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I. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

1. Az értekezés tárgya és célja 

 

A „munkajogviszony megszűnése, illetve megszüntetése a munkajog egyik leginkább 

vitatott területe”.
1
 A munkajogviszony megszűnésének és megszüntetésének rendszere 

önmagában hordozza a munkajog lényegét és dilemmáit, valamint megjeleníti annak lényegi 

funkcióját. Ahogyan azt Hugh Collins frappánsan megfogalmazza: „ez a farok az, ami 

csóválja a munkajogviszony egész kutyáját”.
2
  

Értekezésemben a munkajogviszony munkáltató általi megszüntetésével szembeni 

védelem problémáira koncentrálok. A megszüntetés a munkavállalót egyfelől fő jövedelmi 

forrásától, alapvető anyagi és szellemi javak birtoklásától és élvezetétől fosztja meg, másfelől 

életének, társas érintkezéseinek egyik legmeghatározóbb közösségéből ragadja ki,
3
 saját, 

illetve közvetlen környezete mindennapi megélhetését is veszélybe sodorhatja. A felek eltérő 

helyzete és a munkajogviszony rendeltetése alapján a munkavállaló az, aki a megszüntetés, 

illetve a jogellenes megszüntetés esetén fokozottabb védelemre szorul.
4
 Ez a védelem nem 

csak a munkavállaló egyéni érdeke, a társadalom szempontjából is fontos a védelem 

biztosítása, valamint a megsértett normák integritásának helyreállítása. Mindezekre tekintettel 

azt vizsgálom, hogy mi van a munkavállaló által birtokolt vagy vágyott (állás)biztonság 

mögött, és mi van ott, ahová a biztonságnak csupán az árnyéka vetül. 

Értekezésemben erre figyelemmel a munkáltató általi önkényes és a jogellenes 

munkajogviszony-megszüntetéssel szembeni védelem áll fókuszban. Ennélfogva szükséges e 

két egymással szorosan összefüggő, de különböző jelentésű fogalmat definiálni. Az önkényes 

és a jogellenes megszüntetés látszólag azonos jelentésű fogalmaknak tűnnek, ugyanakkor 

annak ellenére, hogy valóban tapasztalható jelentésbeli átfedés közöttük, értekezésemben 

azokkal mégis két különböző jelenséget kívánok leírni. A szakirodalomban mindkét kifejezés 

megjelenik, ám azok közül csupán a jogellenes megszüntetés tűnik egyértelműnek. A 

jogellenes munkajogviszony-megszüntetés valamennyi olyan pozitív jogba ütköző tényállást 

magában foglal, amelynek során a munkáltató által közölt megszüntető jognyilatkozat – vagy 

azon eljárás, illetve intézkedés, mely a munkajogviszony megszüntetésére irányul, és melynek 

eredményeképpen az ténylegesen meg is szűnik –, valamely jog által meghatározott lényeges 

alaki vagy tartalmi követelményt sért.  

Az önkényes (arbitrary) megszüntetés
5
 kiemelése ehhez képest azért szükséges, mert 

                                                           
1
 KISS György: Munkajog. 228.  

2
 „this tail wags the whole dog of the employment relation…” COLLINS, Hugh: Justice in Dismissal. The Law of 

Termination of Employment. The Law of Termination of Employment. 270. 
3
 COLLINS, Hugh: Justice in Dismissal. 1–2.  

4
 KISS György: Munkajog. 257., ILO Termination of Employment Digest. 14.  

5 
Az önkényes megszüntetésre nézve l. például MEYERS, Frederic: Ownerships of Jobs: A Comparative Study. 4., 

16., 51., 81., 86., SELZNICK, Philip: Law, Society and Industrial Justice. 68., SUMMERS, Clyde W.: Individual 

Protection against Unjust Dismissal: Time for a Statute. 482–483., 532., RADAY, Frances: Individual and 

collective dismissal – a job security dichotomy. 124., 132., 157., 161., BARBER, Cindy.: Comparison of 

international and U.S. employment termination procedures: how far we have come? – A step in the right 

direction. 166., STEWART, Andrew: And (Industrial) Justice for All? Protecting Worker Against Unfair 

Dismissal. 86., 94., 109., KIM, Pauline T.: Bargaining with Imperfect Information: A Study of Worker 

Perceptions of Legal Protection in an At-Will World. 106., 110., 126., 132., 155., RUDY, Jesse: What They Don’t 

Know Won’t Hurt Them: Defending Employment-At-Will in Light of Findings that Employees Believe They 

Possess Just Cause Protection. 340., 343–345, 347–348., 351–357., NJOYA, Wanjiru: Property at Work: the 

employment relationship in the Anglo-American firm. 6, 62., 200., van ARKEL, Engeline Grace: A Just Cause for 

Dismissal in the United States and the Netherlands. A study on the extent of protection against arbitrary 

dismissal for private-sector employees under American and Dutch law in light of Article 4 of ILO Convention 

158. 1., 2. lbj., 2., SARKIN, Jeremy – KOENIG, Mark: Developing the Right to Work: Intersecting and Dialoguing 

Human Rights and Economic Policy. 19., Tripartite Meeting of Experts to Examine the Termination of 
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ennek hiányában a pozitív jog által meghatározott megszüntetési rendszer bizonyos esetekben 

elfedheti az adekvát megszüntetési rendszer által biztosítandó védelem lényegét. 

Értekezésemben éppen ezért központi elem az önkényes megszüntetés fogalma, melynek 

definiálására – a szakirodalomban fellelhető egyértelmű meghatározás hiányában – az 

alábbiakban teszek kísérletet. 

Önkényesnek azokat a munkáltató általi munkajogviszony-megszüntetéseket tekintem, 

amelyek nem támaszthatók alá észszerű indokolással, és amelyek esetében nem igazolható, 

hogy a munkajogviszony rendeltetését elvesztette volna, függetlenül attól, hogy ennek 

igazolására az adott jogrendszer kötelezi-e a munkáltatót vagy sem.
6
 Amint ebből látható, az 

önkényes megszüntetés az esetek jelentős részében egyúttal a pozitív jogba is ütközik 

(legalábbis azokban a jogrendszerekben, amelyeknél a munkáltató köteles megindokolni a 

megszüntetésre irányuló jognyilatkozatát), ezért értelemszerűen léteznek átfedések az 

önkényes és a jogellenes megszüntetés között. Amennyiben a szabályozás például 

megköveteli a munkáltatói felmondás indokolását, ám az nem tartalmaz semmilyen indokot, a 

megszüntetés jogellenes és egyúttal önkényes is. Ha a munkavállaló súlyos 

kötelezettségszegését követően a munkáltató megszünteti a munkajogviszonyt, de csak az erre 

irányuló jognyilatkozat írásba foglalása marad el, a felmondás „csak” jogellenes lesz, de nem 

lesz önkényes. Amennyiben a jogrendszer nem követeli meg a felmondás indokolását, a 

munkáltató megszüntetésre irányuló jognyilatkozata jogszerű, ám önkényes, ha a 

munkajogviszony valójában nem vesztette el a rendeltetését. Ha a szabályozás megköveteli 

ugyan az indokolást, de az olyan indokokat is tartalmaz, amelyeknek a megszüntetésre 

irányuló jognyilatkozat formálisan megfelel ugyan, a valóságban a munkajogviszony 

rendeltetésvesztése azonban egyáltalán nem mutatható ki, a megszüntetés szintén 

önkényesnek minősül. Az önkényes megszüntetés körébe tartozik továbbá az is, ha a 

megszüntetés joggal való visszaélést valósít meg vagy az egyenlő bánásmód követelményébe 

ütközik, mely esetek szintén a jogellenesség és az önkényesség közös metszetében állnak. 

Értekezésem tárgyából következően nem foglalkozom a munkavállaló általi egyoldalú 

megszüntetéssel, a felek kölcsönös és egybehangzó akaratából történő munkajogviszony-

megszüntetéssel, valamint a csoportos létszámcsökkentés szabályozásával, nem célom 

bemutatni a különböző jogrendszerek tételes jogi megoldásait sem, komparatív kutatásaim 

eredményeit ugyanakkor az egyes kérdések tárgyalása során felhasználom. 

Vizsgálódásaim mindenekelőtt a munkáltató általi megszüntetéssel szembeni védelem 

elméleti és dogmatikai alapjaira irányulnak. Ezek ugyan mind a magánmunkajog, mind pedig 

a közszolgálati munkajog területére elvezetnek, kutatásom súlypontja azonban az előbbire 

esik, és csak a legfontosabb csomópontok mentén kívánom a közszolgálati munkajogot 

érinteni, nem tekintem feladatomnak az egyes részletszabályok bemutatását. E kettős 

szemléletre tekintettel elkerülhetetlennek tartom azonban előzetesen vizsgálni a munkajog 

jogági mibenlétét, valamint erre alapozva szükségesnek tartom meghatározni e két terület 

egymáshoz való viszonyát. 

                                                                                                                                                                                     
Employment Convention, 1982 (No. 158), and the Termination of Employment Recommendation, 1982 (No. 

166): Final report. 4., 8., 10., 14., RÖNNMAR, Mia – NUMHAUSER-HENNING, Ann: Flexicurity, employability and 

Changing employment protection in a global economy. A study of labour law developments in Sweden in a 

European context. 4., 24., MANTOUVALOU, Virginia: Are Labour Rights Human Rights? 152., JUHÁSZ Gábor: A 

gazdasági és szociális jogok védelme az alkotmányban és az alaptörvényben. 37., NACSA Beáta: Az új Munka 

Törvénykönyve egyéni munkajogviszonyra vonatkozó szabályozásának kezdeti vállalati gyakorlata. 43., WEISS, 

Manfred: Job security: a challenge for EU social policy. 279., SCHÖMANN, Isabelle: Labour law reforms in 

Europe: adjusting employment protection legislation for the worse? 44., DAVIDOV, Guy – ESHET, Edo: 

Intermediate Approaches to Unfair Dismissal Protection. 167–169., 175., 178., 181–182., 191–192.  
6
 A fogalmat az általam használt definícióhoz hasonló elemeket felhasználva szabályozza a japán munkajog (l. a 

japán 2007. évi munkaszerződésekről szóló törvény 16. §-át). SUGENO, Kazuo – YAMAKOSHI Keiichi: 

Dismissals in Japan Part One: How Strict is Japanese Law on Employers? 84. 



  7 

 

Nem célom a hatályos joganyag kommentárszerű bemutatása sem, ezek körében – amint 

a jogtörténeti fejlődés bemutatása során is – az önkényes és jogellenes megszüntetéssel 

szembeni védelem lényegi elemeit vizsgálom. Elemzésem nyomán ugyanakkor célul tűztem 

ki de lege ferenda javaslatok megfogalmazását is. 

 

2. Hipotézisek 

 

Hipotéziseim, melyeket az értekezésben igazolni kívánok, az alábbiakban foglalhatók 

össze. 

 

H1 AZ ÖNKÉNYES ÉS JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSSEL SZEMBENI VÉDELEM 

SZÜKSÉGSZERŰEN A KONTRAKTUSTÓL A STÁTUSZBA TARTÓ FEJLŐDÉSI FOLYAMATOT 

FELTÉTELEZ. 

 

A munkajog történeti fejlődését előbb a státusztól a kontraktusig, majd a kontraktustól a 

státuszig visszakanyarodó ív jellemzi. Feltételezésem szerint az önkényes és jogellenes 

megszüntetéssel szembeni védelem szempontjából a fejlődés szükségszerű útja a 

munkavállaló helyzetének olyan változása, amely a kontraktustól ismét visszatér státuszszerű 

szabályozáshoz. 

 

H2 NAPJAINKBAN AZ EMBER ÁLLÁSHOZ VALÓ VISZONYÁNAK MEGVÁLTOZÁSA 

KÖVETKEZTÉBEN AZ ÖNKÉNYES ÉS JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSSEL SZEMBENI VÉDELEMHEZ 

VALÓ JOG A MUNKÁHOZ VALÓ JOGBÓL ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOGBÓL 

LEVEZETHETŐ EMBERI JOGNAK MINŐSÜL, MELY ALAPJOGI VÉDELMET IGÉNYEL. 

