
Munkajogi jogvitába bár-
mikor keveredhetünk.
Valahogy úgy, ahogy a

legjobb családban is elôfordulhat
gyorshajtás vagy tilosban parkolás
vétsége. Akármilyen jóhiszemûen,
akármennyire is a jogszabályok be-
tartásával igyekszünk alkalmazot-
tainkkal szemben eljárni, elég egy
kis lazaság, megalapozatlan biza-
lom, és máris kezünkben a kereset-
levél.

A munkavállalónak ugyanis tör-
vényben biztosított joga, hogy a
munkáltató minden intézkedésével
szemben – akár a munkaügyi bíró-
ság elôtt – jogorvoslatot kezdemé-
nyezzen.

A törvény által meghatározott
esetekben a keresetlevél benyújtá-
sára a sérelmezett intézkedéstôl szá-
mított 30 napon belül kerülhet sor.
Ide tartozik lényegében az összes
munkaviszony-megszüntetési nyi-
latkozat (rendes és rendkívüli fel-
mondás), de a munkaviszony kö-
zös megegyezéssel történô meg-
szüntetése is, továbbá ez a határi-
dô vonatkozik a fegyelmi intézke-

désekre és a leltárhiány megtéríté-
sére kötelezô munkáltatói határo-
zat megtámadására is.

Fontos tudni, hogy a jogorvosla-
ti lehetôségre a munkáltatónak írás-
ban kifejezetten fel
kell hívnia a figyel-
met, mert ha ezt el-
mulasztja, akkor a munkavállaló a
normál elévülési idô, azaz három év
alatt bármikor keresettel élhet. Ha
tehát az intézkedés (például fel-
mondás) nem tartalmazza a mun-
kaügyi jogvita indításának lehetô-
ségére történô figyelmeztetést,
akkor dolgozónk három éven belül
bármikor megtámadhatja azt a bí-
róság elôtt!

Ingyenes megtámadás
A megtámadás pedig nem kerül
számára semmibe. Illetékfizetési
vagy elôlegezési kötelezettség
ugyanis a hatályos illetéktörvény
szerint – egy-két speciális pertí-
pustól eltekintve nincs. A munka-
viszonnyal kapcsolatos perekben
ugyanis a feleket költségmentes-
ség illeti meg, ami azt jelenti, hogy
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Perben, haragban
SOKBA KERÜLHETNEK VÁLLALKOZÁSUNKNAK

A MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL INDÍTOTT PEREK! 

Dr. Spielmann Éva

A köztudatban még ma is

élô, úgynevezett munkaü-

gyi döntôbíróság intézmé-

nye lassan kiment a divat-

ból, bár elvileg a munka

törvénykönyve hatályos

rendelkezései alapján is le-

hetôség van a jogvitát ha-

sonló fórum hatáskörébe

utalni.

Ehhez azonban az is

szükséges, hogy vagy kol-

lektív szerzôdés, vagy a fe-

lek megállapodása kifeje-

zetten rögzítse, hogy az

esetleges jogvitákat „bé-

kéltetô” kísérli meg elsô

körben megoldani.

Az egyeztetést ebben az

esetben a békéltetônél kell

megkezdeni, munkaügyi bí-

rósághoz pedig csak azt

követôen lehet fordulni,

hogy a békéltetés ered-

ménytelen lett.

Békéltetô elvileg bárki le-

het, a törvény nem írja elô,

hogy feltétlenül jogász tölt-

se be ezt a funkciót. Ha

megvan a felek között az

egyezség, akkor azt a bé-

kéltetô írásba foglalja, és a

vita lezárult. A békéltetô

költségét a munkáltató vi-

seli. A gyakorlatban azon-

ban nem nagyon találkoz-

ni munkaügyi békéltetéssel,

így a vitákat végsô soron a

munkaügyi bíróság dönti el.

BBÉÉKKÉÉLLTTEETTÉÉSS

Okok és ürügyek
Az egyik leggyakoribb pereskedési ok a felmondás vélt vagy valós jogellenessége. A mun-
kavállaló úgy érezheti, hogy az elbocsátására nem adott okot, a felmondását nem indo-
kolták megfelelôen, vagy abban „ürügyszerû”, megalapozatlan állítások szerepelnek.

