vizsgálatot a Kúria is elvégezte. A joggyakorlat-

elemző csoport két kérdést is vizsgálat tárgyává tett az utóbbi időben, egyrészt jogalapi 

kérdéseket, másrészt összegszerűségi kérdéseket vizsgálva. A Kúria a 2016.EL.JGY.E.1. 

szám alatt tette közzé az összefoglaló véleményt a munkáltató egészségkárosodásért fennálló 

kártérítési felelősségének egyes kérdéseiről. Ebből is látható, hogy az ítélkezés középpontjába 

alapvetően az egészségkárosodásért fennálló felelősség kérdései kerültek, amely természetes, 

hiszen a leggyakoribb kárt előidéző és a munkáltató oldalán megjelenő helytállási 

kötelezettség körébe a munkavállaló valamilyen egészségsértésével kapcsolatos események 
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kerülnek. Erre fókuszál alapvetően a munkáltatót terhelő kártérítési felelősség is. Nyilván nem 

korlátozódhat a jogalkalmazás és a jogértelmezés kizárólag az ilyen típusú károk 

megtérítésére, általánosan és elvi éllel kell a jogalkotónak a munkáltató kártérítési 

felelősségével összefüggő rendelkezéseket megalkotni. Lényeges ebben a körben, hogy a 

munkáltató a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett valamennyi kárért vétkességére 

tekintet nélkül objektív módon felel, kivéve, ha magát ki tudja menteni.  

 

A kontraktuális felelősség rendszeréből a jogalkotó döntésének megfelelően egy ponton az 

Mt. kilép, hiszen a munkáltató nem csak a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggésben 

keletkezett káraiért tartozik objektív kártérítési felelősséggel, hanem a munkavállaló 

hozzátartozójának a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett kárait is köteles a 

munkáltató megtéríteni. Ebben a körben sajátos kérdésként vetődhet fel, hogy amennyiben a 

munkáltató a károkozó magatartást abban fejti ki és azzal tanúsítja, hogy jogellenesen 

megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát, akkor a munkavállaló hozzátartozói az ezzel 

összefüggésben elszenvedett károkért felelőssé tehetik-e a munkáltatót, hiszen deliktuálissá 

válik e körben a munkáltató felelőssége, és azt viszonylag könnyű belátni, hogy egy 

munkahely elvesztése és az ezzel együtt járó jövedelem-csökkenés, illetve a jövedelemforrás 

megszűnése kárt okozhat a munkavállaló hozzátartozóinak oldalán is. Erre az elvi lehetőséget 

egyébként az Mt. 82. §-a álláspontom szerint megadja. A munkáltató kártérítési felelősségével 

összefüggésben szabályozási hiányosságokat is felfedezhetünk, különösen az Mt. hatálya alá 

tartozó, de a munkáltató kárfelelősségét rendező szabályok között nem említett 

szakszervezetek, illetve üzemi tanács vonatkozásában. 

 

 A fentiekből következően, ezekben a vitákban, ezekben a kártérítési ügyekben talán 

megoldást az az utaló szabály adhat, amelyre már fentebb felhívtuk a figyelmet. Ezzel együtt 

sajátosan alakulhat a szakszervezettel vagy az üzemi tanáccsal szembeni kártérítési 

felelőssége a munkáltatónak, hiszen tételes szabály nem lévén az analógia alkalmazása 

kerülhet szóba kizárólag, ez is azonban bizonyos értelemben nehézségekbe ütközik. Egyrészt 

mi az a kár, amelyet a szakszervezetnek vagy az üzemi tanácsnak okozhat a munkáltató, 

melyek lehetnek azok a tényállások, amelyek mentén a kollektív munkajog alanyai 

kárigénnyel léphetnek fel a munkáltatóval szemben? Másrészről az üzemi tanács jogi 

személyisége is megkérdőjelezhető, bár kétségtelen tény, hogy az új Polgári Perrendtartás 

egyértelműen perbeli cselekvőképességgel ruházza föl az üzemi tanácsot. A jogalkotó részben 

a kollektív munkaügyi vita rendezésével igyekszik megoldani a fentebb körülírt problémát, 

azonban megítélésem szerint ez nem helytálló megoldás, hiszen abban az esetben, amikor 
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kárigény merül föl, az már semmiképpen nem minősíthető érdekvitának, és ily módon a 

kollektív munkaügyi vita szabályrendszere és eszközei sem kínálnak megfelelő megoldást. 