 

Napjainkra megváltozott az ember álláshoz, munkához való viszonya. Az egyén a 

szervezetekhez való kötődése révén képes általában fenntartani egzisztenciáját, számára a 

munka, az álláshoz való jog éppen ezért jelentős mértékben felértékelődött, ugyanis az értékes 

társadalmi javak, szükségletek és igények egy részét (jövedelem, megbecsülés, önkiteljesítés, 

szociális kapcsolatok) a munkahely biztosítja. Ennek a kapcsolatnak a megszakítását 

eredményezi a munkajogviszony megszüntetése is, amit annak hatásai (egzisztenciális 

biztonság, szociális közeg elvesztése, társadalmi pozícióvesztés) miatt szükséges észszerű 

korlátok közé szorítani. Ebből következően a munkavállalót védelemben kell részesíteni az 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szemben. Értekezésemben elsődleges arra a kérdésre 

keresem a választ, hogy melyek az elméleti és dogmatikai alapjai a munkáltató általi 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelemnek. Feltételezésem, hogy az 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem emberi jog, mely a munkához való 

jogból, valamint az emberi méltóságból vezethető le. 

 

H3 AZ ÖNKÉNYES ÉS JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSSEL SZEMBENI VÉDELEM 

ELSŐDLEGESEN AZ INDOKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS A HATÉKONY JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG, 

VALAMINT AZ ADEKVÁT SZANKCIÓRENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTHATÓ. 

 

Amennyiben az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem valóban 

emberi jog, mely alapjogi szintű védelmet igényel, kérdésként vetődik fel, hogy melyek az 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem sarokpontjai, vagyis melyek azok 

a minimális sztenderdek, amelyeket a jogrendszernek tartalmaznia kell ahhoz, hogy hatékony 

védelmet nyújtson. Feltételezésem szerint az önkényes megszüntetéssel szembeni védelem 

mindenekelőtt magában foglalja azt a jogot, hogy a munkavállaló munkajogviszonyát ne 

lehessen megszüntetni megfelelő indokolás nélkül. A felmondásvédelem nem csupán a 
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munkáltató alakító jogát korlátok közé szorító alaki és tartalmi követelményeket teszi 

szükségessé, hanem az adekvát szankciórendszert és a hatékony jogorvoslat biztosítását is. 

 

II. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK, ELEMZÉSEK RÖVID LEÍRÁSA, A 

KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 

A bevezetést követően értekezésem első részében (A munkajog funkciója és a 

munkajogviszony megszüntetése) a munkajog önállóságával, valamint a munkajogviszony 

megszüntetésével kapcsolatos szerepével foglalkozom. Ebben a részben a munkajogviszony 

megszüntetésének dogmatikai alapjait a munkajogviszony rendeltetésvesztéséből kiindulva 

vetem vizsgálat alá. E körben foglalkozom a jogellenes megszüntetés szankciórendszerével 

szembeni támasztott kritériumokkal és főbb dogmatikai megoldásaival is. A második részben 

(A munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos általános megfontolások) a 

megszüntetéssel szembeni védelem szükségességéhez kapcsolódó dilemmákat kívánom 

bemutatni. Ennek során elsőként a védelem versus védelem megtagadásának kérdéseit 

elemzem, különös figyelmet szentelve a common law és a kontinentális jogrendszerek eltérő 

felfogásának, valamint a flexicurity koncepciójának. E részben foglalkozom az elsődleges és 

másodlagos munkajogviszonyok problematikájával, valamint a kontraktustól a státusz felé 

haladás tendenciájával. A harmadik részben (A munkajogviszony önkényes és jogellenes 

megszüntetése elleni védelem alapjai) a megszüntetéssel szembeni védelmet megalapozó 

elméleteket és érvrendszereket mutatom be. Először a közös kiindulóponttal, a munkavállaló 

egzisztenciális védelmi igényével, majd az állás és a tulajdon analógiáját megfogalmazó 

elméletekkel, az emberi méltóság és a személyes autonómia, valamint az industrial citizenship 

gondolatával foglalkozom. Ekként jutok el az önkényes és jogellenes megszüntetéssel 

szembeni védelem emberi jogi jellegét megalapozó gondolatokhoz, a releváns nemzetközi 

dokumentumok és a magyar Alkotmánybíróság e tekintetben kialakított gyakorlatának 

elemzéséhez. A negyedik részben (A munkajogviszony önkényes és jogellenes 

megszüntetésével szembeni védelem szabályozásának fejlődése a magyar munkajogban) a 

munkajogviszony önkényes és jogellenes megszüntetése elleni védelem lényegi elemeinek 

tükrében vizsgálom a magyar jogfejlődést a 19. századtól napjainkig. Értekezésem 

összegzését, a hipotézisek igazolását, valamint a felvetett kérdésekre adott válaszokat a 

Következtetések alatt fejtem ki. 

Az értekezés megírását hosszas, megszakításokkal terhelt kutatómunka előzte meg. Az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem e tevékenységet 

doktoranduszként 2004-től 2007-ig, majd egy szemesztert 2008 első felében kutatói 

ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban, Albuquerque-ben, a University of New 

Mexicón töltöttem el. A 2007-től 2011-ig a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, majd a 

Nemzetgazdasági Minisztériumban elsődlegesen a munkajogi jogalkotás előkészítésével 

kapcsolatos feladatokkal, valamint európai uniós munkajogi kérdésekkel foglalkoztam. 2011 

és 2012 között a gyakorlatban jogalkalmazói és munkaügyi peres tapasztalatokra is szert 

tettem. Mindezek alapján szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem csupán elméleti, 

hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettem értekezésem tárgykörében. Kutatásaimat 

2014-ben kezdtem el ismét intenzíven. E munkát az is segítette, hogy 2013-ban tagként 

bekapcsolódhattam a Kúriának a felmondások és az azonnali hatályú felmondások 

gyakorlatát, 2014-ben a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági 

felülvizsgálatának kérdéseit, 2015-ben pedig a munkaviszony jogellenes megszüntetése 

jogkövetkezményeivel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot vizsgáló joggyakorlat-elemző 

csoportjainak munkájába. 

A kutatómunkám során számos releváns hazai és a külföldi elsődleges, valamint 

másodlagos forrást – jogszabályt, bírósági határozatot, szakirodalmi forrásokat (monográfiát, 
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kézikönyvet, kommentárt és tanulmányt) – feldolgoztam. Kutatásaimhoz nem csupán 

jogtudományi, hanem szociológiai, jogelméleti és közgazdasági műveket is felhasználtam. 

Amint arra fentebb már utaltam, nem volt célom a hazai joganyag kommentárszerű 

feldolgozása, ám a releváns jogforrásokat és a bírói gyakorlatot mind a jogtörténeti, mind a 

hatályos joganyag vizsgálata során igyekeztem bemutatni a kutatásom által megkívánt 

mélységben. 

A jogtörténeti vizsgálódásaim során a történeti-genetikus módszert alkalmazom 

elsődlegesen. E módszer a rendszerelméleti és komparatív megközelítéssel egészül ki, melyet 

nem csupán a jogtörténeti, hanem az elméleti kérdésekre vonatkozó kutatásaim során is 

alkalmazok. Komparatív vizsgálódásaim körében az ugyanazon funkcióval bíró, de más 

elnevezéssel vagy eltérő tartalommal rendelkező jogintézmények, jelenségek összevetését 

lehetővé tévő funkcionális megközelítést alkalmazom. Elemzéseim során a polemikus-kritikai 

módszert használom az ellentmondások feltárására, a fogalomelemző-logikai módszert a saját 

álláspont logikailag ellentmondásmentes kifejtésére, a dogmatikai módszert pedig a normák 

és fogalmak logikai elemzésére és rendszerezésére. 

 

III. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA, AZOK 

HASZNOSÍTÁSA, ILLETVE A HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 

 

1. A munkajog funkciója és a munkajogviszony megszüntetése 

 

Amint azt Otto Kahn-Freund írja, a munkajog lényege, hogy kiegyenlítse a felek 

alkupozíciójának egyenlőtlenségét.
7
 A munkajog funkciója a korlátlan szerződési szabadság 

keretek közé szorítása annak érdekében, hogy a szabadság valóban érvényesülni tudjon olyan 

helyzetekben, amikor a szociológiai vagy a gazdasági kényszer, illetve a felek között fennálló 

hatalmi egyenlőtlenség ezt egyébként nem tenné lehetővé.
8
 Annak megértéséhez, hogy miért 

és mennyiben különbözik a munkajogviszony megszüntetése a magánjogi jogviszonyok 

megszüntetésétől, szükségesnek tartottam vizsgálni a munkajog jogági mibenlétét. Ennek 

kapcsán ugyanakkor előkérdésként merült fel a jogágiság kritériumainak meghatározása.
9
 A 

jogágisággal kapcsolatos vizsgálódás azon oknál fogva is megkerülhetetlenek bizonyult, hogy 

noha kutatásom súlypontja a magánmunkajogra helyeződött, a legfontosabb csomópontok 

mentén a közszolgálati munkajogot is érinteni kívántam, ezért e két terület egymáshoz való 

viszonyát is szükséges volt áttekintenem. 

 

1.1. A munkajog mint önálló jogág 

 

Ennek érdekében elsőként a munkajog jogágiságának kérdését vizsgáltam. 

Megállapítottam, hogy a jogági tagozódás hagyományosan a kontinentális jogrendszerekben 

jut szerephez,
10

 annak relevanciája napjainkban azonban egyre inkább megkérdőjeleződik, 

illetve relativizálódik.
11

 A jogágiság alapjául általában elismert két körülmény, a szabályozás 

tárgya és módszere
12

 mellett egyéb ismérvek is szerephez juthatnak a jogági minőség 

                                                           
7
 KAHN-FREUND, Otto: Labour and the Law. 6. 

8
 Vö. LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: Génmanipulált újszülött – Új munkatörvény az autoriter és neoliberális 

munkajogi rendszerek határán. 31. 
9
 Vö. KUN Attila – PETROVICS Zoltán: A közszolgálati jog önálló jogági fejlődésének kérdéséről. 2-40., KUN 

Attila – PETROVICS Zoltán: The development of civil service law into an independent branch of law. 91-134.  
10

 SZABÓ Miklós: Jogi alapfogalmak. 37.  
11

 JAKAB András: A magyar jogrendszer szerkezete. 207-219. 
12

 SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan. 365., SZABÓ Miklós: Jogi alapfogalmak. 37., SZABÓ Imre: Jogelmélet. 62., 

JAKAB András: A magyar jogrendszer szerkezete. 220., JAKAB András: A szocializmus jogdogmatikai 

hagyatékának néhány eleméről. 208., 95. lbj., SZÁSZY István: Nemzetközi munkajog. 16-18. és 21–22. 
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megállapításánál (például jogdogmatikai és jogtechnikai megoldások, szabályozási elvek, az 

ún. diszciplináris elem, a szabályok mennyiségi elkülönülése, a jogrendszer hagyományai, a 

jogalkotói szubjektivitás).
13

 A jogágak nem a priori kategóriák, azoknak elsődlegesen 

funkcionális – diszciplináris, illetve tematizáló – szerepe van.
14

  

A munkajog mint jogág egyszerre hordoz közjogi és magánjogi jegyeket.
15

 Szűkebb 

értelemben véve a munkajog a munka magánjogát jelenti, mely a magánjogtól relatíve 

elkülönülő, de annak talaján nyugvó jogágként jelenik meg.
16

 Tágabb értelemben a munkajog 

magában foglalja a munka magánjogát és a közszolgálat munkajogát mint a munka 

közjogát.
17

 A tág értelemben vett munkajog két területét a szabályozás tárgya és módszere is 

összeköti. Egyrészről mindkettő tárgya a „függő” munkavégzés,
18

 másrészről hangsúlybeli 

eltérésekkel ugyan, de mindkét területnél jelen van a kógens-diszpozitív szabályozás.
19

 A 

vizsgálandó további kritériumok is e két terület jogági együvé tartozása felé mutatnak. Így 

például a közszolgálati munkajog és a magánmunkajog bírói gyakorlata nem különül el 

élesen, inkább egybefonódik, belső struktúrájuk, dogmatikai készletük, alapfogalmaik jelentős 

részben azonosak, illetve interakcióban állnak. A közszolgálati jog a munkajogon belül önálló 

jogterületnek tekinthető,
20

 nem lehet azt a munkajogtól elszakítottan kezelni. Mindezek 

alapján a munkajog alatt mind a magánmunkajog, mind a közszolgálati munkajog területét 

értem. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy amennyiben a munkajogban érvényesülnie 

kell az önkényes megszüntetés elleni védelemnek, annak mind a magánmunkajogban, mind 

pedig a közszolgálati munkajogban érvényesülnie kell. 

