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"Semmilyen gazdasági szabályozó vagy szigorító rendszabály nem képes kikényszeríteni a 

munka ethoszát, a vállalati célokkal való azonosulás szándékát.” 

Huszár Tibor: Gondolatok a munkaerkölcsről 

A munkafegyelem nem azonos a munkamorállal, amely elválaszthatatlan az ember 

világnézetétől, az élet céljáról és értelméről vallott felfogásától, bensővé tett, sajátjának 

vallott értékrendjétől." 

 

Kertész István: A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban 

 

ELŐSZÓ 

A dolgozat célkitűzése és tárgya 

A dolgozat tárgyának meghatározását hangsúlyosan befolyásolta az, hogy egy bő fél 

évszázada a magyar munkajogban tudományosan feldolgozatlan egy meghatározó 

jogintézmény, a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése miatti hátrányos 

jogkövetkezmények, a fegyelmi felelősség témája. 1964-ben született korábban e tárgykörben 

tudományos tanulmány, melynek szerzője Kertész István volt, a munka „A fegyelmi felelősség 

alapkérdései a munkajogban”
1
 címet viseli. Kijelenthető: ritkábban vizsgált és elemzett 

tárgykörről van szó, amelynek ugyanakkor a jelentősége a mindennapi jogalkalmazásban is 

kiemelkedő. 

A dolgozat célul tűzi ki annak megvizsgálását, hogy a munkáltatónak milyen eszközrendszere 

van abban az esetben, ha a munkavállalót vétkes kötelezettségszegése miatt szankcionálni 

kívánja. Álláspontom szerint a munkaviszony mindkét alanyának, így a munkáltatónak és a 

munkavállalónak is érdeke, továbbá a jogalkalmazási gyakorlat által felvethető és felvetendő 

kérdéseket is gazdagítja, ha a munkáltatónak nem kizárólagosan a munkáltatói jogkör 

gyakorlásából fakadó fegyelmezési lehetőségek és a jogviszony megszüntetése közül kell 

választania, hanem ezen két pont között egyéb, más lehetőség is rendelkezésére áll. Mindez a 

munkajogtól e tekintetben elválaszthatatlan humánpolitika és munkaerő-gazdálkodás 

optikáján keresztül szemlélve is meghatározó. 

A dolgozat első feladata, célkitűzése az előbbiekből fakadóan az, hogy megerősítse vagy 

cáfolja: mind elméleti, mind jogalkalmazási síkon lehetőséget, és értékes alternatívát ad-e, ha 

van a munkáltatónak egyfajta harmadik opciója a két végpont, így a munkáltatói jogkör 
                                                           
1
 Kertész István: A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1964. 
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gyakorlásából fakadó figyelmeztetés és a jogviszony-megszüntetés között. Ebből fakadt 

rögtön a következő kérdésre történő válaszkeresés, ez a harmadik utas szabályozás milyen 

jellemzőkkel rendelkezzen?! A kérdés az, hogy hol, milyen szinten, így például 

jogszabályban, vagy egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályban, esetlegesen 

munkaszerződésben kerüljenek szabályozásra a hátrányos jogkövetkezmények, a szabályozás 

meghatározza egyértelműen, világosan magát a jogkövetkezményt, vagy kizárólag 

garanciákat adjon, azok konkrét meghatározása nélkül. Itt kell rögtön jelezni, hogy – 

figyelemmel az állam eltérő jogalkotói szerepére – elválik egymástól a magánszféra és a 

közszféra szabályozása, amely területek külön vizsgálandóak, és külön hipotézisek is 

állítandóak fel. Így, a magánszféra tekintetében megfogalmazható hipotézis, szükség van a 

munkaviszony vétkes kötelezettségszegése esetén a harmadik lehetőségre, ugyanakkor a 

szabályozás célja, feladata – különös tekintettel a munka magánjogának kritériumaira –, hogy 

keretet, garanciát adjon, a konkrét jogkövetkezmények (fegyelmi büntetések) meghatározása 

nélkül. Ugyanakkor a garanciák terjedjenek ki valamennyi kérdésre, gondolva itt arra, hogy 

magukra a jogkövetkezményekre vonatkozó keretek, biztosítékok definiálása mellett 

határozza meg a jogalkotó a jogkövetkezmény kiszabására vonatkozó eljárásrendszert. A 

közszféra tekintetében azonban mind a jogkövetkezmények, mind az eljárásrend kerüljön 

meghatározásra, azaz a garanciák, keretek megadásánál szigorúbb, kötöttebb szabályozást 

adjon a jogszabály. A közszféra tekintetében a kritikai élű hipotézis további eleme, hogy – 

figyelemmel a jelenleg hatályos, és a dolgozatban vizsgált, rendeleti szinten is megjelenő 

szabályozásra – a szabályozásnak törvényi szinten kell megvalósulnia.  

Elkerülhetetlen áttekinteni a szabályozás történetét – erre a dolgozatban hangsúlyosan került 

sor, arra figyelemmel, hogy álláspontom szerint a korábbi szabályozás vizsgálatából lehet a 

jelenre és jövőre vonatkozóan tanulságot levonni –, kitérni a felelősség, a vétkesség 

fogalmára, a polgári jogi szabályozásból a felelősség kérdésköre tekintetében átvehető, illetve 

a munkajogi szabályozás tekintetében is relevanciával bíró kérdésekre, nemzetközi kitekintést 

adni, végül pedig konklúziót vonni, azaz a munka elején felállított hipotézist megerősíteni 

vagy megcáfolni.  
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I.  