 

A kutatás szempontjából jelentős változást hozott a Kúria idén nyáron, illetve ősszel közzétett 

két kollégiumi véleménye, illetőleg a vélemények kiadását előkészítő, a Kúria elnöke által 

életre hívott joggyakorlat-elemző csoportok írásban is közzétett összefoglaló véleménye. A 

kutatás, illetve a tézisek is tartalmazzák, hogy a korábbi munkáltatói kárfelelősségi alakzathoz 

képest jelentősen módosult a Munka Törvénykönyvének a munkáltatói kárfelelősséggel 

kapcsolatos álláspontja, és ez alapján a megalkotott jogszabályok is jelentős mértékben 

szűkítik a munkáltatói felelősség körét, más jogalapra helyezve tehát a kimentés lehetőségét, 

amelyre egyébként a tézisekben is kitérek. 

 

A munkáltatói felelősség jogalapi kérdéseivel és a kimentési szabályok értelmezésével 

foglalkozik az 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény. A Kúria a véleményben arra az álláspontra 

helyezkedik, hogy a kártérítési felelősség a munkavállaló egészségkárosodása miatt 

keletkezett kárért akkor áll fenn, ha az a munkaviszonnyal összefügg. A munkavállalónak kell 

tehát az okozati összefüggést bizonyítani, illetve azt, hogy munkaviszony állt fenn a 

károkozás időpontjában, valamint a kárt. A vélemény egy hat éve húzódó elméleti és 

gyakorlati vitát igyekszik lezárni akkor, amikor rögzíti, hogy a munkáltató ellenőrzési körébe 

tartozik a feladatainak ellátása, az ezzel összefüggő személyi magatartás, a munka 

megszervezése, a termeléshez (munkavégzéshez) szükséges anyag, felszerelés, berendezés, 

energia tulajdonsága, állapota, mozgatása, működése, általában a termelés kockázata. 

Lényeges kérdést válaszol meg akkor a Kúria, amikor külön vizsgálat tárgyává teszi és 

határozott álláspontot fejt ki a „nem kellett számolnia” törvényi kitétellel összefüggésben, 

nevezetesen arra a következtetésre jut a kollégiumi vélemény, hogy ennek alkalmazásakor a 

bíróság arról dönt, hogy a munkáltató milyen gondosságot tanúsított a jogainak gyakorlása és 

a kötelezettségeinek teljesítése során, ésszerűen számolhatott-e a károkozó körülmény 

valószínű bekövetkezésével. 

 

A véleményben megfogalmazottak némileg eltérnek a Kúria már az új Mt. alatt kialakított 

gyakorlatától is, különös tekintettel arra a véleményben rögzített álláspontra is, mely szerint a 

károkozó körülmény nem minősül előre láthatónak, ha a munkáltató átlagos erőfeszítéssel a 

technika átlagos eredményeinek felhasználásával nem befolyásolhatta annak keletkezését 

vagy kiküszöbölését. Nagyon lényeges kérdést is megfogalmaz, talán az elvi éllel 

megnyilvánuló kollégiumi véleményektől szokatlan módon fókuszálva egy sajátos 
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körülményre, amikor rögzíti, hogy a közlekedéssel összefüggő – előbbieken kívüli – 

körülmények nem tartoznak a munkáltató ellenőrzési körébe. 

 

A Kúria a fenti vélemény kialakításával nagyon lényeges ponton szűkíti a munkáltatói 

kárfelelősséget, figyelmen kívül hagyja azt az általános élettapasztalat alapján is 

megállapítható tényt, hogy a közúti közlekedés vagy akár a vasúti közlekedés fokozott 

veszéllyel járó tevékenység, amelyet igenis a munkáltatónak előre kell látnia az általános 

élettapasztalat szerint is. Ebből következően, még ha ellenőrzési körön kívül is esne ez a fajta 

tevékenység, az semmiképpen nem állapítható meg álláspontom szerint, hogy ne kellene ezzel 

a lehetőséggel a munkáltatónak számítania akkor, amikor a munkavállalót utasítja közúti 

közlekedésre vagy vasúti, esetleg légi közlekedés igénybevételére. Különösen akkor, amikor a 

munkavállalónak a munkaköre az, hogy részt vegyen a közúti közlekedésben, jelesül 

gépkocsivezetőként kerül foglalkoztatásra. 

