
AZ ÜZLETTÁRS

A munkajogi részletszabályok ter
mészetesen folyamatosan változ
nak. A legutóbbi változtatások első
sorban a bírósághoz fordulás költ
ségeit érintették. A 2008 februárja 
előtt indított munkaügyi perek ese
tében ugyanis a dolgozókra néz
ve igen kedvező költségviselési sza
bályok voltak az irányadók, amiről  
„Perben, haragban” című cikkünk
ben, Az Üzlettárs 2005. december– 
2006. januári számában részletesen 
be is számoltunk.

A dolgozó 
is fizet
A megváltozott jogsza
bály szerint a munka  

vál   lalót már nem illeti meg az 
úgynevezett költségmentesség, 
csak úgynevezett költségfeljegy
zési jogban részesül. Ez azt jelenti, 
hogy a munkavállaló által a mun
káltatója ellen indított perben 
a dolgozónak a per kimenetelé
től függően, azaz pernyer tességére 
vagy pervesztességére való tekin
tettel kell megfizetnie az illeté
ket. Ha a perben a munkáltató ke
resetét elutasítják, akkor az ítélet
nek rendelkeznie kell arról is, hogy 

A főbíró válaszol
A Budapesti Munkaügyi Bíróság elnöke Az Üzlettársnak

A napjaink legdinamikusabban fejlődő 
gazdaságával rendelkező Kínának gya-
korlatilag nincs állami munkajoga. A 

dolgozókat nem illeti meg jogvédelem munkába 
állásuk vagy elbocsátásuk során, és mivel nin-
csen szabályozás ezen a területen, a munkajogvi-
szonyok sérelme esetén a dolgozó nem fordulhat 
bírósághoz. Európában is csak az iparosodás, 

a tömegfoglalkoztatás teremtette meg a mun-
kajog alapjait a XIX. sz. végén, de mára minden 
modern gazdaság ismeri, és számol a dolgozók 
egyéni és kollektív jogaival. A szabályozás a ver-
senyszférában nem tesz különbséget a munkál-
tatók között: a négy-öt dolgozót foglalkoztató 
kisvállalkozást adott esetben ugyanolyan szank-
ciók sújtják, mint a multinacionális vállalatokat.
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A munkáltatók ál
tal indított perek 
jellemzően kárté
rítési perek: a 
munkavállaló  
például nem fi
zet  te be a parko
lási díjat, ezért a 
büntetés kárként 
jelentkezik a 
munkáltatónál.
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a munkavállaló utólagosan meny
nyi illetéket köteles az állam részé
re megfizetni. Az illetéktörvények 
rendelkezése szerint ugyanis az il
leték általános mértéke a pertárgy 
értékének 6%a. Változatlan azon
ban az, hogy a per kezdeményezé
sekor, a keresetlevél benyújtásakor 
nem kell illetéket fizetni. Az eljá
rás végeztével azonban már nem
csak a pervesztes munkáltató, de a 
dolgozó is tetemes költségek meg
fizetésére számíthat. Hasonlókép
pen meg kell fizetni az illetéket ak
kor is, ha a dolgozót a munkáltatója 
perli be (például kártérítésre kíván
ja kötelezni), ha a munkáltató nyer, 
akkor az őt illető összegen túlme
nően a dolgozónak az állam javára 
is meg kell fizetnie az illetéket.

Általánosságban elmondható,  
hogy a mai jogvédelem olyan kiter
jedt és speciális, hogy a jogok biz
tosítására az állam önálló bíró sá
gi szervezetet működtet. Magyar
országon a munkaügyi bíróságok 

nemcsak a felek közti jogvitákban 
hoznak ítéletet, de itt születnek íté
letek a sztrájkok jogszerűsége vagy 
a munkaügyi felügyelőségek által  
hozott határozatok felülbírálása tár  
gyában is.