 

1.2. A munkajogviszony megszüntetésének dogmatikai alapjai 

 

A jogágiság kérdését követően a munkajogviszony rendeltetésvesztését mint a 

munkajogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének kiindulópontját, valamint a 

megszüntetés kötelmi jogi alapjait vetettem vizsgálat alá. A munkajogviszony megszűnése, 

illetve megszüntetése általánosságban akkor merül fel, ha az már nem képes megvalósítani a 

rendeltetését.
21

 A munkajogviszony rendeltetése azonban többrétegű: a munkáltató számára a 

gazdasági céljainak elérését, a feladatai ellátása érdekében történő foglalkoztatást, a 

munkavállaló számára az egyéni autonómia megteremtésének egzisztenciális, gazdasági és 

szellemi alapjainak garantálását, személyiségének kibontakoztatását jelenti. A 

munkajogviszony társadalmi rendeltetése a társadalom szükségleteinek kielégítésében és 

működtetésében áll. A munkáltató számára a rendeltetésvesztés a munkáltató működésével 

kapcsolatos gazdasági megfontolásokra, technikai, szervezeti okokra (economic dismissal), 

valamint a munkavállaló személyében rejlő okokra vezethető vissza (personal dismissal).
22

 A 
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 SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan. 2011. 366., SZIGETI Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. 131-132., SZABÓ 

Miklós (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba. 113. 
14

 JAKAB András: A szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről. 212. 
15

 KISS György: Munkajog. 15. 
16

 KISS György: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni munkaszerződésekre. 2000. 

3., 5., RICHARDI, Reinhard: Arbeitsrecht als Sonderprivatrecht oder Teil des allgemeinen Zivilrechts. 957–972. 

idézi: KISS György: Koncepcióváltás a magyar munkajogban? Megjegyzések a 2012. évi I. törvényhez. 16., 

ZACCARIA Márton Leó: Egy „keresztülfekvő” jogág jellemzői – értekezés a magyar munkajog dogmatikai 

sajátosságairól. 
17

 KISS György: Munkajog. 23. 
18

 Uo. 22-23.  
19

 KISS György: A munka világ szabályozásának egy lehetséges változata. 263. 
20

 MÉLYPATAKI Gábor: Változó közszolgálati dogmatika az új közszolgálati törvény fényében. 64., KUN Attila – 

PETROVICS Zoltán: A közszolgálati jog önálló jogági fejlődésének kérdéséről. 40. 
21

 GARANCSY Gabriella: A munkajogviszony megszüntetése. 24–25., LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A 

munkajogviszony megszüntetése. 125. 
22

 Vö. HEPPLE, Bob: European Rules on Dismissal Law? 226. 
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munkavállaló oldalán a rendeltetésvesztésnek számos, jelentős részben szubjektív oka lehet.  

A megszüntetés kontraktuális alapjai következtében a szabályozásnak tiszteletben kell 

tartania a felek szerződéses autonómiáját, és biztosítania kell, hogy meghatározott feltételek 

fennállása esetén bármelyik fél szabadulni tudjon a kötelemből.
23

 A munkajogviszony 

megszűnésének és megszüntetésének egyes tényállásai alapjaiban véve nem térnek el a 

klasszikus magánjogi, kötelmi jogi tényállásoktól.
24

 A munkajogi megszüntetési rendszer 

felépítését ugyanakkor elsődlegesen nem jogdogmatikai, hanem jogpolitikai okok határozzák 

meg, melyek a munkajogviszony szociális rendeltetésére figyelemmel a munkáltató 

szerződéses autonómiáját is korlátozzák.
25

 Ebből következik, hogy míg a magánjogban a 

jogviszony egyszerű felmondását nem szükséges megindokolni, csupán a felmondási idő 

szabályait kell általában megtartani, addig a munkajogviszony munkáltató általi egyoldalú 

megszüntetése tipikusan indokoláshoz kötött. 

Az egyoldalú megszüntetés jogcímei azokat a helyzeteket fedik le, amelyeknél a 

rendeltetésvesztés csupán az egyik fél oldalán következik be. E körben a felmondás és az 

elállás elhatárolását végeztem el. Míg a felmondás a másik félhez intézett olyan egyoldalú 

jognyilatkozat, amely a felek között fennálló szerződést a jövőre nézve, ex nunc hatállyal 

szünteti meg, addig az elállás a szerződés megkötésének időpontjára viszszamenő, ex tunc 

hatállyal számolja fel. A munkajogviszony huzamos jellegére és rendeltetésére tekintettel az 

elállás csak korlátok között alkalmazható. Az ex nunc hatályú megszüntetés esetei között a 

munkajogban is meg lehet különböztetni a felmondási idő közbeiktatásával történő és az 

azonnali hatályú megszüntetést. E két megszüntetési jogcím között jelentős különbség 

mutatkozik általában az azt megalapozó okok és a jogkövetkezmények tekintetében. A 

munkáltatói felmondás indoka általánosságban a munkavállaló személyében rejlő, 

magtartásával vagy képességeivel kapcsolatos vagy a munkáltató működésével összefüggő 

ok, az azonnali hatályú felmondás alapja pedig a munkavállaló súlyosan kötelezettségszegő 

magatartása, illetve olyan magatartás lehet, amely a munkajogviszony fenntartását 

lehetetlenné teszi. 

 

1.3. A jogellenes megszüntetés szankciórendszere 

 

A megszüntetés dogmatikai kereteinek felvázolását követően a jogellenes 

munkajogviszony-megszüntetés szankciórendszerének kulcselemeit vizsgáltam. Megítélésem 

szerint erre azért volt szükség, mert a jogkövetkezmények rendszere bizonyos szempontból 

fontosabb magánál a megszüntetésre vonatkozó szabályanyagnál is. Az önkényes, illetve 

jogellenes megszüntetés esetén a védelem ugyanis csak akkor érvényesülhet ténylegesen, ha a 

sérelmet szenvedett munkavállalót a jogrendszer hatékony jogvédelemben részesíti. A két 

terület elválaszthatatlan egymástól, és külön kezelésük aligha indokolható. 

A munkajogviszony megszüntetésének jogellenessége hagyományosan az 

érvénytelenség általános jogkövetkezményeitől eltérő speciális megoldások alkalmazását teszi 

szükségessé.
26

 Kiindulópontom az volt, hogy a jogellenes megszüntetés esetére irányadó 

szankciórendszernek is meg kell felelnie az igazságosság követelményének. Annak a 

kérdésnek a megválaszolása során, hogy melyek az igazságosság princípiumai, a 

szankciórendszer által megvalósítandó célokból indultam ki. A szankciórendszernek 

elsődlegesen alkalmasnak kell lennie arra, hogy hatékonyan szolgálja a munkavállaló 

                                                           
23

 WELTNER Andor: A magyar munkajog. 217., LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A munkajogviszony 

megszüntetése. 126., KISS György: Munkajog. 229., HEPPLE, Bob: European Rules on Dismissal Law? 204., 

HENDRICKX, Frank: Flexicurity and the EU Approach to the Law in Dismissal. 90. 
24

 WELTNER Andor: Az érvénytelenség és orvoslása a munkajogban. 43., KISS György: Munkajog. 228. 
25

 KISS György: Munkajog. 228. 
26

 LŐRINCZ György: A jogellenes munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezménye. 6. 
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egzisztenciális védelmi igényét, a munkához való jog biztosítását, valamint az önkényes 

megszüntetés tilalmának érvényre juttatását. Ezen túlmenően megfelelő reparációt kell 

biztosítania az állását jogtalanul elveszítő munkavállaló számára, továbbá alkalmasnak kell 

lennie arra is, hogy a munkáltatókat egyfelől általában visszatartsa a jogellenes 

megszüntetésektől (generális prevenció), másfelől a jogellenesen eljáró munkáltatót attól, 

hogy a jövőben hasonló jogsértést kövessen el (speciális prevenció). A szankciórendszernek 

ösztönöznie kell az önkéntes jogkövetést, és hozzá kell járulnia a jogellenes megszüntetések, 

valamint a munkaügyi konfliktusok számának csökkentéséhez, továbbá kifejezésre kell 

juttatnia a társadalom rosszallását, és helyre kell állítania a megsértett munkajogi jogrend 

integritását.  

E célok megvalósításának alapvetően négy fő eszköze alakult ki a különböző 

jogrendszerekben.
27

 Az első az in integrum restitutio, vagyis a munkavállaló 

munkajogviszonyának helyreállítása, amely a legteljesebben valósítja meg az állásbiztonság 

védelmét.
28

 A második a munkahely elvesztésért járó és annak következményeit enyhítő 

anyagi kompenzáció biztosítása, a munkajogviszony megszüntetésével okozott károk 

munkáltató általi megtérítése.
29

 A harmadik jogkövetkezmény ezen túlmenően valamely 

büntető jellegű – általában vagyoni – joghátrány alkalmazása,
30

 mely elsődlegesen a jogsértés 

súlyosságára, a munkajogi jogrendben keletkező sérelemre és a társadalom számára okozott 

költségekre van tekintettel. A negyedik szankciótípus a munkavállaló foglalkoztathatóságát 

részesíti védelemben azzal, hogy a munkavállalót olyan helyzetbe kívánja hozni, hogy a 

munkahely elvesztését követően képes legyen visszakerülni a munkaerőpiacra.
31

 Annak 

érdekében, hogy a jogrendszer a fentebb említett célokat a lehető legteljesebb mértékben 

képes legyen megvalósítani, e jogkövetkezmények bizonyos kombinációját kell, hogy 

alkalmazza. Megállapítható ugyanakkor, hogy a munkajogviszony megszüntetésével 

szembeni védelem nem ott a legerősebb, ahol a munkavállaló a legmagasabb összegű 

kompenzációra tarthat számot, hanem ott, ahol a munkavállalónak a legnagyobb esélye van 

arra, hogy egyáltalán ne legyen önkényes megszüntetés „áldozata”, vagyis ahol a 

legalacsonyabb számban fordul elő jogellenes megszüntetés. 

 

2. A munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos általános megfontolások 

 

2.1. Védeni vagy nem védeni: az itt a kérdés 

 

A globalizáció az utóbbi évtizedekben fokozódó nyomás alatt tartja a munkajogot, 

amelynek következtében azt hol gyengébb, hol erősebb „eróziós hatások” érik. Az ezzel 

kapcsolatos folyamatok befolyásolják a munkajogviszony megszüntetésének rendszerét is, 

felvetve a kérdést, szükség van-e egyáltalán megszüntetéssel szembeni védelemre, illetve a 
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védelem meglévő szintjére. Az erre adott – gyakorta nem átgondolt, sokszor inkoherens – 

jogalkotási válaszok
32

 következtében sok esetben csökken az állásbiztonság és általában a 

munkajogi védelem meglévő szintje, holott nincs arra empirikus bizonyíték, hogy a 

munkavállalót védő szabályok lebontása számottevő mértékben kihatna akár a gazdaság 

versenyképességére, akár a munkanélküliségi rátára.
33

 Ennél sokkal nagyobb szerepe van az 

adórendszernek, a járulékterheknek, a munkajogviszonyhoz kötődő egyéb terheknek, a 

jogrendszer stabilitásának, valamint a jogbiztonságnak.
34

 

A munkajogviszony megszüntetésének szabályozásával szembeni érvek közös 

kiindulópontja a klasszikus liberális (illetve neokonzervatív) felfogás, melynek értelmében 

nincs alkotmányos alapja annak, hogy az állam bármilyen módon is beavatkozzék a két fél 

szabad megállapodáson nyugvó viszonyába.
35

 Ez az érvelés jelenik meg common law 

rendszerekben az employment at will elve
36

 mögött is, melynek értelmében a felek bármikor, 

bármilyen indokkal vagy indokolás és felmondási idő nélkül is megszüntethetik a 

munkajogviszonyt. Összességében megállapítható, hogy az elv mellett felsorakoztatott érvek 

túlzottan is leegyszerűsítik a munkajogviszony megszüntetésének kérdését, nem számolnak a 

felek eltérő gazdasági és szociológiai helyzetével, a megszüntetés munkavállalóra gyakorolt 

hatásaival, annak társadalmi költségeivel, valamint az önkényes és jogellenes megszüntetéssel 

szembeni védelmet megalapozó elvi megfontolásokkal.
37

 

A kontinentális munkajogi szabályozás hagyományosan nagyobb hangsúlyt fektet az 

önkényes megszüntetéssel szembeni védelemre, mint a common law rendszerek, ám a két 

világ az utóbbi évtizedekben közeledni látszik egymáshoz, melyet a kontinentális államokban 

az állásbiztonság szintjének csökkenése, a common law rendszerekben pedig az employment 

at will lassú eróziója eredményez.
38

 A két rendszer között ugyanakkor fontos strukturális 

különbség fedezhető fel. A kontinentális jogfejlődésben a védelem általában a jogalkotáson 

keresztül érvényesül, amelynek kiindulópontja az állásbiztonság elvének, valamint az 

önkényes és jogellenes (indokolatlan) megszüntetéssel szembeni védelemhez való jognak az 

elismerése. Ehhez képest a common law rendszerekben az employment at will elvét 

                                                           
32
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Kingdom. 253. 
33
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Európában. 104–108., 154-155., HOWELL, David R. – BAKER, Dean – GLYN, Andrew – SCHMITT, John: Are 

Protective Labor Market Institutions at the Root of Unemployment?, KEUNE, Maarten – JESPEN, Maria: Not 

balanced and hardly new: the European Commission’s quest for flexicurity. 6., HOWE, Joanna – SÁNCHEZ, 

Esther – STEWART, Andrew: Job loss. 270., 291., SKEDINGER, Per: Employment Protection Legislation. 