 

Megítélésem szerint a Kúria ítélkezési gyakorlatának változása, illetve következetlensége is 

azt a tételemet támasztja alá, hogy jelenlegi szabályozási környezet nem felel meg azoknak az 

elvárásoknak, amelyeket a munkajog dogmatikájából levezethetően megfogalmazhatunk a 

jogkövetkezmények egyik legjelentősebb formájával, a kárfelelősséggel összefüggésben. A 

szabályozás sok ponton figyelmen kívül hagyja a munkajogviszonynak a polgári 

jogviszonytól eltérő szerkezetét és célját, figyelmen kívül hagyja a munkáltató és a 

munkavállaló közötti eltérő helyzetet, és ezt az ítélkezési gyakorlat sem képes áthidalni, 

különösen a fentebb ismertetett kúriai vélemény tükrében. 

 

 

Összegző következtetések 

 

A jogkövetkezmények tana a munkajogi szabályozási környezetben is erősen magánjogi 

áthallású, így kézenfekvő munkamódszer a párhuzamosságok és a különbségek áttekintése. A 

jogkövetkezmények körében több olyan megoldást bemutattam, amely a hatályos munkajogi 

szabályozásban polgári jogi alapon nyugszik és több olyan kérdéskört is elemzés alá vettem, 

amely a munkajog speciális viszonyrendszere okán eltérő módon került kialakításra. 

Megítélésem szerint a munkajog kötelmi jellege miatt a polgári jogi általános szabályok 

alkalmazása nem megkerülhető, ahogy kifejezett önálló szabályozás ellenére a korábbi Mt. 

esetében sem volt erre mód. Sajnálatos azonban, hogy a polgári jog megváltozott szabályai a 

polgári jellegű kötelmek eetében is kiforratlanok még, így az egyébként is bizonytalan 
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munkajogi-polgári jogi viszonyrendszer még labilisabbá válik ezáltal. Erre a megoldást 

részben az idő jelenti, a jogértelmezési gyakorlat kialakulásával, részben pedig az egyes 

problémás rendelkezések újraszabályozása. Ekörben fogalmaztam meg javaslataimat, illetve a 

reformra szoruló szabályozási elemeket a téziseim keretei között. 

 

Ma markánsan megfogalmazódik egy olyan irányzat – elsősorban Kiss György képviseli ezt –

, amely szerint a munkajogviszonyok átrendeződése, átalakulása miatt a legfőbb szabályozó 

eszköznek a szerződésnek kellene lennie, és a szerződéses viszonyokkal lehetne azokat a 

problémákat is megoldani, amelyek többek között a téziseimben, illetve a kutatásaimban is 

feltárásra kerültek. Álláspontom szerint a jól megfogalmazott és mindkét fél által átgondolt 

munkaszerződés sok mindenben eligazodási pontként szolgálhat, azonban a jelenlegi 

szabályozási konstrukció, a kógencia és a diszpozitivitás határán mozgó munkajogi 

szabályok, a jelenlegi magyar gyakorlat, amely lényegében blanketta szerződéssé silányítja az 

esetek többségében a munkaszerződést, mégsem megfelelő megoldás megítélésem szerint. A 

jogalkotónak elő kell segíteni, hogy a felek szerződéses viszonyai kiteljesedhessenek, de 

mindaddig, amíg ez az ideálisnak tekinthető, és a munkáltató, munkavállaló, illetve a 

kollektív munkajog alanyai közötti viszonyok valóban teljeskörű szerződési szabályozást nem 

kapnak, úgy szükséges azoknak a jogkövetkezményeknek a tisztázása, feltárása és 

szabályozása, amelyekre fentebb már utaltam. A jogkövetkezmények rendezése, tisztázása, a 

dogmatikailag átgondolt és felépített jogkövetkezmény rendszer elképzelhető a jogszabályi 

szint alatt elhelyezkedő széleskörű szerződéses rendszerben is, ehhez azonban sokkal 

részletesebb és átfogóbb szabályozásra van szükség a kollektív munkajog alanyai által 

megköthető megállapodások és szerződések vonatkozásában. Tisztázni szükséges 

egyértelműen és világosan a kollektív szerződéshez való viszonyt azon munkavállalók 

esetében, akik tagjai a szerződést kötő szakszervezetnek, és azok vonatkozásában, akik a 

szakszervezettel nem állnak kapcsolatban, annak nem tagjai. Tisztázni szükséges, hogy 