Dr. Handó Tünde, a Fővárosi 
Mun  kaügyi Bíróság elnöke vála
szolt kérdéseinkre.
	Az Üzlettárs: Általános a véle
kedés, hogy a munkaügyi bíró
sághoz forduló munkavállalónak 
„mindig igaza van”? Készül sta

tisztika arra vonatkozóan, hogy 
a munkaügyi pereket milyen 
arányban indítják meg a mun
kavállalók, és milyen arányban a 
munkáltatók, és a perek milyen 
arányban zárulnak le a munka
vállaló pernyertességével?

dr. Handó tünde: 2007ben 
összesen 5899 per indult a Fővárosi 

40perben a mun
kavállaló, 41 

perben a mun
káltató lett per
nyertes, és 19 
ügyben a felek 
részben pervesz
tesek, részben 
pernyertesek 
voltak.
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Munkaügyi Bíróság előtt. Ez az ösz
szes – az ország további tizenkilenc 
munkaügyi bírósága előtt indult 
pereket is be szá mítva – munka
ügyi bí  róság elé utalt ügynek mint
egy 25 %a.

A bíróságok nem vezetnek arról 
statiszti kát, hogy az eljáráso kat mi
lyen arányban indítják a munkálta
tók, illetve a munkáltatók. A Munka 
Törvénykönyve [a továbbiakban:  
Mt. – a szerk.] rendelkezéseiből azon
ban természetszerűleg kö vet   kezik, 
és az ügykiosztás során szerzett ta
pasztalatok is igazolják, hogy a jog
vitát túlnyomórészt a munkavál
lalók kezdeményezik. A munkálta
tónak ugyanis az Mt. több eszközt is 
kínál ahhoz, hogy a munkavállaló 
a munkaviszonyból származó kö
telezettségét teljesítse, illetve hogy 
a munkavállalói kötelezettségsze
gést szankcionálja. Itt arra gondo
lok, hogy a nem megfelelő munka
végzés, a súlyos kötelezettségszegés 
– és hasonlók – rendes vagy rend

kívüli felmondás alapjául is szol
gálhatnak. A munkaviszony fenn
tartásához, a munkabérjövedelem 
rend szerességéhez a munkaválla
lónak többnyire elemi érdeke fű
ződik, így a munkáltató az utasítá
si jogkörét gyakorolva nagyobb ha
tékonysággal érvényesítheti a jogait 
a munkaviszonyban. A munkálta

tók által indított perek jellemzően 
kártérítési perek (például a mun
kavállaló a parkolási díjat nem fi

zette be, ezért a kiszabott büntetés 
kárként jelentkezik a munkáltató
nál, a felmondási idő letöltése nél
kül szüntette meg a munkaviszo
nyát a munkavállaló). 

Arról nem vezetünk statisztikát, 
hogy miképpen alakul a munka
vállalók és a munkáltatók pervesz
tességének aránya. A 2007 novem
berét vizsgáló felmérés az ítélet
tel befejezett ügyekben elemezte a 
pernyertesség és pervesztesség ará
nyát. E szerint 40 perben a mun
kavállaló, 41 perben a munkáltató 
lett pernyertes, és 19 ügyben a felek 
részben pervesztesek/pernyerte sek 
voltak. 
	Melyek a munkavállalók által in
dított leggyakoribb pertípusok? A  
vállalkozói vagy a közszférában  
dol gozók menneke nagyobb szám 
ban a bíróságra?

A munkaügyi bíróságok által 
kötelezően vezetett statisztika az 
ügyérkezés és befejezés, valamint 
a folyamatban maradt ügyek szám
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az egy bíróra jutó 
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szaki adatait rögzíti, méghozzá az 
egyes ügycsoportokhoz igazodva. 
Az egyes ügycsoportokban a követ
kező ügyérkezést regisztráltuk a 
2007. évben:
" a munkaviszony megszünteté

se: 1551 ügy
" munkabér és egyéb anyagi jut

tatások: 979 ügy
" fegyelmi felelősség: 224 ügy
" a munkáltató egészségsértése 

miatti kárfelelőssége: 116 ügy
" munkaszerződés keletkezése 

és módosítása: 106 ügy
" ebből diszkriminációval kap

csolatos: 8 ügy
" a szabadság és tanulmányi 

kedvezmények: 43 ügy
" a dolgozó anyagi felelőssége: 