Evolution, Effects, Winners and Losers. 7., AUTOR, David H. – DONOHUE, John J. III – SCHWAB, Stewart J.: The 

costs of wrongful-discharge laws. 226–227. 
34

 Vö. GYULAVÁRI Tamás: Út a rugalmasságba. 92–93. 
35

 TAKÁCS Albert: A szociális jogok. 838. 
36

 Boyer v. Western Union Telegraph Company, 124 F. 246 (C.C.D. Mo. 1903), NJOYA, Wanjiru: Job Security in 

a Flexible Labour Market: Challenges and Possibilities for Worker Voice. 470., BALLAM, Deborah A.: 
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38
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mindenekelőtt a kollektív szerződések, valamint a bírói, illetve a törvényi jog által 

meghatározott kivételek törik át
39

 anélkül azonban, hogy a védelemhez való jogot általános 

elvi szinten elismernék. Ez azért is különösen lényeges, mert a kollektív szerződésekben 

megjelenő állásbiztonság
40

 a felek alkuján nyugszik, az nem egyéb, mint a szakszervezetek 

által „megvásárolt” biztonság. Még a törvényi jog által meghatározott kivételek hátterében 

sem az áll, hogy a jogalkotó elismerné a munkavállaló önkényes megszüntetéssel szembeni 

védelemhez való jogát. 

A kontinentális jogrendszerekben nem csupán a védelmi szabályok eróziójára, hanem 

teljes megsemmisítésére is találni példát. Szomorú tapasztalat, hogy éppen Magyarország 

szolgáltatott példát az önkényes megszüntetés elleni védelem tudatos tagadására. A felmentés 

indokolás nélküliségét előíró, és utóbb az Alkotmánybíróság által megsemmisített rendelkezés 

fals indokokolással került bevezetésre, és különösen azért kirívóan szokatlan, mert nem a 

magánszférát, hanem a közszolgálatot érintette, amelynél nem csupán az önkényes 

megszüntetéssel szembeni védelem elve és az egzisztenciális védelmi igény, hanem a 

közérdek és a közjó védelme is a stabilitás mellett szól. A közszolgálat stabilitása ugyanis a 

közigazgatás egészséges, közvetlen politikai befolyástól mentes és szakmai alapon történő 

működésének záloga a zárt közszolgálati rendszerekben. 

A „védeni” versus „nem védeni” dilemmája kapcsán vizsgáltam a flexicurity 

koncepcióját. A flexicurity rövid idő alatt hatalmas karriert futott be,
41

 és bár úgy tűnik, 

különösen a gazdasági és pénzügyi válságot követően, veszített a kezdeti lendületéből, még 

tartja a helyét az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájában. A flexicurity a 

munkahelyteremtést célzó rugalmasság és a szociális biztonságot szem előtt tartó védelem 

összebékítését célozza meg, ezért az állásbiztonság helyett a foglalkoztatási biztonság kerül 

előtérbe, és ennek megfelelően a meglévő felmondásvédelmi szint csökkentését sugallja.
42

 Az 

állásbiztonság csökkentése azonban önmagában nem alkalmas arra, hogy megoldja a 

foglalkoztatási problémákat. A rugalmasság növelését és az állásbiztonság csökkentését a 

foglakoztathatóság és a jövedelmek biztonságának kell kiegészítenie, ez azonban – melyről 

gyakorta elfeledkeznek a flexicurity hívei – rengeteg költségvetési kiadást feltételez, mivel 

ezeket a célokat alapvetően közvetlen jövedelmi transzferekkel, illetve munkahelyteremtéssel 

lehet megvalósítani. Ezen túlmenően a szociális partnerek részvétele kulcsfontosságú a 
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Beschäftigung. 291–300., KLAMMER, Ute – TILLMANN, Katja: Flexicurity: Soziale Sicherung und 
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flexicurity megvalósításában
43

 ám azokban az államokban, ahol nincsenek hagyományai, 

illetve ténylegesen működő intézményes keretei a szociális párbeszédnek, kétséges, hogy 

egyáltalán képes-e működni a módszer.
44

 Összességében megállapítható, hogy a flexicurity 

koncepciója nem foglalkozik az önkényes megszüntetéssel szembeni védelem elvi oldalával, a 

gyakorlatban a flexicurity jelszava alatt megvalósult reformok pedig egyértelműen a 

munkavállalók állásbiztonságának csökkenésével jártak. A flexicurity eszközrendszere nem 

újdonság, csupán egy „divatos” csomagolás a potenciális tagállami fogyasztók számára. 

A flexicurity jelszava alatt megvalósult európai reformok alapján megállapítható, hogy a 

munkavállaló biztonsága tipikusan csökkent, ám ezzel párhuzamosan a munkanélküli 

juttatások nem nőttek, és a legtöbb esetben a képzéssel kapcsolatos előírások sem 

módosultak,
45

 a megnövelt rugalmasság nem párosult megnövekedett biztonsággal. A 

flexicurity által közvetített emberkép lényegében egy olyan embert állít ideálul, aki képes 

kezelni a rövidtávú kapcsolatokat, miközben egyik munkahelyről a másikra vált, 

folyamatosan fejleszti képességeit, de nem mélyül el igazán szakmájában, mivel folyamatosan 

váltási kényszer hajtja. Ez egy olyan újfajta biztonságot sugall, amely az alapvető emberi 

természettel ellentétes követelményeket kér számon a társadalmon.
46

 

Megítélésem szerint amennyiben a kiindulópont az, hogy ne az adott álláshoz kötődjék 

a biztonság, a flexicurity megvalósítása érdekében az egzisztenciális biztonságot a jövedelmi 

biztonsághoz lenne indokolt kötni. Ennek egyik – korántsem tökéletes – eszköze lehetne 

javaslatom szerint az, ha a megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot közlő munkáltató a 

flexibilitás „áraként” közvetlenül egy „megszüntetési alapba” teljesítene befizetést, amelyből 

a munkanélkülivé vált munkavállalója a megélhetését korábbi színvonalon biztosító közvetlen 

kifizetésekre válna jogosulttá. Ezen túlmenően érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy 

miképpen lehetne a gazdasági ok folytán munkahelyüket elveszítő munkavállalók számára 

egy nagyobb földrajzi területre kiterjedő áthelyezési-hálózatot működtetni. 

 

2.2. Van, aki gyalog, és van, aki kerékpárral 

 

Megállapítottam, hogy a megszüntetési rendszerek nem egységesen védik a 

munkavállalók különböző csoportjait. Így például bizonyos atipikus munkajogviszonyokban 

állók, kisvállalkozásoknál foglalkoztatottak
47

 esetében nem pusztán az egyéni vagy a kollektív 

alkupozíció, hanem a jogi szabályozás hív életre különböző védelmi szinteket. A 

munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem ennélfogva egy szegmentált, 

többszintű védelmi rendszerként írható le, amely tükrözi a jogalkotó által ún. elsődlegesnek és 

másodlagosnak (és így tovább) tartott munkajogviszonyok közötti különbségeket.
48

 Az ilyen 

megszüntetési rendszer újratermeli az egyenlőtlenségeket, abban „genetikusan” kódolva van a 

megkülönböztetés hosszú távú fenntartása: ahogyan az elsődleges csoportok védelme 

erősödik, úgy nő az igény a másodlagos – gyengébb védelemmel rendelkező – csoportok 
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foglalkoztatása iránt.
49

 

 

2.3. Kontraktustól a státusz felé? 

 

A fentiekhez szorosan kapcsolódik a kontraktustól a státuszhoz történő 

visszakanyarodás gondolata. A munkajogra adaptálva napjainkban megfordulni látszik az 

egykoron Henry Sumner Maine által leírt haladás,
50

 a munkajogi szabályozást és azon belül a 

munkajogviszony megszüntetését a státusz dominanciája uralja ismét.
51

 Az általam használt 

értelemben a státusz fogalma olyan objektív, szociológiai, gazdasági és jogi körülmények, 

valamint egyéb adottságok összességét jelenti, amelyek az egyén – a munkavállaló – 

társadalomban betöltött helyét meghatározzák. A státusz ebből következően a jog által 

tételezett normákat is magában foglalja. A munkajog szerkezetéből adódóan a munkavállaló 

helyzetét – kiváltképp a kontinentális jogrendszerekben – a munkajogviszonyra irányadó 

jogszabályi, illetve kollektív szerződéses rendelkezések határozzák meg alapvetően. A 

munkaszerződés által a felek akaratautonómiája ugyan érvényesül, de a szabályozás 

következtében ennek egyre csökken a jelentősége. Ebből következően a munkavállaló jogi 

helyzete valóságos státuszként írható le. A munkavállalói státusz jogok és kötelezettségek 

összessége, melyet a társadalom a jogi szabályozáson keresztül vonatkoztat az egyénre – 

lényegében annak akaratától függetlenül – pusztán annál fogva, hogy munkajogviszony 

keretei között kíván dolgozni. A státuszt meghatározó jogi környezet váza hasonlóan alakul 

valamennyi munkavállaló estében. Ez a státusz tipikusan nem „módosul” a munkaszerződés 

rendelkezései útján, ezért a munkavállaló helyzete „bemerevedik”, a szerződés tartalom-

megállapító funkciója pedig háttérbe szorul, alapvetően csak a jogviszony-létesítő funkcióra 

korlátozódik. 

A kontraktustól a státusz felé haladás a munkajogviszony megszüntetésével szembeni 

védelem kontextusában azonban nem téves irányú fejlődés. Éppen ellenkezőleg: a 

státuszszerű védelem e téren szükségszerű, ugyanis általános jelleggel a kontraktusok szintjén 

nyilvánvaló módon lehetetlen szabályozni az önkényes és jogellenes munkajogviszony 

megszüntetés elleni védelmet. A felek egyenlőtlen pozíciója miatt aligha lenne képes érvényre 

jutni a védelem, a kollektív szerződésekben történő szabályozás pedig törékenyebbnek tűnik a 

jogszabályi szintű védelemhez képest. Mindezek mellett a státusz – és ez már nem 

előremutató jelenség – maine-i értelemben is megjelenik a modern munkajogban (a magyar 

jogban például ilyen a közfoglalkoztatás, a munkaerő-kölcsönzés és a közszolgálati 

jogviszonyok differenciált és egyre inkább szegmentálódó rendszere). A fentiekre tekintettel 

értekezésem első hipotézise, miszerint AZ ÖNKÉNYES ÉS JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSSEL 

SZEMBENI VÉDELEM SZÜKSÉGSZERŰEN A KONTRAKTUSTÓL A STÁTUSZBA TARTÓ FEJLŐDÉSI 

FOLYAMATOT FELTÉTELEZ (H1), helytállónak bizonyult. 

 

3. A munkajogviszony önkényes és jogellenes megszüntetése elleni védelemi alapjai 

 

3.1. A munkavállaló egzisztenciális védelmi igénye és ennek kezelése 
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A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem elméleti alapjainak vizsgálata 

során a munkajogviszony rendeltetéséből, valamint a munkavégzés és a munkajogviszony 

munkavállaló életében betöltött szerepéből indultam ki. Megállapítottam, hogy a védelem 

közvetlen alapja a munkavállaló egzisztenciális védelmi igényéhez kötődik. A 

munkajogviszony elvesztése a munkavállaló életében az esetek többségében valamilyen 

átmeneti vagy tartós „reprodukciós zavart”
52

 idéz elő. Az állás elvesztése a munkavállaló 

addigi életkörülményeinek drasztikus romlásával járhat, veszélybe sodorhatja 

létfenntartását.
53

 Ezzel nemcsak emberi autonómiájának anyagi forrását
54

 veszíti el, hanem azt 

az önmeghatározásának és önbecsülésének egyik alapját jelentő közeget is, amely az esetek 

jelentős részében kifejezi a társadalomhoz való kötődését. Ebből következően a 

munkavállalónak az állás elvesztésekor egzisztenciális védelmi igénye keletkezik, mely az 

emberi autonómia védelmének szükségességéből fakad. 