általános szerződési feltételként értelmezhető-e a kollektív szerződés, amennyiben igen, úgy a 

polgári jog általános szerződés feltételekre vonatkozó rendelkezései közül melyek azok, 

amelyek alkalmazhatók, illetve alkalmazandók lennének egy ilyen jogviszony kapcsán. 

 

A munkaszerződésre, és általában a munkajogviszony keretében megkötendő szerződésekre 

vonatkozóan sokkal részletesebb szabályozás megalkotása válhat szükségessé, hiszen a 

szerződés megkötése, a szerződés teljesítése körében a Munka Törvénykönyve általános 

jellegű eligazítást nem tartalmaz. Rögzíti természetesen a munkáltató és a munkavállaló 

alapvető jogait és kötelezettségeit, azonban a szerződésszerű teljesítés a polgári jog által is 
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definiált követelményrendszere az Mt.-ből jelenleg hiányzik. Ezeknek a megalkotása, 

bizonyos értelemben a szerződéses viszonyok munkajogviszonyon belül újradefiniálása 

mindenképpen szükséges. 

 

Nem megkerülhető annak a kérdésnek a tisztázása sem jogalkotási szinten, hogy a közjogi 

elemeket is magába foglaló munkajogi szabályozás mennyiben fenntartható, mennyiben 

kerülhető meg, illetőleg a jelenlegi konstrukció, amely a szerződő felekre bíz bizonyos 

közjogias elemekkel kapcsolatos rendelkezéseket, megfelelő megoldásnak tűnik-e – 

gondolunk itt a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására irányuló rendelkezésekre. 

 

 

 

A habilitáció szempontjából releváns publikációk: 

 

Tanulmányok:  

1. Nádas György: Általános szerződési feltételek a munkajogban, fogyasztó-e a munkavállaló 

In: Árva Zsuzsanna, Szikora Veronika (szerk.): A fogyasztók védelmének új irányai és 

kihívásai a XXI. században. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar, 2018. pp. 313-328. (ISBN:978-963-473-988-3) 

 

2. Nádas György: A munkáltató kártérítési felelősségének jogalapja, jellemzői, a felelősség alóli 

mentesülés 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 Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. 

349p. Komárno: Selye János Egyetem, 2017. pp. 313-324. (ISBN:978-80-8122-223-8) 

 

3. Nádas György: A vezető jogviszony tartalmi kérdései 

In: Pál Lajos (szerk.): A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége: Tanulmánykötet. 215 

p. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017. pp. 81-92. (ISBN:978-963-258-

343-3) 

 

4. Nádas György: Jogkövetkezmények a változó munkajogi szabályozás rendszerében 

Miskolci Jogi Szemle 2. Különszám:  pp. 401-409. (2017) 

 



27 
 

5. Prugberger Tamás, Nádas György: A szerződésszegésből eredő kártérítési felelősség 

jogalapját meghatározó és mértékét befolyásoló tényezők 

In: Szikora Veronika, Török Éva (szerk.): Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. 

születésnapja tiszteletére I.-II. kötet. 396 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar, 2017. pp. 167-184. (ISBN:978-963-318-679-4) 

 

6. Nádas György, Prugberger Tamás: Egy törvényjavaslat margójára - módosul a Munka 

Törvénykönyve 

Gazdaság ls Jog 24:(2)  pp. 3-9. (2016) 

 

7. Nádas György: Szerződésszegés a munkaviszonyokban 

In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 

70. születésnapjára. 684p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar, 2016. pp. 477-484. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.) 

(ISBN:978-963-306-479-5) 

 

8. Nádas György: A kollektív szerződés jogdogmatikai kérdéseinek vizsgálata 

In: Horváth István (szerk.): Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné 

születésnapjára. 448 p.  Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. pp. 321-332. 