43 ügy
" a leltárhiányért, raktárhiányért 

fennálló felelősség: 10 ügy
" egyéb, az előbbiekbe nem sorol

ható munkaügyi ügy: 599 ügy.
A munkaügyi bíróságoknak a fen
tieken túl a társadalombiztosítá
si perekben, valamint néhány köz
igazgatási pertípusban is el kell 
járniuk. A fenti statisztikai adatok 
mutatják, hogy a perek nagy része 
a jogviszonymegszüntetéssel kap
csolatos. Tapasztalataink szerint az 
egyéb igényeket (például a munka
bérigényt) is jellemzően a munka
viszony megszüntetését, megszű né
sét követően érvényesítik a mun
kavállalók.
	Mennyi ideig tart általános
ságban ma egy elsőfokú eljárás?

A tavalyi statisztikai adatok sze
rint a perek 76%a első fokon, azaz 
a munkaügyi bíróság előtt egy éven 
belül befejeződött. A perek elhúzó
dásának egyik prózai oka a bírák 
leterheltsége. Ha a bíróságon mű
ködő tanácsok számához viszo
nyítva vizsgáljuk az elmúlt évek 
adatait, azt tapasztalhatjuk, hogy 
1999hoz képest 2007re 249%kal 
nőtt az egy bíróra jutó érkező ügyek 

száma, és ezzel hasonló mértékben 
nőtt a folyamatban maradt ügyek 
száma is. (A működő tanácsok – 
bírók – közé a tartósan távollévők 
nem számíthatók be, és figyelem
be kell venni a keresőképtelenség, 
a szabadság miatt kieső időt is.) A 
munkateher alapvetően befolyásol
ja a perek időszerűségét. 

A jelenlegi munkateher mellett 
egyegy ügyben a soros tárgyalá
sok között 45 hónap tárgyalá
si időköz is lehet. Ebből követke
zik, hogy a több tárgyaláson befe
jezhető ügyek könnyen válhatnak 
egy éven túli üggyé. Sokan teszik 
fel a kérdést, hogy miért nem tár
gyalnak többet, heti több napot a 
bírák? A bírók mindennapi mun
kája azonban nem csupán a tárgya
lásokból áll, ide tartozik az arra va

ló felkészülés, azok előkészítése (fel
hívások, szakértők kirendelése), a 
határozatok írásba foglalása, statisz
tikai és egyéb jelentések elkészítése 
stb. Ezek elvégzéséhez nem áll ren
delkezésünkre olyan ügyintéző, aki 
a határozatok, jegyzőkönyvek gé
pelésén és postázásán túl érdemi 
intézkedéseket (például szakértői 
díj megállapítása) is tehetne.

	Mit vár attól a rendelkezés
től, hogy a február 5. után indí
tott munkaügyi perekben már 
nem költségmentességben, csak 
költ ségfeljegyzési jogban része
sül a munkavállaló? Csökkenni 
fog a pereskedési kedv? Az utób
bi időben már tapasztalható va
lamiféle változás?

Az elmúlt időszak statisztikai 
adatai nem mutatnak érdemi válto
zást. Valódi számadást azonban csak 
több hónap tapasztalatai alapján 
készíthetünk. Én magam is több he
lyen elmondtam, hogy a munkavál
lalóknak a jövőben alaposabban 
meg kell fontolniuk, hogy indíta
nake pert a munkáltatóval szem
ben. Ez természetesen azt feltéte
lezné, hogy a jogi ismereteik sokkal 
alaposabbak legyenek. Sajnos azt a 

kritikát is el kell fogadnom, hogy 
az ítélkezési gyakorlat nem min
den kérdésben egységes: azaz elő
fordulhat, hogy hasonló ügyet más
más munkaügyi bíróság, vagy fel
sőbb bíróság eltérően ítél meg. Erre 
a laikus ügyfél aligha tud felkészül
ni. Azt gondolom, hogy a változás 
felértékelheti a szakszervezeti jog
segély szolgálat, és az egyéb jogi se
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gítségnyújtással foglalkozó szervek, 
így a megyei igazságügyi hivatalok 
mellett működő jogi segítségnyújtó 
szolgálatok szerepét is. A változás a 
közvetítői eljárás, az úgynevezett 
mediáció szerepét is felértékelhe
ti. Ezt az eljárást azonban a felek
nek közösen kell kezdeményezni
ük, azaz ha a munkabért nem fize
tő munkáltató ehhez nem partner, 
akkor a munkavállaló semmit sem 
tehet. Meg kell említeni azt is, hogy 
a közvetítői eljárás sem ingyenes a 
munkavállaló számára.
	Találkozotte már olyan mun
kavállalóval, akinek esetében fel
merül a gyanú, hogy törvényes 
jogaival szándékosan visszaél
ve, több alkalommal is megfor
dul a bíróság előtt munkáltatóját 
perelve?