Hipotézisek 

A fenti előszóban foglaltak szerint, a dolgozat az alábbi hipotéziseket állítja fel.  

Az első hipotézis, hogy a magánszféra munkajogában is szükség van a munkáltatói jogkör 

gyakorlásából fakadó figyelmeztetési, fegyelmezési jogkörök, illetve a munkaviszony 

megszüntetése, mint a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének ultima ratio-ként 

alkalmazott hátrányos jogkövetkezménye mellett egy harmadik, további lehetőségre.  

Továbbá, második hipotézisként, ennek a szabályozásnak a munkavállaló érdekeit védő 

garanciákat kell adnia, anélkül azonban, hogy konkrétan meghatározza az alkalmazható 

jogkövetkezményeket. Ugyanakkor, a jogkövetkezmények garanciális jellegű szabályozása 

mellett szükség van arra és a munkavállalói érdekeket nézve indokolt, hogy a hátrányos 

jogkövetkezmények kiszabására vonatkozóan megkövetelje a jogalkotó az eljárásrend 

következetes és világos szabályozását. 

A harmadik hipotézis, hogy a munka közjogában, a közszférában adjon egy kötött 

szabályozást, mind a hátrányos jogkövetkezmények, mind az azok kiszabására irányuló 

eljárásrend tekintetében, továbbá a szabályozás valamennyi eleme törvényi, és ne rendeleti 

szintű legyen. 

Az értekezés szerkezete 

Megítélésem szerint a hipotézisek cáfolata vagy megerősítése céljából rendkívüli fontosságú, 

hogy a munkafegyelem meghatározása, és a munkavállalói vétkes kötelezettségszegések 

megelőzése mikéntjének bemutatása után sor kerüljön a történeti áttekintésre, annak 

feltérképezésére, hogy egyrészt ezek a rendelkezések milyen jellemzőkkel rendelkező korábbi 

szabályozások voltak, másrészt pedig, hogy ezeket a megoldásokat miként értékelte a 

jogtudomány, illetve milyen kérdéseket, problémákat vetettek fel a jogalkalmazási 

gyakorlatban.  

Ezt a részt követi a felelősség kérdésének általános polgári jogi feldolgozása, majd a 

nemzetközi kitekintés. A munkát a hipotézisben foglaltak értékelése és a Szerző javaslata 

zárja.  
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II. 

A feldolgozás módszertana 

A dolgozat elkészítését hosszas, különböző területeken végzett kutatómunka előzte meg. 

Kutatásaimat köztisztviselőként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban 

kezdtem meg, ahol jogharmonizációval és kodifikációval foglalkozhattam. Az itt töltött évek 

alatt végeztem a doktoranduszi képzést, az abszolutóriumot 2005-ben megszerezve. A 

közigazgatásban szerzett tapasztalatokat a jogalkalmazás területe váltotta fel, a 

minisztériumban szerzett elméleti jellegű, kodifikációs ismereteket kiegészítve. Mindemellett 

lehetőségem volt tanítani is, 2016-ig külsős, majd 2016-tól közalkalmazotti jogviszonyban 

álló oktatóként. 
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III. 

A munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének megelőzése 

III. 1.) Miként előzhető meg a munkavállalói vétkes kötelezettségszegés? 

Mielőtt a történeti részt tekintenénk át, elkerülhetetlen, hogy ne ejtsünk arról néhány szót, mit 

tehet a munkáltató annak érdekében, hogy megelőzze a munkavállalói vétkes 

kötelezettségszegést, illetve, hogy mit értünk munkafegyelem fogalma alatt. A fegyelmi 

felelősség kérdései tekintetében az alapvetést a munkajogász szakma rendelkezésére bocsátó 

Kertész István is ebben a tárgykörben Eörsi Gyulára utal vissza, megkülönböztetve a 

technikai-szervezési és a társadalmi-pszichikai védekezést.
2

 Kertész felvázolja, hogy a 

társadalmi – pszichikai védekezés módszere az emberi akarat-elhatározás kialakulásának 

befolyásolása, a motívumok harcába való beavatkozás útján.
3
 Kertész Eörsit idézi ennek 

kapcsán akként, hogy „ennek – vagyis a motívumok harcába való beavatkozásnak (szerk.) – a 

lényege: a megelőző hatás úgy érvényesül, hogy – valamely körülmény az egyén, egy csoport 

vagy az egész társadalom tudatában erősíti azokat a motívumokat, amelyek az adott 

társadalmi rendszerben uralkodó társadalmi körülményeknek megfelelő magatartás 

kiváltására irányulnak, illetve gyengíti azokat, amelyek ezzel ellentétes irányban hatnak és 

ezáltal – szükség esetén – a motívumok harcában az erőviszonyokat az adott társadalmi 

követelményeknek megfelelően befolyásolja”
4

. Kertész a fentiekben foglaltak kapcsán 

megállapítja, hogy Eörsi ebből vonja le azt a következtetést, hogy „a megelőzés és az 