A cégvezetôk sokszor nem is gondolják, hogy a felmondás jogellenességének megál-
lapítására milyen gyakran kerülhetne sor, ha minden egyes kiadott felmondás munkaügyi
bíróság elé kerülne. Pedig a szabályok nem túl bonyolultak, csak betartásuk esik szigo-
rú megítélés alá.

Felmondás csak akkor jogszerû, ha azt írásban adják át a dolgozó részére, megfelelô
és valós indokolást mellékelve. Az indok pedig csak a munkavállaló képességeivel, a mun-
kaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, vagy a munkáltató mûködésével összefüggô
ok lehet. Ürügyszerû, de könnyen ellen-bizonyítható a létszámleépítésre való hivatkozás,
amikor is az elbocsátott dolgozó helyére máris másik alkalmazottat vesznek fel, de az is
például, ha azonnal nyilvánosan meghirdetik az állását.

A felmondás jogszerûségéhez hozzátartozik az is, hogy amennyiben a felmondás in-
dokaként a dolgozó helytelen munkavégzését vagy magatartását jelöli meg (régi szó-
használattal élve: fegyelmi úton mondanak neki fel), akkor a munkáltatónak lehetôséget
kell adnia a munkavállaló részére, hogy a vele szemben felhozott kifogások ellen véde-
kezhessék. Sok esetben elmarad a jogorvoslati lehetôségre való figyelmeztetés is, ami-
nek hiányában a munkavállaló három éven belül bármikor megtámadhatja a felmondása
jogszerûségét, és ebben az esetben is a munkáltató perbeli kötelezettsége a bizonyítás,
bár ilyen idôtávlatban már nehézkes is lehet a munkáltató állítását alátámasztó tanúk és
egyéb bizonyítékok elôállítása.



a keresetindításkor illetéket nem kell
leróni, a perben esetlegesen kiren-
delendô szakértô vagy tolmács dí-
ját sem kell elôlegezni és megfizet-
ni sem a munkavállalónak. Jó hír
azonban, hogy az illeték és szakér-

tôi díj elôzetes megfizetése alól
mentesítô szabály a munkáltatóra
is vonatkozik, bár – ahogyan a ké-
sôbbiekben látni fogjuk – a mun-
káltató nem pereskedhet minden
következmény nélkül.

Drága dolgozónk!
Nem így a munkavállaló! Ô ugyan-
is minden költség és díj elôlegezése
nélkül megtámadhatja felmondását
vagy a vele szemben alkalmazott fe-
gyelmi intézkedést. Ha pedig a meg-
támadás bármely oknál fogva nem
vezet eredményre, az illetéket, illet-
ve az állam által a perben elôlege-
zett szakértôi díjakat akkor sem kell
megfizetnie.

Másként fogalmazva, a munka-
vállaló pervesztessége esetén sem
köteles az államnak megfizetni mind-
azokat az eljárási költségeket, ame-
lyek a sikertelennek bizonyult kere-
setindítás következtében felmerültek.
A bíróság „ingyen” dolgozott, hiszen
ebben az esetben a munkáltató a
pernyertes, tehát részére illetékfize-
tést elôírni nem lehet.

Felmerül a kérdés, hogy ebben az
esetben vajon a munkáltató jogi
képviselôjét is ingyen, azaz a mun-
káltató költségén dolgoztatták? An-
nál is inkább lényeges ez a kérdés,

mivel a munkaügyi perek jelentôs
részét kitevô eljárásokban a bizo-
nyítási teher megfordul. A munka-
viszony jogellenes megszüntetésé-
nek megállapítását kérô munka-
vállaló azon túl, hogy beadja a ke-

resetét, más eljárási cse-
lekményre nem köteles.
A munka törvénykönyve
(Mt.) azt írja elô, hogy a
munkáltatónak kell „ki-
mentenie magát”, tehát
minden bizonyítást a mun-
káltatónak kell kezdemé-
nyeznie és megtennie. En-
nek a szabálynak következ-
tében a munkáltató jogi
képviselôje igencsak aktív
közremûködésre kényte-
len, érdemi védekezés hi-
ányában a munkavállaló
keresetének a bíróság au-
tomatikusan helyt ad.

A cég jogi képviselôjé-
nek költségét a pervesztes
munkavállaló köteles
megtéríteni. Lényegében
ez az egyetlen esetleges fi-
zetési kötelezettség, ami a

munkavállaló pervesztesége eseté-
re mint hátrány vagy kockázat ki-
látásba kerül.