 

3.2. A munkajogviszony megszüntetése elleni védelmet megalapozó elméletek 

 

Értekezésemben azokat az elméleteket vizsgáltam meg, amelyek alátámaszthatják az 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem szükségességét. Elsőként az állás 

és a tulajdon analógiájával foglalkoztam. A new property gondolata abból indul ki, hogy 

napjainkban az egyén vagyonát egyre kevésbé a kézzelfogható javak alkotják, a vagyon 

funkcióját az egyén által megszerzett jogok és a társadalmi státusz tölti be. Ezzel 

párhuzamosan megváltozott az ember munkához, álláshoz való viszonya. A mai 

társadalomban az egyén a szervezetekhez való kötődése révén képes fenntartani 

egzisztenciáját. Az egyén számára a munka, az álláshoz való jog éppen ezért felértékelődött,
55

 

mivel az értékes társadalmi javak és a számára különös jelentőséggel bíró szükségletek és 

igények egy részét (jövedelem, megbecsülés, önkiteljesítés, szociális kapcsolatok) a 

munkahely biztosítja. Ez azonban erős szervezettől való függést eredményezhet,
56

 mely végső 

soron korlátozza az egyén gazdasági szabadságát. Nincs valódi szabadság az egyén gazdasági 

biztonsága nélkül, a gazdasági szabadság hiánya ugyanakkor veszélyezteti az ember 

szabadságjogait is.
57

 Mindezekre tekintettel szükséges észszerű korlátok közé szorítani a 

munkáltató megszüntetéshez való jogát, és a munkavállalót védelemben kell részesíteni az 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szemben.
58

 Ehhez hasonló eredményre jut az 

ownership of jobs elmélete is, amely abból a felismerésből indul ki, hogy a munkavállaló és a 

munkajogviszony közötti viszony a munkavállalók tudatában a tulajdonjoggal analóg 

szerkezetű kapcsolatként él (az „én munkám”).
59

 Erre tekintettel az állás zavartalan birtoklását 

meg kell védeni az önkényes elbocsátással szemben.
60

  

A fenti elméletek azt hirdetik, hogy az állást – mint a munkavállaló „vagyonát” vagy 
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„tulajdonát” – a tulajdonjoghoz hasonló védelemben kell részesíteni: attól csak megfelelő 

eljárásban, indok alapján, közérdekből, megfelelő kompenzáció és bírói felülvizsgálat 

lehetősége mellett lehet megfosztani a munkavállalót. Az analógiát teljessé téve: az állás 

munkavállaló általi birtoklására is irányadó a „tulajdon kötelez” elve, vagyis a birtoklás 

módjával szemben is elvárható, hogy az összhangban álljon a munkajogviszony 

rendeltetésével, ellenkező esetben az a munkajogviszony megszüntetésének alapja lehet. 

Az önkényes megszüntetés elleni védelmet az emberi méltóság és a személyes 

autonómia fundamentumára alapozó elmélet szerint a munka az értelmes emberi lét azon 

közege, ahol az ember megtalálhatja mindazokat a szellemi és fizikai kihívásokat, melyek 

életét értelemmel töltik meg. A személyes autonómia eléréséhez az is szükséges, hogy az 

emberek élete a munkavégzésen keresztül egyre inkább kiteljesedjék. Ezt azonban csak az 

olyan munkajogviszony elégíti ki, amelyik relatív biztonságot nyújt az önkényes és jogellenes 

megszüntetéssel szemben. Az önkényes és konkrét indok nélküli megszüntetés olyan mérvű 

jogbizonytalanságot és kiszolgáltatottságot idéz elő, amely súlyosan sérti az érintett emberi 

méltóságát, egyéni autonómiáját és cselekvési szabadságát.
61

 Az emberi autonómia biztosítása 

érdekében olyan társadalmi struktúrákat kell támogatni, amelyek révén az emberek élete a 

munkavégzésen keresztül egyre inkább kiteljesedik.
62

 Ezt a kívánalmat az a munkajogviszony 

elégíti ki, amelyik többek között relatív biztonságot nyújt a munkajogviszony jogellenes 

megszüntetése ellen is.
63

 

Az „állampolgárság” gondolatának a munka világára történő adaptálása abból indul ki, a 

munkavállalót a munkahelyhez kapcsolódó – jogszabály, illetve kollektív szerződés által 

biztosított – jogok és kötelezettségek az adott közösséghez való tartozásánál fogva illetik meg. 

Ez az állampolgársághoz hasonló köteléket alakít ki, ezt a munkavállaló és az állam közötti 

viszonyt munkaügyi állampolgárságként (industrial citizenship) jelöli meg az elmélet.
64

 Az 

elmélet alapvető tétele, hogy az államnak valamennyi polgára számára meg kell teremtenie 

annak lehetőségét, hogy állampolgárként méltó és szabad életet élhessen.
65

 Ez azonban csak 

akkor képzelhető el, ha a munkavállalók a munkahelyen védelmet élveznek a jogellenes, az 

önkényes és a diszkriminatív megszüntetéssel szemben.
66

 Ebből következően a munkáltató 

megszüntetési jogát észszerű korlátok közé szükséges szorítani, különösen azért, mert a 

munkajogviszony megszüntetése egyenesen a „állampolgárság” elvesztését jelenti, ami pedig 

közvetlen kihatással bír a politikai, gazdasági és szociális jogok gyakorlására is. Megítélésem 

szerint a munkaügyi állampolgárság gondolata önmagában nem lehet a megszüntetés elleni 

védelem fundamentuma, sokkal inkább tekinthető következménynek. A gondolatra ugyanis 

kitűnően felfűzhetők a munkavállalók számára fontos jogosultságok, ám összességében nem 

mond semmi többet vagy újabbat az állam egyébként is fennálló kötelezettségeiről, így a 

munka világa kereteinek jogállamisággal összhangban álló szabályozásáról, valamint az e 

körben relevanciával bíró emberi jogok garanciáinak kiépítéséről. 
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3.3. A munkajogviszony önkényes és jogellenes megszüntetése elleni védelem mint 

emberi jog 

 

Az ismertetett elméletek megítélésem szerint arra engednek következtetni, hogy az 

önkényes és jogellenes megszüntetés elleni védelemnek általános érvénnyel valamennyi 

munkavállalót meg kell illetnie. A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy e védelemhez való jog 

az emberi mivolthoz kapcsolódó, külső elismeréstől függetlenül is létező, általános 

érvényesülésre törő emberi jognak tekinthető-e. Feltételezésem az volt, hogy noha nem 

valamennyi munkához kapcsolódó jog tekinthető egyúttal emberi jognak, a két kategóriának 

létezik közös halmaza. 

A pozitivista felfogás értelmében egy jog akkor tekinthető emberi jognak, ha azt 

valamely nemzetközi jogi dokumentum ekként szabályozza. Ez a megközelítés merőben 

formális, az emberi jogok univerzalitásával ellentétes, valamint az ún. „párhuzamos 

valóságok” problémáját veti fel, ami egyebek mellett a kötelezett államok körét illetően szül 

bizonytalanságot.
67

 Az instrumentális felfogás a védelmi mechanizmusokra helyezi a 

hangsúlyt, ennélfogva különbséget tesz az állam cselekvési vagy tartózkodási kötelezettsége 

alapján a polgári és a politikai, valamint a gazdasági és szociális jogok között.
68

 E két, kétes 

eredményekkel kecsegtető megközelítéshez képest a normatív felfogás egzaktabb megoldást 

kínál: az emberi jog fogalmából indul ki. Az emberi jog fogalmának kritériumai alapján az 

emberi jogok kényszerítő jellegűek, univerzálisak, lényeges tartalmuk pontosan 

meghatározható és időtlenek.
69

  

A munkához való jog emberi jogi természetét vizsgálva mindenekelőtt annak lényeges 

tartalmát volt szükséges meghatározni. A munkához való jog egyik lehetséges értelmezése 

annak negatív oldalára összpontosít. Eszerint a munkához való jog az állam tartózkodását 

követeli meg, melynek értelmében köteles tiszteletben tartani minden ember azon jogát, hogy 

a foglalkozását, munkáját, fő jövedelmi forrását szabadon megválaszthassa.
70

 Ezen 

túlterjeszkedik az az értelmezés, mely szerint a munkához való jog a munka, a foglalkozás, a 

hivatás szabad megválasztásának és gyakorlásának szabadságát jelenti, ennek biztosítása 

érdekében azonban az államnak a jog gyakorlásához szükséges feltételrendszert is 

biztosítania kell.
71

 A munkához való jog pozitív jogként való értelmezése szerint az államnak 

mindenki számára biztosítania kell a munkavégzés lehetőségét, gyakorlatilag a teljes 

foglalkoztatottságot.
72

 A pozitív és a negatív felfogás ötvözése szorosan kapcsolódik a 

munkajogviszony tulajdonszerű védelmének elméleteihez. Eszerint azon túlmenően, hogy az 

állam feladatai közé tartozik a munka megválasztásának és gyakorlásának szabadságát 

biztosító feltételrendszer kiépítése és működtetése, a már meglévő foglalkozás zavartalan 

birtoklásának biztosítása is a feladata.
73

 Ez pedig elsősorban a munkajogviszony 

megszüntetésének rendszerén keresztül garantálható, amelynek alapkövetelménye a 

munkáltató általi megszüntetés önkényességének kizárása. 
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A munkához való jog emberi jogi minőségét megerősíti a Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Bizottságának a munkához való jogról szóló 18. számú általános 

megjegyzése is.
74

 A munka az egyén személyes kibontakozásának, társadalomban és 

gazdaságban való jelenlétének egyik legfontosabb mozzanata.
75

 Eszerint a munkához való jog 

az emberi méltóság elválaszthatatlan és természeténél fogva benne rejlő része, más emberi 

jogok érvényesítésében is nélkülözhetetlen.
76

 A munkához való jognak lényegi tartalmi eleme 

az önkényes elbocsátás elleni védelem, a kettejük közötti kapocs pedig az ember 

méltóságának védelme.
77

 

A munkához való jog több részkötelezettséget foglal magában: a munka és a 

foglalkozás szabad megválasztásának jogán, a rabszolgaság, illetve a kényszermunka tilalmán 

kívül a munkához való jog pozitív oldalát is, mely megköveteli, hogy az állam teremtse meg 

és működtesse mindazokat a feltételeket, amelyek egyfelől a szabad választás lehetőségét 

megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják, másfelől magában foglalja a meglévő 

munkajogviszony védelmét az önkényes megszüntetéssel szemben. Az eddigiekben kifejtettek 

tükrében megállapítható, hogy a munkához való jog lényeges tartalma pontosan 

meghatározható, az abban rejlő egzisztenciális védelmi igény következtében morálisan 

kényszerítő erejű, ezért a munkához való jog általános érvényesülésre törő emberi jog. 

Az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem további nemzetközi 

instrumentumai is megerősítik annak emberi jogi jellegét. A Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet 158. számú Egyezménye bizonyos munkavállalói csoportok tekintetében 

lehetőséget ad ugyan a kivételekre, ám általánosságban írja elő a munkáltató indokolási 

kötelezettségét. Az egyezmény szabályozza egyebek mellett a munkavállaló számára 

biztosítandó védekezés és jogorvoslat lehetőségét, valamint a szankciórendszer lényegi 

elemeit. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikke az indokolatlan elbocsátással 

szembeni védelemhez való jogról rendelkezik, figyelemmel azonban arra, hogy az Alapjogi 

Charta rendelkezéseinek a tagállamok csak annyiban címzettjei, amennyiben az Európai Unió 

jogát hajtják végre, jelenleg a rendelkezés meglehetősen korlátozott körben érvényesül.
78

 A 

Módosított Európai Szociális Karta 24. cikke is rögzíti a munkáltató tényleges okhoz kötött 

megszüntetésének kötelezettségét, a jogorvoslati jogot, valamint a szankciórendszerrel 

kapcsolatos rendelkezéseket. 