ösztönzés egymástól elválaszthatatlan: a társadalmi követelményeknek megfelelő 

magatartásra ösztönzés és az ellentétes hatás megelőző elhárítása ugyanaz, csak a 

hangsúlyban van a különbség”.
5
 A társadalmi – pszichikai védekezés csoportjába, körébe 

tartoznak például a különböző védő- és riasztóberendezések, biztonsági őrök, a másodikba 

pedig Kertész megfogalmazása szerint „az emberi akarat-elhatározás kialakulásának 

befolyásolása”
6
, amelynek két alapvető módszere van, a közvetlen, illetve a közvetett jogi 

szabályozás. A közvetlen jogi szabályozás alatt értendő az az eszközrendszer, amelynek 

„segítségével a tömeges, mechanikus ösztönző, illetve megelőző eszközöket maga a 

jogszabály méri ki minden külön mérlegelés közbeiktatása nélkül, valahányszor bizonyos, a 

                                                           
2

Kertész István: A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1964., 106.o.  
3
 Kertész (1964.): i.m. 106.o. 

4
Eörsi Gyula: Prevenció és vétkesség. ÁJI Értesítő, 1960. évi 1. szám, 35. o. 

5
Kertész István (1964.): i.m. 107. o. 

6
Kertész István (1964.): i.m. 106. o. 
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szóban levő eszközöket igénylő tényállás következik be. Ennek körébe tartozik az egész 

bérrendszer jogi szabályozása és annak köréből is elsősorban a teljesítménybérezés, amikor is 

a megfelelő munkakörben elért magasabb teljesítmény közvetlenül a jogszabály alapján 

magasabb bérre ad igényt, mint az alacsonyabb teljesítmény esetén járó munkabér. Idetartozik 

a prémiumrendszer, amely hasonló mechanizmus alapján működik….., de ide tartozó a 

nyereségrészesedés szabályozása is.”
7

 Kertész ebbe a körbe sorolja a munkaviszony 

folyamatosságának
8
 jogi szabályozását is. Ebbe az esetkörbe a kedvezmények nyújtása, illetve 

megtagadása tartozik, így például jutalom vagy pótszabadság nyújtása vagy megvonása.
9
 

A fentiek alapján megállapítható: a megelőző eszközöket maga a jogszabály méri ki minden 

külön mérlegelés közbeiktatása nélkül”
10

, erre lehet a példa a már említett bérrendszer, a 

prémiumrendszer. A közvetett jogi eszközök közé pedig a mérlegelést igénylő kivételes 

eszközök tartoznak, így az elismerés, jutalmazás, illetve ennek ellenpólusa, a felelősségre 

vonás.
11

 Eörsi megállapítása szerint ezek „…rendkívüli esetekre szóló kivételes intézmények, 

csak kiemelkedő esetben kerülnek alkalmazásra”.
12

 

Az előbbi logika mentén haladva megállapítható, hogy a felelősségre vonás szabályozását 

vizsgálva a társadalmi-pszichikai védekezés csoportján belül a közvetett jogi szabályozás 

alcsoportjában a felelősségre vonás esetkörét tanulmányozzuk.  

III. 2.) A munkafegyelem fogalma
13

 

Kertész megállapítása szerint „…a tudományos problémák megoldását rendszerint az 

előkérdéseken, pontosabban a döntő lényeges előkérdéseken kell kezdeni. Ezek alkotják az 

alapját a főkérdésben tett megállapítások tégláiból emelt épületnek. Másfelől viszont az 

előkérdések vizsgálata nem emelkedhet az elemzés főtárgyává sem, hiszen akkor Kertész 

álláspontja szerint az eredeti célt tévesztenénk szem elől.”
14

 Ennek szellemében, mielőtt 

kifejtenénk, hogy milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, amennyiben a munkavállaló 

                                                           
7
Kertész István (1964.): i.m. 107. o. 

8
Kertész István itt utal arra, hogy Weltner Andor: Érvénytelenség és orvoslása a munkajogban című művének 

21- 22. oldalán (Budapest, 1960.) Weltner Andor a munkaviszony folyamatosságát a munkaviszony előnytartó 

hatálya terminus technikus-szal illette. – In: Kertész I. (1964): i.m. 108. o. 
9
Kertész István (1964.): i.m. 108. o 

10
Kertész István (1964.): i.m. 107. o. 

11
Kertész István (1964.): i.m. 107. o. 

12
Eörsi Gyula: A jogi felelősség alapproblémái. A polgári jogi felelősség. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1961., 

33. o.  
13

A munkafegyelem kapcsán megjegyezendő, hogy a történeti részben a szovjet munkajogi hatás elemzésekor ez 

a tárgykör részletesen elemzésre fog kerülni.  
14

Kertész István (1964.): i.m. 9. o. 
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vétkesen megszegi az őt terhelő kötelezettségét, érdemes kitérni arra, hogy miként 

definiálható a munkafegyelem. A munkafegyelem fogalmát tekintve Kertész álláspontja 

szerint határozott, egyértelmű választ kell adni. Meghatározza ezt a fogalmat egyrészt akként, 

hogy „a munkafegyelem a …. munkaszervezési viszonyok követelményként való tükröződése 

az emberek tudatában.”
15

 Ennél talán még találóbb értelmezése szerint a munkafegyelem az 

erkölcsi és jogi tudatformáknak a társadalmi munkaszervezet tükröződéseként kialakult 

részeként került megfogalmazásra.
16

 Megállapítja továbbá, hogy a „…munkafegyelemre 

…nemcsak az a jellemző, hogy az alapul szolgáló munkaszervezeti viszonyok nyomán, azok 

okozataként jön létre, hanem az is, hogy viszonylag önálló, és hogy szolgálati szerepet tölt be, 

visszahat a munkaszervezeti viszonyokra, erősíti, szilárdítja, fejleszti az alapul szolgáló 

munkaszervezet működését”.
17

 