(ISBN:978 963 3122 303) 

 

9. Nádas György: Miért és hogyan felelünk a munkaviszony esetében? Áttekintő gondolatok a 

munkajogi kárfelelősség célja és lehetséges módozatai körében 

Miskolci Jogi Szemle 9:(1)  pp. 48-56. (2014) 

 

10. Nádas György, Prugberger Tamás: A munkajogi szabályozás alakulásának főbb csomópontjai 

a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista gazdaság kelet-európai 

rendszerében 

In: Sáry Pál (szerk.):Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Juridica et Politica 

Tomus XXXII. 522p.  Miskolc,  Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 449-459. 

 

11. Nádas György: Személyiségi jogok sérelme, sérelemdíj a munkaviszonyban 

HR és Munkajog 5:(10)  pp. 10-12. (2014) 

 

12. Nádas György: Az előreláthatósági klauzula megjelenése a kárfelelősségi szabályok között 



28 
 

In: Szalma József (szerk.): A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013. 737 p.  

Konferencia helye, ideje: Novi Sad, Szerbia, 2013.11.23 Újvidék: Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság, 2014. pp. 224-240.(A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 

kiadványai 43.)(ISBN:978-86-88077-06-4) 

 

13. Nádas György: A kárfelelősség szabályainak változásairól 

In: Kun Attila (szerk.): Az új Munka Törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia 

utókiadványa: KRE ÁJK, 2011. december 13.. 147 p.  

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 104-

112. (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757; 5.) 

(ISBN:978-963-9808-49-2) 

 

14. Nádas György: Működési, vagy ellenőrzési kör, a kimentés megváltozott szabályai 

HR és Munkajog 4:(10)  pp. 25-27. (2013) 

 

15. Nádas György: A munkabalesetekkel kapcsolatos kárfelelősség problematikája 

Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium 4:(2)  p. 5. (2004) 

 

16. Prugberger Tamás, Nádas György: A munkavégzésre irányuló jogviszonyok vállalkozási 

vagy megbízási szerződéssé minősítése a felek egyikének akaratából 

In: Arany Tóth Mariann (szerk.): Liber Amicorum: Studia Stephano Kertész Dedicata: 

Ünnepi dolgozatok Kertész István tiszteletére. 329 p. Budapest: ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar, 2004. pp. 259-268. (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; 12.)(ISBN:963-

463-728-0) 

 

17. Nádas György: Gondolatok a munkavállalói kárfelelősség változásairól 

Collega 1:  p. 50. (2003) 

 

18. Nádas György: Bizonyítási nehézségek a munkaügyi kártérítési perekben 

Munkaügyi Szemle 5:  p. 51. (2002 

 

19. Nádas György: Felróhatóság? Vétkesség? Változások a munkajogi kárfelelősség rendszerében 

In: Czúcz Ottó, Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás: Radnay 

József 75. születésnapjára. 523 p. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2002. p. 297. (Ünnepi tanulmányok, 

ISSN 1215-5764) (ISBN:963 9103 97 7) 



29 
 

 

Külföldi tanulmányok: 

 

1. Nádas György: The role of liability for damages in Labour Law 

Procedia Econimics and Finance 23:  pp. 1567-1572. (2015) 

 

2. Nádas György: Conceptional Questions about the Collective Agreement as the Legal Source 

Capable of Influencing the System of Legal Consequences in Hungarian Labour Law 

Journal on Legal and Econimic Issues of Central Europe 6:(2)  pp. 31-36. (2015) 

 

3. Nádas György: The Current Changes of Regulation of Liability for Damages in Hungary 

Journal on Legal and Econimic Issues of Central Europe  5:(1)  pp. 62-68. (2014) 

 

 

Könyvek:  

 

1. Prugberger Tamás, Nádas György: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog  

Budapest: Wolters Kluwer, 2015. 255 p.(ISBN:9789632955070) 

 

2. Prugberger Tamás, Nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati 

jog 

Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2014. 764 p. (ISBN:978 963 295 404 2) 

 

3. Zaccaria Márton Leó, Sipka Péter, Nádasné Rab Henriett, Nádas György, Bíró Noémi: A 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata 

Budapest: OptiJus, Opten Informatikai Kft., 2012. 400 p. 

 

4. Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Sipka Péter: Kommentár a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhez 

Budapest: OPTEN KIADÓ, 2011. 

 