A fentiekre tekintettel a munkáltató általi önkényes és jogellenes megszüntetéssel 

szembeni védelem a munkához való jog mint emberi jog részelemének tekinthető. Az 

értekezésemben felállított második hipotézis miszerint NAPJAINKBAN AZ EMBER ÁLLÁSHOZ 

VALÓ VISZONYÁNAK MEGVÁLTOZÁSA KÖVETKEZTÉBEN AZ ÖNKÉNYES ÉS JOGELLENES 

MEGSZÜNTETÉSSEL SZEMBENI VÉDELEMHEZ VALÓ JOG A MUNKÁHOZ VALÓ JOGBÓL ÉS AZ 

EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOGBÓL LEVEZETHETŐ EMBERI JOGNAK MINŐSÜL, MELY ALAPJOGI 

VÉDELMET IGÉNYEL (H2), igazolást nyert. 
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3.4. A munkajogviszony önkényes és jogellenes megszüntetése elleni védelem a magyar 

Alkotmánybíróság felfogásában 

 

Az Alkotmánybíróság a munkához való jogot „kettős rendeltetésű” alkotmányos 

jogként értelmezte. Míg a munkához való jog mint szociális jog az állam intézményvédelmi 

kötelezettségét alapozza meg, addig a munkához való alanyi jogot a foglalkozás és a 

vállalkozás szabad megválasztásának és gyakorlásának jogaként értelmezte.
79

 Az önkényes és 

jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem tekintetében az Alkotmánybíróság 

ellentmondásos álláspontot képviselt. A magánmunkajogviszonyok tekintetében arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy a munkáltatót szabad felmondási jog illeti meg, ezért a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) előírt indokolási 

kötelezettség nem más mint kedvezményszabály („pozitív diszkrimináció”), amelyre 

egyébként senkinek nincs alkotmányon alapuló joga.
80

 Az Alkotmánybíróság szabad 

felmondási jogra történő hivatkozása megítélésem szerint téves. A munkajogban ugyanis 

éppen ezt a fajta korlátlanságot szükséges keretek közé szorítani annak érdekében, hogy 

érvényesülni tudjon a szerződési szabadság a felek között fennálló hatalmi egyenlőtlenség 

ellenére. A szabad felmondás joga éppen ezért a magánjogra igaz lehet, a munkajogban 

viszont az indokolási kötelezettség az általános.
81

 

Ettől eltérően az Alkotmánybíróság szerint nem érvényesülhet a szabad felmondási jog 

a közszolgálatban. A munkáltató indokolási kötelezettsége és az indokolatlan felmentéssel 

szembeni jogvédelem ugyanis itt nem kedvezményszabály, hanem a jogviszony jellegéből 

következő garanciális követelmény, mely alkotmányos jelentőséggel bír.
82

 Az 

Alkotmánybíróság a közszolgálattal összefüggésben megállapította, hogy a védelem 

biztosítása a munkához való joggal összefüggésben az állam intézményvédelmi kötelezettsége 

körébe tartozik.
83

 

Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság különbségtétele nem helytálló, nem lehet 

ugyanis szétválasztani ebben a tekintetben a magánmunkajogot és a közszolgálat munkajogát. 

Az Alkotmánybíróság – egyébként helyesen – megállapította, hogy a munka az egyén létének, 

emberi autonómiájának anyagi forrása, és a törvényi szabályozás funkciója az, hogy 

megteremtse mindazokat a garanciákat, amelyek biztosítják, hogy a függő helyzet a 

munkavállalók oldalán ne eredményezzen kiszolgáltatottságot. Amint azt az 

Alkotmánybíróság kifejtette, ilyen garancia a megszüntetés törvényi szabályozása is, amely 

védelmet nyújt az indokolatlan, önkényes megszüntetés ellen.
84

 A testület utalt arra, hogy az 

„európai jog” a munkához való jog elemének tekinti az indokolatlan elbocsátással szembeni 

hatékony védelemhez való jogot. Nem világos azonban, hogy miért nem vonta le ebből a 

következtetést, hogy ez a magyar jog vonatkozásában sem lehet másképpen, különös 

tekintettel arra, hogy Magyarországot is köti a Gazdasági, szociális és kulturális jogok 

nemzetközi egyezségokmányának 6. cikke, amelynek hatálya az önállótlan munkavégzés 
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valamennyi formájára kiterjed. 

Az önkényes elbocsátással szembeni védelem egyik sarokköve a hatékony jogvédelem 

biztosítása. Az Alkotmánybíróság kizárólag a közszférára nézve érvelt, ám nyilvánvaló 

módon a hatékony jogvédelemnek attól függetlenül kell megilletnie a munkavállalót, hogy a 

közszférán vagy a magánszférán belül kerül-e foglalkoztatásra. Az Alkotmánybíróság szerint 

a hatékony bírói jogvédelem követelménye szerint a szabályozásnak olyan jogi környezetet 

kell biztosítania, amely lehetővé teszi, hogy a perbe vitt jogok a bíróság által érdemben 

elbírálhatók legyenek. A munkáltatói döntés meghozatalának alapját képező szabályoknak 

éppen ezért adekvát szempontot vagy mércét kell tartalmazniuk ahhoz, hogy utóbb állást 

tudjon foglalni a jogorvoslat keretében eljáró szervezet. Aránytalanul korlátozza ezért a bírói 

jogvédelemhez való jogot az, ha a jogalkotó elmulasztja szabályozni a munkáltatói felmentés 

törvényi feltételeit, és lehetőséget ad a döntés indokolásának mellőzésére.
85

 Az érdemi bírói 

jogvédelem lehetőségének ez a korlátozása nem nyújt valódi, hatékony jogvédelmet a 

munkáltató visszaélésszerű, önkényes döntésével szemben.
86

 

Az önkényes és jogellenes megszüntetés elleni védelem emberi méltósággal való szoros 

kapcsolata az Alkotmánybíróság érvelésében szintén kimutatható. A közszférára korlátozott 

érvelése szerint az indokolatlan felmentés elleni jogvédelem hiánya következtében egyúttal az 

emberi méltósághoz való jog is sérelmet szenved. Ilyenkor előre kiszámíthatatlan módon 

kerülhet veszélybe a foglalkoztatott és családjának létfenntartása, ami feltétlen 

alárendeltséget, kiszolgáltatott helyzetet teremt. Az ember állami (munkáltatói) 

feladatmegoldás „eszközként” való kezelése ellentétes az emberi méltósággal.
87

 Ezek a 

megállapítások álláspontom szerint azonban nemcsak a közszférára, hanem a magánszférára 

is helytállóak. Amennyiben ugyanis a közszférában a kormányzati törekvések egyszerűbb 

megvalósítása érdekében álló, jogi korlátok nélküli megszüntetés sérti az emberi méltóságot, 

úgy a magánszférában a munkáltató gazdasági vagy egyéb érdekei által vezérelt, jogi korlát 

nélküli, észszerű és alapos indokolással nem alátámasztható, ezért önkényes megszüntetés is 

ellentétes azzal. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a munkajogviszony önkényes 

és jogellenes megszüntetése elleni védelem – függetlenül attól, hogy a magánmunkajog vagy 

a közszolgálati munkajog területén szabályozott munkajogviszonyról van-e szó – nemcsak az 

állam munkához való joghoz kapcsolódó intézményvédelmi kötelezettsége körébe, hanem az 

emberi méltóság védelmével összefüggő kötelezettsége körébe is tartozik. 

 

3.5. Az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni hatékony jogvédelem eszközei 

 

Az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni hatékony védelem tartalmi, formai 

és eljárási megoldások együttes jelenlétét követeli meg. Egyfelől elengedhetetlen a 

megszüntetés valódi és észszerű indokának egyértelmű és visszaidézhető módon való 

rögzítése, másfelől biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az indok jogszerűségét független 

és pártatlan jogorvoslati fórum ítélje meg, amely előtt a munkáltatónak kell bizonyítania a 

megszüntetés indokát.
88

 Amennyiben az önkényes vagy jogellenes munkajogviszony-

megszüntetés megállapítására kerül sor, adekvát szankciórendszernek kell rendelkezésre 

állnia, amelynek megfelelő reparációt kell biztosítania, ideértve a munkajogviszony 

helyreállítását vagy a kártérítést is.
89
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4. A munkajogviszony önkényes és jogellenes megszüntetésével szembeni védelem 

fejlődése a magyar munkajogban 

 

4.1 A szabályozás története a 19. századtól a második világháborúig 

 

A magyar jogfejlődés vizsgálatával elsődleges célom az volt, hogy vázoljam, miként 

jelentek meg a magyar jogfejlődésben az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni 

védelem kulcselemei. Ennek során elsődlegesen az indokolási kötelezettséget és az azzal 

szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeket, valamint a hatékony jogorvoslat és 

ezen belül a jogellenes munkajogviszony-megszüntetés jogkövetkezményeit vetettem 

vizsgálat alá, kutatásaim azonban olyan alapvető kérdések tekintetében is következtetések 

levonását tették lehetővé, amelyek az értekezésem tárgya szempontjából különös fontossággal 

bírnak. 

A második világháborút megelőző korszak szabályozása rendkívül differenciált és 

többrétegű volt. Az állami jogi szabályozás az 1800-as évek közepétől jelent meg, intenzitása 

az 1910-es évekig egyre erősödött. A munkajogviszonyok – gazdasági ágazatonként, illetve 

foglalkozási ágak szerinti – széttöredezett szabályozása
90

 azonban csak a felszín volt, ugyanis 

mind ezek, mind a nem szabályozott munkajogviszonyok tekintetében különösen fontos 

szerepet töltött be a felek akaratautonómiájából fakadó kontraktuális szabályozás, a 

szokásjog, valamint a bírói gyakorlat. Meghatározott esetekben a szabályozás relatíve 

diszpozitív tartalommal töltött meg egyes jogintézményeket (például felmondási idő), az 

ítélkezési gyakorlat pedig kreatív módon szélesítette a jogvédelem határait (például 

felmondási joggal való visszaélés
91

). Ezzel együtt a kontraktus alapú „munkajogi” 

szabályozás a munkajogviszony természetéből eredően nem volt képes kiegészíteni az 

önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem első védvonalát.
92

 A munkáltató 

által egyoldalúan meghatározott és a munkavállaló által többnyire hallgatólagosan elfogadott 

belső szabályzatok, szolgálati rendtartás és a felek megállapodásai leronthatták a jogszabályi 

rendelkezéseket. 

Paradox módon a kontraktus a munkavállaló alávetetti státuszát erősítette. A 

munkavállaló pozícióját a korszakban inkább a státusz fogalmával lehetne megragadni, a 

kontraktus ugyanis nem a megszüntetés elleni védelem, hanem éppen mint e védelem 

lazításának eszköze érvényesült. A felek mellérendeltségének idealisztikus képe, a szerződési 

szabadság abszolutizálása és a valóság között ellentmondás feszült, a munkavállaló helyzetét 

jelentős részben a státuszszerű függés jellemezte. A korszakra egyébként is jellemző volt – 

különösen a belső és a külső cselédek esetében, a mezőgazdaságban, de még az iparban is – a 

feudalisztikus maradványok jelenléte.
93

 

A jogalkotásban a felmondásvédelmi eszköztár ugyan megjelent, de az különösebb 

átgondolt rendszer nélkül, patchwork-szerűen, az egyes ágazatokban különböző 

terjedelemben juthatott csak szerephez. A jogi szabályozás általában véve nem követelte meg 

a munkáltató általi felmondás indokolását ezzel az önkényes megszüntetés elleni védelem 

lényegi elemét mellőzte. Az indokolási kötelezettséget csak az azonnali hatályú elbocsátás, 

valamint a rendkívüli felmondás esetén tette kötelezővé. Az azonnali hatályú elbocsátás 
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indokai között a munkáltató számára széles mérlegelési lehetőséget biztosító esetkörök 

mellett olyan elbocsátások is megjelentek, amelyek a munkavállaló számára méltánytalan 

helyzetet teremtettek azáltal, hogy egy eleve kiszolgáltatott és védelemre szoruló helyzetben 

tették lehetővé a munkajogviszony megszüntetését. Egyes tényállások a munkavállaló 

önhibájától függetlenül lehetővé tették az elbocsátást, ezzel szabad utat adva az önkényes 

elbocsátásoknak. Mindemellett a törvényi jog az azonnali hatályú elbocsátás indokainál 

jelentős részben olyan megszüntetési okokat is tartalmazott, amelyek akár a hatályos 

szabályozás alapján is alapul szolgálhatnának a megszüntetésre. Az írásba foglalás 

követelménye nem volt általánosan kötelező, noha azt egyes munkajogviszonyok körében – 

különösen az azonnali hatályú felmondásnál – jogszabály vagy a bírói gyakorlat követelte 

meg.
94

 

A hatékony jogorvoslat követelménye vonatkozásában a második világháború előtti 

korszak jelentős hiányosságokkal küzdött mind a jogorvoslatot elbíráló fórumrendszer, mind a 

szankciórendszer szempontjából. Noha az általános szabályok szerint e jogviták rendes 

bíróság hatáskörébe tartoztak,
95

 ettől eltérően a panaszok, jogorvoslat iránti kérelmek 

tárgyában a korszak jelentős részében (ipar, bányászat, kereskedelem, mezőgazdaság, házi 

cselédség) nem bírói, hanem hatósági fórum járt el, melynek eljárása során a 

fegyveregyenlőség elve aligha érvényesülhetett. E fórumok azért sem jelenthettek minden 

esetben hatékony garanciát, mert gyakorta érdemi tárgyalás nélkül, a bizonyítási eszközök 

korlátozott alkalmazása mellett hozták meg a döntéseiket. 