A külföldi szakirodalomból meg kell említenünk Alekszandrov definícióját is, aki a 

munkavállalót a munkaviszony alapján terhelő összes kötelezettségnek a teljesítését érti 

munkafegyelem alatt.
18

 Kertész István a munkafegyelmi kötelezettség, mint jogi kötelezettség 

tartalmát három csoportba osztja: a közvetlenül a jogszabály által megállapított, a munkáltató 

utasításai alapján, továbbá az erkölcsi normák által meghatározott kötelezettségekre.
19

 

Érdemes lehet itt felvetni, hogy a hatályos szabályozás és joggyakorlat alapján mit tekintünk a 

munkafegyelem fogalma alá tartozónak? Indokolt ezt a kérdést abból az aspektusból 

vizsgálni, hogy például a munkaidőn kívül tanúsított magatartás tekintetében terhelik-e a 

munkavállalót kötöttségek és kötelezettségek? A hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 8. §-ának (2) bekezdése alapján a munkavállaló 

munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen a munkavállaló 

munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és 

ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a 

munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló munkaidőn kívül tanúsított 

magatartására napjainkban számos példát adnak a közösségi média használatából fakadó 

magatartások, amelynek kapcsán figyelemmel kell lenni az Mt. előbbiekben idézett 

jogszabályhelyére, valamint ezzel kapcsolatos további általános magatartási követelményekre. 

Nem kizárt, hogy akár egy, a közösségi médiában történt véleménynyilvánítás valósítson meg 

                                                           
15

Kertész István (1964.): i.m. 9. o. 
16

Kertész István (1964.): i.m. 14. o. 
17

Kertész István (1964.): i.m. 15. o. 
18

 N.G. Alekszandrov: Szovjet munkajog. Budapest, 1953. 242. o. In: Kertész István (1964): A fegyelmi 

felelősség alapkérdései a munkajogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 19.o.  
19

 Kertész István (1964.): i.m. 215. o. – 216. o. 
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munkavállalói vétkes kötelezettségszegést és vonjon maga után hátrányos 

jogkövetkezményt.
20

 Dolgozatomban áttekintésre kerülnek a korábban hatályos 

szabályozások megoldásai.  

A munkafegyelmi kötelezettség kapcsán meg kell jegyezni, hogy Kertész István 

megkülönböztette annak belső és külső határait. A belső korlátok közé tartozik, ha a 

kötelezettségnek csak a látszata áll fenn, azonban a jogszabály megengedi, jogszerűvé teszi az 

annak meg nem felelő magatartást (példa lehet erre a jogos védelem és a szükséghelyzet, 

meghatározott esetekben a munkáltató beleegyezése, a kötelezettség-összeütközés esete, 

illetve, ha a kötelezettség teljesítését a munkáltató joggal való visszaélés körében követeli), 

továbbá azon eset, amikor fennáll ugyan a kötelezettség, de az nem a munkaviszonyból 

fakad.
21

 A munkafegyelem külső korlátai között azon eseteket kell érteni, amikor a 

kötelezettség nem a munkaviszonyból származik. Ebben az esetben nem beszélhetünk 

munkafegyelmi kötelezettségszegésről, ebből következően a fegyelmi felelősség intézménye 

sem alkalmazható. Kertész István ezen külső korlátok alatt azon eseteket érti, amikor nem 

munkaviszony, hanem a ma hatályos terminológia szerint munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony áll fenn, továbbá, amennyiben a munkavállaló ugyan a munkáltatóval szemben 

fennálló kötelezettségét szegi meg, de az nem a felek közötti jogviszonyból, hanem egyéb 

jogviszonyból fakad. Erre kiváló példa lehet az az eset, ha a telekommunikációs cég 

munkavállalója nem fizeti be határidőben a telefonszámláját.
22

 

Röviden utalni kell továbbá arra, hogy a Kertész István megállapítása szerint a „fegyelem” 

fogalma tágabb a „munkafegyelem”-nél, hiszen a fegyelem nemcsak a munkavégzés során, 

hanem minden egyéb emberi tevékenységnél relevanciával bírhat.
23

  

 

 

 

 

                                                           
20

 Ezen tárgykörrel kapcsolatban bővebb értekezés olvasható: Németh Janka (2013): A közösségi média 

használatára alapozott felmondások – megosztó gyakorlatok. In: Petrovics Zoltán (szerk.): HR& Munkajog - A 

munkaügy értesítője, 4. évfolyam, 6. szám, 13-18.o. 
21

 Kertész István vizsgálja, hogy annak ellenére alkalmazható, felhívható a jogos védelem és a végszükség 

intézménye, hogy arra a munkajogi szabályozás nem utal. – In: Kertész István (1964.): i.m. 230. o.  
22

 Kertész István (1964.): i.m. 234. o. 
23

 Kertész István (1964.): i.m. 159. o. 
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IV.  