A gyakorlatot ismerve azonban,
ez sem tántorítja el a keresettôl a
munkavállalót, mivel a munkáltató
részére megtérítendô ügyvédi költ-
ség összegét a bíróság mérlegelés
alapján állapítja meg.

Mennyi a cech?
Noha az ügyvédi munkadíj szabad
megállapodás tárgya, a „nagyon”
drága ügyvédi iroda felkérése a cég
részérôl nem jelent nagyobb koc-
kázatot a munkavállaló számára, mi-
vel a perben a cég jogi képviselôje
számára megítélt munkadíjat ille-
tôen is érvényesül a munkaügyi bí-
róságok szociális érzékenysége.
Vagyis nem kötelezik a pervesztes
munkavállalót horribilis ügyvédi
számlák kifizetésére, csak egy „át-
lagos” néhány ügyvédi munkaórás
munkadíjat kell megfizetnie. Ha a
cég mégis sokat költött a jogi kép-
viseletére, akkor azt saját kocká-
zatára tette. Teljes térítést még per-
nyertességünk esetén sem remél-
hetünk.

A munkáltató pervesztessége ese-
tén azonban meg kell hogy fizesse
a munkaügyi per illetékét (a per-
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Ha a dolgozó felmondá-

sát például létszámleépí-

tésre vagy munkaszerve-

zeti átalakításra alapítjuk,

és a munkavállaló ezt sé-

relmezi a perben, akkor a

munkáltatónak kell bizo-

nyítania az indok valós-

ságát.

Ilyenkor célszerû csa-

tolni a munkáltató teljes

szervezeti felépítését tar-

talmazó iratokat, folya-

matábrákat, bérszámfej-

tési adatokat, illetve

minden olyan egyéb oki-

rati bizonyítékot, ami azt

támasztja alá, hogy cé-

günknél valóban csökkent

a létszám, illetve tényle-

gesen végrehajtottuk azo-

kat a szervezeti átalakítá-

sokat, amelyek alapján a

perbeli munkavállaló mun-

kájára már nem tartottunk

igényt.

Ha a bizonyítással csô-

döt mondtunk, akkor ez a

perben a munkavállaló ja-

vára íródik, tehát a fel-

PPÉÉLLDDÁÁUULL

– Akkor a diktálás tényleg nem számít zaklatásnak?

‡
‡



tárgy értékének 6%-a fizetendô az
állam javára mint illeték), utólago-
san köteles megtéríteni a perben
esetlegesen felmerült szakértôi dí-
jakat, köteles megfizetni a munka-
vállaló ügyvédjének költségét, és
természetesen – illetve elsôsorban
– ki kell elégítenie kamatostul a
munkavállaló perben érvényesített
követelését.

Feleznek
Sajátos a munka-
ügyi bíróságok gya-
korlata abban az
esetben is, amit
szaknyelven részle-
ges pernyertesség-
nek hívünk. Vagyis
akkor, ha a munka-
vállaló keresetének
csak részben adnak
helyt. Vagyonjogi
követeléseknél
ugyanis sok eset-
ben a fizetendô ille-
ték összege szab
határt annak, hogy
nyilvánvalóan eltúl-
zott követelést ter-

jesszen elô a felperes. Ha mégis túl-
méretezett a követelés, de a bíróság
részben helyt ad a követelésnek, ak-
kor fôszabályként a per-
költség-viselési szabályok is
a követelt-megítélt összeg
arányához igazodnak. Ha
például kártérítésként öt-
millió forintot követelünk,
de a bíróság mérlegelése
alapján csak egymillió fo-
rintot ítélnek meg, a felpe-
res a négymillió forint vo-
natkozásában pervesztes
lesz, tehát a perköltségnek is négy-
millió forintra esô hányadát köteles
megfizetnie. 

Munkaügyi perben azonban erre
a szabályra nem látszik figyelemmel
lenni a bíróság. Részleges per-
nyertesség esetén – a követelt–meg-
ítélt összeg arányára tekintet nélkül
– feleznek. Ez pedig ismételten csak
megerôsíti bennünk, hogy munka-
vállalóként munkaügyi pert minden
esetben, minden körülmények kö-
zött érdemes indítani. Kinek jó hír,
kinek rossz.

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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mondás jogellenességét

a bíróság meg fogja álla-

pítani, és a cég kénytelen

lesz a jogellenesség ese-

tére rendelt szankciókat

viselni.

PPÉÉLLDDÁÁUULL

DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd
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