A jogellenes megszüntetés szankciórendszeréből teljes egészében hiányzott az in 

integrum restitutio, helyette a munkáltató elsődlegesen kártérítési felelősséggel tartozott az 

általános magánjogi szabályok szerint,
96

 bizonyos esetekben pedig átalány-kompenzáció 

fizetésére volt kötelezhető.
 

E szankciórendszer aligha volt alkalmas a munkavállaló 

egzisztenciális védelmi igényének a kielégítésére, a prevenció, az önkéntes jogkövetés 

céljainak érvényesítésére, valamint a társadalmi rosszallás kellő kifejezésére.
 
 

 

4.2 A munkajogviszony megszüntetése a szocialista munkajogban 

 

A szocialista munkajog a magánjogi szabályozástól gyökeresen eltérő, kógens, 

közigazgatásias karakterű szabályozást valósított meg. A szovjet munkajog – magyar 

hagyományoktól addig teljesen idegen – recepciójával párhuzamosan a munkajogviszonyok 

uniformizált rendezése egységesen kezelte a közszolgálatot és a gazdasági 

munkajogviszonyokat. A kényszerű átvétel során a régi magánjogi jogintézmények ütköztek a 

szocialista szabályozással, amelynek eredményeként a szabályozás jelentős terminológiai, 

dogmatika és elvi jellegű változáson esett át. Az állami vállalat és a munkavállaló között 

erőteljes státuszszerű függés és alárendelti kapcsolat épült ki. A változások mögött azonban 

mindvégig fellelhető volt a jogalkalmazásban a viszonylagos állandóság és folytonosság is, 

mely azt eredményezte, hogy a magyar joggal össze nem férő jogintézmények és megoldások 

közül egyesek a rendszerváltást követő munkajogi változásokat sem érték meg, és 

felcserélődtek a korábban bevett megoldásokkal.
97

 

A szocialista korszak első három évtizedében a munkajogviszonyból származó viták 

tekintetében kizárt volt a bírói út igénybevétele, az 1980-as években jelent meg a bírói 

felülvizsgálat másodfokon a munkajogviszony megszüntetésével összefüggésben. Ennek 

elsődleges ideológiai magyarázata az volt, hogy a szocializmusban a munkaügyi jogviták nem 
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két ellenérdekű fél vitái, ezért azokban vállalati belső fórumok eljárása is elegendő.
98

 Ez a 

megközelítés figyelmen kívül hagyta azonban azt, hogy a munkavállaló egzisztenciális 

védelmi igénye függetlenül a politikai és ideológia berendezkedéstől minden esetben fennáll, 

a megszüntetés jogellenességét és az egzisztenciális védelmi igény fennállását 

legmegfelelőbben pedig csak egy független fórum képes megítélni, mely kritériumnak 

leginkább az bíróság felel meg. Független kontroll nélkül a hatékony jogorvoslat, és ebből 

következően az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem azonban aligha 

biztosítható. 

A szabályozás szakított a kártérítési elv kizárólagosságával, a jogellenes 

munkajogviszony-megszüntetés esetére előbb a munkajogviszony helyreállítását, majd az in 

integrum restitutio elvét mondta ki. Ez a megoldás elvileg figyelembe vette a munkavállaló 

egzisztenciális védelmi igényét és a megfelelő reparáció szükségességét. Kétséges azonban, 

hogy a büntető jellegű szankció hiánya a munkáltatói oldalon mennyiben volt képes 

befolyásolni a prevencióval kapcsolatos célokat, illetve mennyiben sikerül érvényre juttatni e 

jogkövetkezményeken keresztül a társadalom rosszallását. 

Fontos ugyanakkor azt is látni, hogy a munkához való jog korábbiakban már elemzett 

pozitív felfogása állampolgári jogként tekintett a foglalkoztatás, illetve a munkaalkalom állam 

általi biztosítására. A munkavégzés – és praktikusan a megszüntetést követő újból 

elhelyezkedés – kötelezettség is volt egyben. Ebben a kontextusban az állam elsődlegesen a 

munkaalkalom megteremtésével biztosította a munkához való jogot, a jogorvoslat által 

biztosított védelem éppen ezért kevésbé volt hangsúlyos. Ebből következik az is, hogy a 

fegyelmi elbocsátás mellett további joghátrányok, mellékbüntetések jelentek meg,
99

 ugyanis 

az ideológia szerint munkanélküliség hiányában, az újbóli elhelyezkedés kötelezettsége 

mellett az állás elvesztése önmagában nem képviselt olyan súlyú szankciót, amely képes lett 

volna a munkavállalót a munkafegyelmet sértő magatartásoktól visszatartani. 

A szocializmus munkajogi kódexei alatt kialakult gyakorlat a felmondást lényegében a 

munkavállaló személyében rejlő, valamint a munkáltató működésével kapcsolatos okokra 

hivatkozva tette lehetővé, és összességében indokolással ellátott, világos írásbeli felmondást 

követelt meg a munkáltatótól.
 
Ezen túlmenően széles körben szabályozást nyert a felmondási 

tilalmak és korlátozások rendszere is. E jogintézmények az önkényes és jogellenes 

megszüntetéssel szembeni védelem biztosítása irányába hatottak. A jogalkalmazásban 

kimutatható egyfajta állandóság is, így a felmondást és az elbocsátást megalapozó 

körülmények mögött megjelent a második világháború előtti jogalkalmazói gyakorlat, a 

megszüntetések alapjául szolgáló egyes tényállások összességében nem mutattak lényegi 

eltéréseket. Kiemelendő továbbá, hogy a joggal való visszaélés tilalma szintén fontos szerepet 

játszott az önkényes megszüntetéssel szembeni védelemmel összefüggésben azokban az 

esetekben, amelyekben a munkáltató a felmondás jogát a rendeltetésével össze nem férő 

módon, illetve önkényesen gyakorolta.
100

 

 

4.3 A rendszerváltást követő szabályozás 

 

A rendszerváltozást követő szabályozást a szocialista megoldásokkal való szakítás és a 

„magánjogiasabb” szabályozás igénye, a szerződési elvhez való visszakanyarodás jellemzi.
101

 

Ennek eredményeként az állami beavatkozás valamelyest csökkent, a kógencia kisebb 

                                                           
98

 FAZEKAS József: Munkajogunk fejlődése a felszabadulástól a Munka Törvénykönyvéig. 106. 
99

 NIGRINY Elemér – MÁLTÁS György: Munkaügyi viták a gyakorlatban. 225–229., ROMÁN László: A munkajog 

alapintézményei. I. kötet. 276–277. 
100

 GARANCSY Gabriella: A munkajogviszony megszüntetése. 116. 
101

 A „rekontraktualizáció” jellemzőire és hatásaira nézve l. KOLLONAY LEHOCZKY, Csilla: European 

Enlargement: A Comparative View of Hungarian Labour Law. 2004. 



26 

 

területre szorult vissza. Teljes szakítás ugyanakkor nem történt, különösen azért nem, mert a 

szocialista munkajog bizonyos megoldásai továbbra is jelen voltak az új keretek között. A 

múlt tagadásának, valamint a második világháború előtti szabályozáshoz való 

visszakanyarodásnak egyik szembetűnő lépése az egységes munkajogi szabályozás 

differenciálódása a magánmunkajogi és közszolgálati munkajogi szabályozás 

kettéválasztása,
102

 majd további szegmentálódása volt. A visszatérés jelentkezett a 

terminológiai készlet megváltozásában, egyes jogintézmények újbóli megjelenésében is. 

Az önkényes megszüntetés elleni védelmet a megszüntetési jogcímek kógens rendszere, 

az írásba foglalás kötelezettsége, az indokolási kötelezettség, az indokolással szemben 

támasztott minőségi követelmények (valós, világos és okszerű),
103

 a felmondási tilalmak és 

korlátozások, valamint a joggal való visszaélés tilalma garantálja. Ez is jól mutatja, hogy a 

szerződési elv előretörése ellenére a megszüntetés elleni védelem kapcsán kevésbé a 

kontraktus, mint inkább a jogi szabályozás dominál. Ilyen értelemben a kontraktusról a 

státuszszerű védelemre helyeződik át a hangsúly, és nem a munkavállaló szerződési pozíciója 

vagy a felek erőviszonyai gyakorolnak döntő befolyást a megszüntetéssel szembeni 

védelemre, hanem a jogi szabályozás minősége és az a jogalkotói attitűd, amely a 

munkavállaló védelmére vonatkozó szabályozást meghatározza. 

Az önkényes megszüntetéssel szembeni védelemnek azonban több olyan pontja is van, 

amely a legújabb magyar munkajogi szabályozásban kifogásolható. Az első átfogó és elvi 

jellegű probléma az Alkotmánybíróság általam – az értekezés több pontján – kritikával illetett 

felfogásával kapcsolatos. A megszüntetés rendszerével összefüggésben követett 

alkotmánybírósági érvelés, mely a felek – és ezen belül a munkáltató – felmondási jogának 

„teljes és korlátozhatatlan szabadságából” indul ki, a korábban kifejtettek alapján téves és 

felülvizsgálandó. 

Megállapítható továbbá, hogy a munkáltató működésével összefüggő felmondások 

tekintetében a felmondással szemben támasztott minőségi követelmények közül az okszerűség 

a bírói gyakorlat alapján ténylegesen nem érvényesül, ugyanis az ilyen felmondási indokokat 

a bíróságok mintegy tényüknél fogva okszerűnek tekintik.
104

 Javasolt éppen ezért a bírói 

gyakorlat felülvizsgálata, ami az okszerűség követelményével összhangban ezekben az 

esetekben is vizsgálja, hogy a munkáltató által felhozott indokolás kellően komoly és 

meggyőző, és a munkajogviszony valóban elveszítette-e rendeltetését. 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben az önkényes 

megszüntetéssel szembeni védelem erodálódott és fragmentálódott rendszere épült ki a 

munkaerő-kölcsönzés vonatkozásában. Ezzel a jogalkotó kétséget kizáró módon az ún. 

másodlagos munkajogviszonyban álló munkavállalók csoportjába sorolta a kölcsönzött 

munkavállalókat. Az Mt. számos ponton javított ezen a helyzeten, ám továbbra is különösen 

problematikus a kikölcsönzés megszűnésének mint felmondási oknak a szabályozása, mely 

felveti a bírói jogvédelemhez való jog aránytalan korlátozását, valamint az emberi méltóság 

sérelmét. Hasonló okok miatt ütközik az önkényes megszüntetéssel szembeni védelembe 

megítélésem szerint a határozott idejű munkajogviszony hátralévő időre járó, de legfeljebb 

tizenkét havi távolléti díj megfizetésével történő megszüntetése is. 

Összhangban az Európai Unió Bírósága gyakorlatával a nyugdíjasnak minősülő 

munkavállalók felmondása tekintetében az indokolás mellőzése – feltéve, hogy ezzel hosszú 

távú és jelentős jövedelemveszteség következik be a munkavállaló oldalán –, csak abban az 
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esetben lehet indokolt, ha ezzel párhuzamosan a munkavállaló olyan észszerű mértékű 

nyugdíjra szerez jogosultságot, amely fedezi a nyugdíjas felmerülő szükségleteit).
105

 

Megítélésem szerint a hátralévő idő megváltásával történő munkajogviszony-

megszüntetés az önkényes megszüntetéssel szembeni védelembe ütközik függetlenül attól, 

hogy adott esetben jelentős anyagi kompenzációt nyújt a munkavállaló számára. Ennek oka 

az, hogy ilyen esetben elmarad az indokolás, a megszüntetés csupán egyszerű megváltási 

kérdéssé válik függetlenül a munkajogviszony tartamától. Ezzel a munkavállaló 

kiszolgáltatott helyzetbe kerül, a munkáltató gazdasági érdekeinek puszta eszközévé válik, 

ami ellentétes az emberi méltósággal. A munkáltatói döntés oka nem ellenőrizhető, így nem 

lehet biztosított a hatékony jogvédelem sem, a munkavállaló érdemben nem tudja vitatni a 

munkáltató döntését. 