Történeti rész 

A történeti áttekintést megelőzően megállapítandó tény, hogy a mai munkajogi terminus 

technicusaink között kissé archaikusan hangzik a fegyelmi kifejezés. Tény azonban az is, hogy 

az elméleti feladatok mellett gyakorló jogászként is tevékenykedő, munkajoggal foglalkozó 

kollégák tanúi lehetnek annak, hogy amennyiben a munkavállaló kötelezettségszegést vagy 

mulasztást követ el, a munkáltató egyből fegyelmiért kiált. Cél és feladat tehát körbejárni azt, 

hogy a szabályozás történetében és a jelenleg hatályos rendelkezések szerint milyen 

lehetőségek állnak a munkáltató rendelkezésére, ha a munkavállaló vétkes 

kötelezettségszegést követ el. Ennek a feladatnak az elvégzését a dolgozatban felállított, a 

magánszféra munkajogára vonatkozó hipotézisek is indokolják.  

IV.1.) Ókor és középkor – a modern munkajog kialakulása előtti időszak 

Tekintettel arra, hogy az ókori (rabszolgatartó) és a középkori (hűbéri) társadalmakban önálló 

munkaviszonyról nem beszélhetünk
24

, a munkafegyelmet biztosító szankciók …a közvetlen 

fizikai kényszerben
25

 testesültek meg, amelyhez a tulajdonos (a rabszolgatartó), illetve a 

korlátozott jogkörű tulajdonos (a hűbérúr) a rabszolgával és a jobbággyal szemben 

folyamodhatott
26

. Szilágyi László megállapítása, hogy „A testi munka ebben a korban még 

annyira össze volt kapcsolva a szolgaság állapotával, hogy mikor a szabad emberek között  a 

munkaszerződés először kezdett elterjedni, ehhez a jogi formákat – legalábbis külsőleg – a 

szolgaság állapotából vették. Így ismerte már a munkaszerződést a babiloni jog, valamint a 

görög, hellén jog is. A szabad embernek a munkára szerződtetése az idegen rabszolgák 

bérbevételéhez hasonlóan történt: a szabad embert meg- vagy bérbe vették saját magától. A 

szabad ember pénzszolgáltatást kapott, melyet meghatározott munkateljesítménnyel kellett 

letörlesztenie, melyért a munkateljesítés idejére magát szolgaságba vetette….Ez a saját maga 

által szolgává történő eladás lett később a szolgaként való bérbeadás, s ez volt az átmenet a 

                                                           
24

 Kertész István (1964.): i.m. 171. o.  
25

Ilyen fizikai kényszerre példa Kertész István monográfiájában a korbácsolás, testcsonkítás, bebörtönzés. In: 

Kertész István (1964.): i.m. 171.o. 
26

Kertész István (1964.): i.m. 171. o. 
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szabad munkaszerződéshez.”
27

 „A történeti fejlődés során csak a kapitalizmus kialakulásakor 

vált általánosan szükségessé a munkaviszony külön jogi szabályozása.”
28

 

IV.2.) Jogtörténeti fejlődés a XIX. század közepétől  

Erre figyelemmel, a XIX. század közepétől érdemes és indokolt a jogtörténeti fejlődés 

bemutatását kezdeni, hiszen, ahogyan Petrovics Zoltán fogalmaz „„…noha a XIX. század 

közepén nyilvánvaló módon nem lehet a mai fogalmainknak megfelelő elkülönült 

munkajogról beszélni, ugyanakkor ebben az időben is létezett a magánjognak egy olyan 

viszonylagosan önálló egysége, amely mint jogterület már kimutatható volt”.
29

 Vincenti 

Gusztáv megfogalmazása alapján a munka jogviszonyai alatt olyan magánjogi jogviszonyokat 

kell érteni, amelyeknek jellemzője, hogy az alanyait alkotó felek kölcsönös szolgáltatásokkal 

tartoznak egymásnak
30

, legalább az egyik fél kötelezettsége a munkavégzés, a másik felet 

pedig valamilyen ellenszolgáltatás terheli, azaz nem szívességi munkavégzésről, hanem 

mindenképpen valamilyen ellenértékért történő munkavégzésről beszélhessünk. A XIX. 

század vonatkozásában a munkabéri és szolgálati szerződések kerülnek bemutatásra. Itt kell 

utalni arra, hogy Vincenti terminológiája szerint„…munkabéri szerződés az a kétoldalú 

szerződés, amellyel az egyik fél – a munkavállaló – szolgálatoknak (munkának) más részére 

teljesítésére, a másik fél – a munkaadó – pedig meghatározott ellenérték – munkabér – 

fizetésére kötelezi magát. A szolgálati szerződés pedig az a kétoldalú szerződés, amellyel az 

egyik fél – az alkalmazott – szolgálatoknak (munkának) a másik fél – a munkaadó – részére 

teljesítésére ellenérték – munkabér, szolgálati javadalmazás – fejében munkaerejének 

tartósabb jellegű lekötésével és az ebből származó függőség mellett kötelezi magát. …a 

munkabéri szerződés és munkabéri jogviszony fogalma a tágabb, a szolgálati szerződés és 

szolgálati jogviszony fogalma pedig a szűkebb fogalom, amely az említett tágabb fogalomban 

bennfoglaltatik.”
31

 Ugyanakkor hivatkozik Vincenti az 1928. évi Magyar Magánjogi 

Törvényjavaslatra (a továbbiakban M.M.T.), amely szerint az M.M.T. nem teszi a tartósságot, 

mint jellemzőt a szolgálati szerződés fogalmának meghatározó elemévé, és ebből következően 