Német kollégáim meséltek a disz 
kriminációs ügyek kapcsán arról, 
hogy néhány évvel ezelőtt ugyan
azok a személyek egyegy újság
hirdetés („2030 év közötti hölgyet 
keresünk eladónak”) kapcsán pe
reltek különféle munkáltatókat. A 
pereskedésük mármár üzletsze
rű volt, egészen addig, amíg a bí
róság az elhelyezkedési szándékuk 
komolysá gát alaposabban el nem 
kezdte vizsgálni. A saját gyakorla
tomból aligalig tudnék ilyen eset

ről beszámolni. Természetesen van
nak „notórius” pereskedők, de az ő 
esetükben nem feltétlenül a joggal 
való visszaélés kérdése merül fel.
	Mennyire vannak összhang
ban a hazai munkajogi szabályok 
az EU joggyakorlatával?

A lehetséges költségkedvezmé
nyekkel egyetlen irányelv foglalko
zik, ez az Unió Tanácsának 2003/8/
EK irányelve. Ez a munkaügyi jog
vitákkal, a munkavállalók lehet
séges költségkedvezményével nem 
foglalkozik, mert alapvetően a jö
vedelmi, vagyoni helyzetük alap
ján rászorulók jogi segítséghez való 

hozzájutását kívánja rendezni. Az, 
hogy a tagországok a minimális se
gítségen túl milyen csoportoknak 
és milyen szempontok szerint nyúj
tanak támogatást, már kívül esik 
az uniós szabályozáson.  Jellemző, 

hogy a munkaügyi perekben más
hol is részesítik valamilyen ked
vezményben a munkavállalókat. 
Lényeges kiemelni, hogy az általá
nos polgári perekhez képest – a 
tárgyi költségfeljegyzés okán – to
vábbra sem kell előzetesen az ille
téket leróni, a szakértői díjat, a ta
núdíjat stb. előlegezni a munkaügyi 
perekben.
	Megítélése szerint a hazai 
munkaügyi szabályoknak van 
esetleg olyan területük, ahol a 
hazai szabályozás túl engedé
keny a munkavállalók kárára?

A munkajogi szabályok újragon
dolását elsősorban a munkaadók 
szorgalmazzák. Több munkajogász 
véleménye az, hogy a jelenlegi sza
bályok nem biztosítanak kellő sza
badságot a hatékony munkaszer
vezet kialakítására, a szabályok 
el sősorban egy nagyobb munka
szervezetre vannak szabva, és a 
kis vagy középvállalkozások gaz
dasági hatékonyságát hátráltat
ják. Német, angol vagy francia kol 
  lé  gá im gyakran csodálkoznak rá  
arra, hogy a mi Munka Tör vény
könyvünk milyen részletszabályo
kat tartalmaz (például a munka
bérfizetés napja). Ahol a kollektív 
szerződéseknek nagyobb szerepük 
van a szabályozásban, ott a jogsza
bályok sokkal inkább keretjelle
gűek, illetve csak néhány alapvető 
kérdést rendeznek kötelező jelleg
gel. Kollektív szerződések hiányá
ban nálunk a munkavállalói érde
kek érvényesülésének garanciája a 
részletes jogi szabályozás. Ebben 
a tekintetben a jogi ismeretek hiá
nya, a jogok és kötelezettségek el
hanyagolása és a munkahelyen be
lüli egyeztető fórumok hiánya az, 
ami a munkavállalói jogok sérel
méhez vezet.

A szerző a Dr. Spielmann Éva  
Ügyvédi Iroda vezetője. 
spielmann@spielmann.hu
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