Az Mt. a legjelentősebb változást a munkajogviszony jogellenes megszüntetésének 

jogkövetkezményei tekintetében hozta. A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit 

érintően az in integrum restitutio elve és a kompenzációs elv helyet cserélt. A hatályos 

szabályozásban a munkajogviszony helyreállítására okot adó esetek minimális szintre 

szorítása lényegében a munkajogviszony stabilitását legteljesebben megvalósító szankció 

ellehetetlenülését jelenti. A korábbi szabályozáshoz hasonlóan a munkajogviszony 

helyreállítása körében a bíróságok számára indokolt lenne nagyobb szerepet biztosítani azzal, 

hogy a munkáltatónak lehetősége legyen olyan körülményeket igazolni, amelyek 

fennállásakor lehetetlen vagy aránytalan sérelemmel járna a munkavállaló 

továbbfoglalkoztatása. A visszahelyezés kötelező eseteinek meghatározása a munkáltató 

számára ugyanis olykor lehetetlen feladatot jelent. 

A jogellenes megszüntetéssel összefüggésben okozott kárért fennálló felelősség körében 

az elmaradt jövedelmet érintő felső korlát ellentmond a teljes kártérítés elvének, megítélésem 

szerint a limit észszerű átlépése lehet indokolt. A kártérítési követelés észszerű keretek közé 

szorítását megítélésem szerint az előreláthatósági klauzula alkalmazásával is el lehet érni. A 

bírói gyakorlatnak el kellene ismernie, hogy a jogellenes megszüntetés sérelemdíjra való 

jogosultságot alapoz meg. Az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem 

ugyanis a munkához való jogból levezethető emberi jog, melynek sérelme maga után vonhatja 

a sérelemdíj megállapíthatóságát. 

Javaslatom szerint a jogkövetkezmények hatályos rendszerében szükség lenne a 

munkáltató által elkövetett jogsértés súlyára reagáló és bizonyos határok között kiszabható, 

bírói mérlegeléshez kötött büntető jellegű szankció bevezetésére. Ezt az igényt elsődlegesen 

az indokolja, hogy jelenleg nincs olyan szankció, amely adekvát módon reagálna a jogellenes 

megszüntetés súlyára. Javaslatom szerint ezt az összeget a társadalom által viselt költségek 

enyhítésére lehetne fordítani (például egy erre a célra létrehozott álláskeresőket segítő alap 

javára). 

Összességében az Mt. megítélésem szerint kevésbé sikeresen valósította meg a 

megszüntetési rendszerrel összefüggő elsődleges jogalkotói célt, nevezetesen a 

jogalkalmazásban felmerülő ellentmondások kiküszöbölését, ellenben ezzel párhuzamosan 

számos olyan nyitott kérdést vetett fel, amelyre jelenleg még nincs megnyugtató válasz. 

Értekezésemben ezekre a megszüntetés rendszerét érintő kérdésekre is megkíséreltem 

válaszokat kidolgozni, vagy de lege ferenda javaslatokat adni (a munkajogviszony 

fenntartásának elháríthatatlan külső ok következtében történő lehetetlenné válása, az azonnali 

hatályú felmondás objektív lehetetlenülésre alapított fordulatának értelmezése, a 

várandósággal és az emberi reprodukcióval kapcsolatos felmondási tilalom kapcsán). 

A nemzetközi egyezmények, valamint a magyar jogfejlődés vizsgálata alapján 

kijelenthető, hogy az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni hatékony jogvédelem 
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kulcselemei: 1. a munkáltató általi megszüntetés valódi és észszerű indokainak egyértelmű és 

visszaidézhető módon való rögzítése, 2. a hatékony jogorvoslati jog biztosítása, melynek 

során az indok jogszerűségét független és pártatlan jogorvoslati fórum ítéli meg, és amely 

előtt a munkáltatónak kell bizonyítania az megszüntetés indokát, továbbá 3. az adekvát 

szankciókhoz való jog, amely megfelel az igazságos szankciórendszerrel szemben támasztott 

követelményeknek. A második világháború előtti szabályozás nem vagy csak szórványosan 

felelt meg ezeknek az elvárásoknak a megszüntetés egyes indokainak észszerűtlen volta, a 

felmondás indokolás nélkülisége, a kompenzáció kizárólagossága, valamint a jogorvoslati 

rendszer hiányosságai következtében. A szocialista szabályozás vonatkozásában elsősorban a 

jogorvoslati rendszerrel kapcsolatos aggályok merülnek fel. A rendszerváltozást követő 

szabályozás tekintetében pedig a fentiekben bemutatott hiányosságok korlátozzák az 

önkényes és jogellenes megszüntetés elleni védelem teljes és hatékony érvényesülését. 

Az indokolás nélküli megszüntetés sérti az emberi méltósághoz való jogot, mert jogi 

korlátok nélkül ad lehetőséget a munkajogviszony munkáltató által történő megszüntetésére, 

ami pedig önkényes, a munkáltató szubjektív megítélésén alapuló joggyakorlásnak is teret 

nyit, és eszközként kezeli a munkavállalót. Ez a helyzet kiszámíthatatlanná teszi a 

munkavállaló és családjának létfenntartását, és feltétlen alárendeltséget, kiszolgáltatott 

helyzetet teremt. Ha a munkáltatói döntésnek nincs mércéje, azaz indokolást nem követel meg 

vele szemben a szabályozás, úgy kizárt vagy korlátozott mértékben érvényesülhet a valódi és 

hatékony jogvédelem. Ebből az is következik, hogy a hatékony jogvédelemhez szükség van 

arra, hogy a munkáltató általi megszüntetés független és pártatlan fórum által legyen 

érdemben elbírálható. A szankciórendszer akkor adekvát, ha képes megfelelni az 

igazságosság által támasztott kritériumoknak (reparáció biztosítása, generális és speciális 

prevenció, önkéntes jogkövetés ösztönzése, társadalom rosszallásának kifejezése, megsértett 

munkajogi jogrend integritásának biztosítása). Mindezekre tekintettel a harmadik hipotézis, 

miszerint AZ ÖNKÉNYES ÉS JOGELLENES MEGSZÜNTETÉSSEL SZEMBENI VÉDELEM 

ELSŐDLEGESEN AZ INDOKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS A HATÉKONY JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG, 

VALAMINT AZ ADEKVÁT SZANKCIÓRENDSZER ÁLTAL BIZTOSÍTHATÓ (H3), helyesnek bizonyult. 

 

5. A tudományos eredmények hasznosítása, illetve a hasznosítás lehetőségei 

 

A munkajog és a közszolgálati jog jogágiságára vonatkozó következtetések közvetlenül 

a jogalkotásban hasznosíthatók. E következtetések megerősítik, hogy a közös jogági 

minőségre figyelmmel a két terület szabályozásának egymásra tekintettel kell lennie. Az 

olyan alapvető kérdések vonatkozásában, mint az önkényes és jogellenes megszüntetéssel 

szembeni védelem lényeges elemei, a jogalkotónak a munkajogviszonyok különböző 

típusaiban azonos elvek szerint és hasonló tartalommal kell szabályoznia a megszüntetésre 

vonatkozó joganyagot (indokolási kötelezettség, a megszüntetéssel szemben támasztott alaki 

és tartalmi követelmények, a szankciórendszer lényegi elemei, jogorvoslat). 

A kutatás következtetései az önkényes és jogellenes megszüntetéssel szembeni védelem 

emberi jogi jellegét és az alapjogi védelem szükségességét illetően szintén a jogalkotás 

számára szolgálhatnak iránytűként, különös tekintettel a munkajogviszonyok 

megszüntetésének rendszerére, a jogellenes megszüntetés esetén alkalmazható 

szankciórendszer kialakítására. A hatályos Mt. egyes jogintézményeivel kapcsolatosan 

kifejtett jogértelmezési javaslatokat a jogalkalmazásban, a de lege ferenda javaslatokat pedig 

a jogalkotásban lehetséges hasznosítani reményeim szerint. 

Az értekezés eredményei kiindulópontjai lehetnek a hazai munkajog történeti 

fejlődésével, megszüntetési rendszerével, valamint dogmatikai alapjaival összefüggő további 

kutatások számára. Ezen túlmenően az értekezés tudományos eredményei a munkajogi 

oktatásban, illetve emberi jogi kurzusok során is hasznosíthatók. 
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BANKÓ Zoltán – BARAKONYI Eszter – PETROVICS Zoltán: Munkajogviszonyok megszűnése és 

megszüntetése: Kommentár a gyakorlat számára. Menedzser Praxis, Budapest, 2011. 

 

HOMICSKÓ Árpád Olivér – PETROVICS Zoltán: A munkaviszony megszűnése és 

megszüntetése. In: HAJDÚ József – KUN Attila (szerk.): Munkajog I. Patrocinium, Budapest, 

2013.  

 

PETROVICS Zoltán: Próbálják egymást. Humán Saldo. 2006. 2. szám.  

 

PETROVICS Zoltán: Rendes felmondás – indokkal vagy ok nélkül. Humán Saldo. 2006. 3. 

szám.  

 

PETROVICS Zoltán: Rendes felmondás – indokkal vagy ok nélkül (2. rész). Humán Saldo. 

2006. 4. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Rendes felmondás – tilalmakkal és korlátozásokkal. Humán Saldo. 2006. 5 

szám.  

 

PETROVICS Zoltán: Felmondási idő – mértékek, kezdet és vég, felmentés a munkavégzés alól. 

Humán Saldo. 2006. 6. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Munkajog. L’Harmattan, Budapest, 2006.  

 

PETROVICS Zoltán: A rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályok. Munkaügyi Tanácsadó. 

2007. 2. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: A Munka Törvénykönyve próbaidőre vonatkozó szabályai. Munkaügyi 

Tanácsadó. 2007. 3. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme. Munkaügyi 

Tanácsadó. 2007. 6. szám.  
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PETROVICS Zoltán: A felmentéshez kötődő munkakör-felajánlási kötelezettség változása a 

közalkalmazotti jogviszonyban. Munkaügyi Tanácsadó. 2007. 8. szám.  

 

PETROVICS Zoltán: A végkielégítésre vonatkozó rendelkezések a munkaviszonyban. 

Munkaügyi Tanácsadó. 2007. 8. szám.  

 

PETROVICS Zoltán: A munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén követendő 

eljárás. Munkaügyi Tanácsadó. 2007. 9. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Lelépti díj: a végkielégítés szabályairól. Humán Saldo. 2007. 1. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Súlyos eset! A rendkívüli felmondás közlése. Humán Saldo. 2007. 2. 

szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Súlyos eset! (2. rész). A rendkívüli felmondás indokolása. Humán Saldo. 

2007. 3. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Súlyos eset! (3. rész). A rendkívüli felmondás jogvesztő határidőkkel. 

Humán Saldo. 2007. 4. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Megrázó nyilatkozat: munkaviszony-megszüntetés elektronikus úton? 

Humán Saldo. 2007. 5. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Egy fogalom értelmezése: a „visszahelyezés mellőzésének ellenértéke” a 

bíróság által jóváhagyott egyezségben. Munka-adó. 2008. 9. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Tömegszerencsétlenség. A csoportos létszámcsökkentés – az érintettek 

oldaláról. Humán Saldo. 2009. 1. szám 

 

PETROVICS Zoltán: Tömegszerencsétlenség (2. rész). Humán Saldo. 2009. 2. szám 

 

PETROVICS Zoltán: Áldott állapot. A gyermek születésével összefüggő felmondási tiolalmak. 

Humán Saldo. 2009. 5. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Áldott állapot (2. rész). A gyermek születésével összefüggő felmondási 

tilalmak. Humán Saldo. 2009. 6. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Relatív védelem: a felmondási korlátozásokról. Humán Saldo. 2009. 9. 

szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Variálnak: az átszervezés egyes kérdéseiről. Humán Saldo. 2010. 7. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: Az emberi reprodukciós eljárással kapcsolatos felmondási tilalom. 

Munkaügyi értesítő. 2011. 6. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: A rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló felmondási védelme. 

Munkaügyi értesítő. 2012. 2. szám. 

 

PETROVICS Zoltán: A munkaviszony megszűnés, megszüntetése és a jogellenes megszüntetés 
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jogkövetkezményei; a csoportos létszámcsökkentés. In: BERKE Gyula – HAJDÚ Edit –

PETROVICS Zoltán – LŐRINCZ György – KUN Attila: A Munka Törvénykönyve Első és Második 

része. Az Országos Bírósági Hivatal tananyaga. Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 2013. 

(http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-

learning/munkatrv/munkajog1/lecke5_lap1.html (letöltés ideje: 2015. május 1.). 

 

PETROVICS Zoltán: A munkaviszony dinamikája. In: HALMOS Szilvia – PETROVICS 

Zoltán: Munkajog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest, 

2014. 

 

PETROVICS Zoltán: A közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnése és megszüntetése. In: 

KÁRTYÁS Gábor (szerk.): Bevezetés a közszolgálati munkajogba. ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest, 2015.  

 