                                                           
27

 Szilágyi László: A munkajog fogalma és fejlődése – In: Csanádi György és Horváth László (szerk.): Ünnepi 

dolgozatok Dr. Szladits Károly egyetemi tanár 70. születésnapjára, Budapest, 1941. 326.o.  
28

Weltner Andor: A magyar  munkajog . Budapest, Akadémiai Kiadó. 1978., 12. o.  
29

Petrovics Zoltán: A biztonság árnyékában. A munkaviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései. 

Doktori Értekezés, Budapest, 2016., 144. o. 
30

Meg kell jegyezni, hogy Vincenti megfogalmazása szerint a munka jogviszonyai közé tartozhat az is, amikor 

„…két, különböző szakmához tartozó iparos egymás részére ipari munkát végez és azok értékét kölcsönösen 

elszámolják”. Ez a mai terminológiának nem felel meg.  

Vincenti Gusztáv: A munka magánjogi szabályai. Budapest. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. 1942. 1. o.  
31

Vincenti Gusztáv (1942.): i.m. 29. o. – 30. o.  
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nem tesz különbséget a genus proximum-nak minősített munkabéri szerződés és a szolgálati 

szerződés között.
32

 Petrovics Zoltán a történetiség vizsgálata tekintetében munkaviszonynak 

tekintette a XIX. század második felében és  a XX. század első felében létező szolgálati 

jogviszonyokat és munkabéri jogviszonyokat
33

, jelen  munka is ezen jogviszonyokat veszi 

górcső alá. Ha megvizsgáljuk a szabályozást a XIX. század közepétől az első magyar 

munkajogi kódexig, azaz az első Munka Törvénykönyvéig, 1951-ig
34

, megállapítható, hogy 

nincsen homogén szabályozás, hanem heterogén, szétszórt, töredezett szabályanyag 

található.
35

 Utalni kell továbbá arra, hogy a széttöredezett szabályozás mellett az egyéb 

jogforrások is szerephez jutottak, így a helyhatósági szabályrendeletek, a császári és királyi 

rendőr-igazgatóságok cseléd-szabályrendeletei, illetve a közszolgálati alkalmazottakra 

vonatkozó miniszteri utasítások.
36

  

IV. 2. a.) A kezdetek: a céhrendszer felszámolásával 

Magyarországon a céhes keretek az 1840-es évekre indultak bomlásnak
37

 
38

. 1840-ben lépett 

hatályba a kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk, a gyárok jogviszonyairól szóló 

1840. évi XVII. törvénycikk, az „ipari munkásság munkakörülményeibe való állami 

beavatkozás első jeleként”
39

. A kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk 30. § c) 

                                                           
32

Vincenti Gusztáv (1942.): i.m. 5. o. 
33

 Petrovics Zoltán: (2016.): i.m. 144.o.  
34

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. törvényerejű rendelet, 1951. február 01-jén lépett hatályba. 
35

A magyar  szabályozás  történetének bemutatása kapcsán  a kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk, a 

gyárok jogviszonyairól szóló 1840. évi XVII. törvénycikk, az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első 

ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk, azaz a második ipartörvény, a cseléd és gazda közötti viszony 

szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és napszámosokról szóló 1876. évi XIII. törvénycikk, az 1898. évi II. 

törvénycikk a munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszonyról, a vízi munkálatoknál, az út- és 

vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról szóló 1899. évi XLI. törvénycikk, a dohánytermelők 

és a dohánykertészek közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. évi XXIX. törvénycikk, a gazda és a 

cseléd közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1907. évi XLV. törvénycikk, az erdő-munkásokról szóló 1900. 

évi XXVIII. törvénycikk, a vasúti szolgálati rendtartásról szóló 1914. évi XVII. törvény, az 1854. évi 

bányatörvény, a birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. évi XXVII. 

törvénycikk, a sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk, Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról 

szóló 1924. évi V. törvénycikk, az ipartestületekről és az ipartestületek országos központjáról szóló 1932. évi 

VIII. törvénycikk, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934. évi 

XIX. törvénycikk, az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők 

védelméről szóló 1928. évi V. törvénycikk, a  mezőgazdasági munkások tekintetében a gazdasági cselédek 

szolgálati idejéről szóló 1935. évi II. törvénycikk került megvizsgálásra.   
36

Petrovics Zoltán: (2016.): i.m. 145.o.  
37

Petrovics Zoltán: (2016.): i.m. 160.o.  
38

 Ezen törvényi szabályozást megelőzően elmondható, hogy a céhes termelés idejében a magánjogi szabályozás 

általában a felmondási időre és az alkalmazott kötelezettségeinek felsorolására terjedt ki. Ugyanakkor, a kassai 

takácslegények szabályzatában találunk arra vonatkozóan rendelkezést, hogy a takácslegényeknek szorgalmasan 

és pontosan kellett dolgozniuk, és amennyiben rövidre szőtte az abroszt, 1 font viaszt kellett fizetnie. – In: 

Szilágyi László (1941.): i.m. 327. o. 

Kijelenthető tehát, hogy a céhrendszerben működő kassai takácslegényekre vonatkozóan létezett olyan 

szabályozás, amely vagyoni hátrányt határozott meg.  
39

 Garancsy Gabriella: A munkaviszony megszűnése. Akadémiai Kiadó Budapest, 1970. 33. o. 
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pontja akként rendelkezik, hogy „A szolgálat azonban rögtön is megszűnhet, ha a segéd 

hűtelenséget, vagy egyéb nagy kötelesség-sértést elkövet, vagy a szükséges ismeretekkel épen 

nem bír, a kereskedő őtet tüstént eleresztheti.” A mai terminológiára fordítva, az azonnali 

hatályú felmondásra ad jogosultságot abban az esetben, ha „egyéb nagy kötelesség-sértés”, 

azaz jelentős súlyú kötelezettségsértésre kerül sor, emellett, ezen kívül azonban további 

szankciós lehetőséget nem tartalmaz, nem fogalmaz meg a törvénycikk. Fontos ugyanakkor, 

hogy a törvénycikk szabályozása diszpozitív, a feleknek megadta arra a lehetőséget, hogy 

megállapodásukkal eltérő szabályokat állapítsanak meg.
40

 A gyárok jogviszonyairól szóló 

1840. évi XVII. törvénycikk tartalmaz ugyan önálló szabályozást a munkavállalói 

jogalanyiságra, a munkaidő mértékre, a bérfizetés gyakoriságára vonatkozóan
41

, azonban a 

gyári munkára alkalmazottak jogviszonyának megszüntetése tekintetében a fentiekben 

bemutatott, a kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk rendelkezéseit rendeli 

alkalmazni, azzal, hogy meghatározott alkalmazottaknál nyolc napos felmondási idő kerül 

meghatározásra
42

. 

IV.2. b.) Széttöredezett szabályozás (I.) – Szankciók a dualizmus ipartörvényeiben és 

kereskedelmi törvényében 

Az első ipartörvény, az 1872. évi VIII. törvénycikk
43

 alapján a jogviszony az iparos (azaz a 

munkáltató) részéről „azonnal felbontható”, azaz gyakorlatilag azonnali hatályú felmondással 

megszüntethető volt, ha „… a tanoncz lopást vagy sikkasztást követ el, a kötelezettségei 

teljesítését makacsul megtagadja, vagy ellenük súlyosan vagy ismételve vét, tettleges 

bántalmazást vagy durva becsületsértést követ el az iparos vagy családtagjai valamelyike 

ellen, a tanoncz undorító vagy ragályos betegségben szenved”
44

. A segéd esetében is 

lehetőség van azonnali hatályú megszüntetésre, egyrészt a tanoncokra vonatkozó esetekben, 

másrészt, ha „… a kötelességei teljesítésének az iparos akarata ellenére egy egész 

munkanapon át nem tesz eleget, ha megintés daczára a ház biztonságát vigyázatlansága által 

veszélyezteti, ha 3 napnál tovább tartó fogságba kerül, ha a szerződésileg elvállalt munka 

teljesítésére képtelen”
45

. Ugyanakkor, az azonnali hatályú megszüntetés mellett felmondási 

                                                           
40

A kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. törvénycikk 24. § 
41

A gyárok jogviszonyáról szóló 1840. évi XVII. törvénycikk 6. § 
42

A gyárok jogviszonyáról szóló 1840. évi XVII. törvénycikk 7. § 
43

Gazdaságtörténeti szempontból igen jelentős és meghatározó a törvénycikk 83. §-ának azon szabályozása, 

amely szerint „a törvény életbeléptetésétől számított 3 hó alatt valamennyi fennálló czéh megszünik”. Ezen 

rendelkezés biztosította a kapitalista termelésre történő átállást.  
44

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 51. § a-d) pont.  Megjegyzendő továbbá, hogy a 

tövénycikk 39. §-ának szabályozása szerint a „tanoncz” segédszemélyzetnek minősül.  
45

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 62. §  



 
 

17 
 

idő közbeiktatásával is lehetősége volt a munkáltató részéről a jogviszony megszüntetésére, 

ha kétségtelenné vált, hogy „… a tanoncz az illető iparág megtanulására képtelen, ha két 

hónál tovább tartó betegségben szenved, ha az iparos üzletével felhagy”
46

. A segédek 

esetében általános szabályként határozza meg a törvénycikk, hogy a jogviszony 

megszüntetésére 14 napi felmondási idő megtartásával van lehetőség – a törvénycikk erre az 

esetre nem tartalmaz indokolási kötelezettséget sem
47

. A segédekre vonatkozóan található 

meg a törvénycikkben, hogy amennyiben az iparos a segédjét „törvényes ok nélkül”, „a 

felmondási határidő eltelte előtt elbocsátja, köteles neki azon bért vagy egyéb illetményt, 

melyet a felmondási határidő alatt élvezett volna, egyszeresen, de ha a segédnek bérén kívül 

ellátása is volt, kétszeres összegben kilépése előtt megadni”.
48

 Ez a rendelkezés nem 

minősíthető másnak, mint a jogviszony jogellenes megszüntetése esetére meghatározott 

jogkövetkezmény. A gyári munkásokra a törvénycikk alkalmazni rendeli ugyanazokat a 

szabályokat, amelyek a segédekre a jogviszony megszüntetése esetében irányadóak voltak.
49

 

Fel kell ugyanakkor hívni a figyelmet arra, hogy a munkáltató a műhelyekben munkarendet 

függeszthetett ki – amelynek másolatát az iparhatóságnak is be kellett nyújtani, és amely 

tartalmazhatott bírságtételeket, a munkarend áthágóira vonatkozóan, továbbá felmondási 

időintervallumokat meghatározhat, tovább azon eseteket, amikor a jogviszony „azonnal 

felbontható”, azaz azonnali hatályú megszüntetésre van lehetőség.
50

 

A mai terminológiára és szabályozási logikára lefordítva, a munkáltató egyoldalúan, 

egyoldalú jognyilatkozattal határozhatott meg hátrányos jogkövetkezményeket, bírságokat. 

Továbbá, a mai munkajogi gondolkodástól teljes mértékben idegen szankcióként, amennyiben 

a segéd vagy a gyári munkás jogtalanul kilép – azaz a hatályos terminológia szerint a 

jogviszonyát jogellenesen megszünteti, az iparhatóság határozata alapján
51

 visszahozható, 

kötelezettségei teljesítésére szorítható volt, és ezenfelül még 8 napig terjedő fogsággal is 

büntethető volt.
52

 Egy magánjogi kötelezettség megszegése esetén közjogi szankcióval volt 

tehát sújtható a munkavállaló.  
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Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 52. § 
47

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 60. § 
48

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 64. § 
49

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 66. § 
50

 Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 68. § 
51

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény külön fejezetben (VI. fejezet) szabályozza, hogy 

„surlódások és peres kérdések” esetén mely hatóság bír hatáskörrel. 
52

 Az 1872. évi VIII. törvénycikk, azaz az első ipartörvény, 68. § 
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A második ipartörvény, azaz az 1884. évi XVII. törvénycikk
53

 jogintézményei, szabályozási 

mechanizmusa is hasonlatos az első ipartörvényhez. Ennek megfelelően lehetőség volt a 

jogviszony azonnali „felbontására”, azaz az azonnali hatályú megszüntetésre, mind a tanonc 

és az iparos között fennálló jogviszony esetében
54

, mind a segéd és az iparos között létrejött 

jogviszony esetén is megtaláljuk a törvénycikkben az „azonnali elbocsátás”-t, azaz a 

jogviszony azonnali hatályú megszüntetését
55

, illetve a felmondási idővel történő jogviszony-

megszüntetést.
56

 A gyári munkások tekintetében a törvénycikk 111. §-a alkalmazni rendeli a 

segédekre vonatkozó jogszabályhelyeket a megszüntetés tekintetében, így a segédekre 

vonatkozóan felhívott 92. § és 94. § a gyári munkásokra is irányadó. A munkarend 

                                                           
53

A második ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk hatálybalépésével került az 1872. évi VIII. 

törvénycikk, az első ipartörvény hatályon kívül helyezésre. 
54

A második ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk 71. §-a szerint a tanviszony a szerződésileg 

megállapitott tanidő lefolyta előtt azonnal felbontható, és pedig 

az iparos részéről: 

a) ha a tanoncz nyereményvágyból eredő bűncselekményt követ el; 

b) ha a tanoncz kötelességeinek teljesitését makacsul megtagadja, vagy ellenük sulyosan és ismételve vét; 

c) ha a tanoncz tettleges bántalmazást vagy durva becsületsértést követ el az iparos vagy valamelyik 

családtagja ellen; 

d) ha a tanoncz undoritó vagy ragályos betegségben szenved. 

A törvénycikk 72. §-a szerint: 

A tanviszony 15 napi felmondás mellett felbontható 

az iparos részéről: 

a) ha kétségtelenné vált, hogy a tanoncz az illető iparág megtanulására képtelen; 

b) ha a tanoncz két hónál tovább tartó betegségben szenved. 

c) ha az iparos üzletével felhagy; 

Ha az iparos csődbe jut, a tanviszony ugy a csődtömeg, mint a tanonczok részéről 15 napi felmondás mellett 

felbontható. 
55

 A segéd tekintetében a 94. § tartalmazza a releváns rendelkezéseket: 

„A segéd felmondás nélkül azonnal elbocsátható; 

a) ha nyereményvágyból eredő bűncselekvényt követ el; 

b) ha az iparos, helyettese, vagy az iparos egyik családtagja ellen tettleges bántalmazást vagy súlyos 

becsületsértést követ el, kötelességei teljesítését makacsul megtagadja, vagy ha az iparos akarata ellenére egy 

egész munkanapon át igazolatlanul szünetel; 

c) ha megintés daczára a ház vagy az üzlet biztonságát vigyázatlansága által veszélyezteti; 

d) ha 3 napnál tovább tartó szabadságvesztés büntetés alá kerül; 

e) ha a szerződésileg elvállalt munka teljesítésére képtelen; 

f) ha valamely undorító vagy ragályos betegségben szenved; 

g) ha az iparos bizalmával való visszaélés által az üzlet érdekeit veszélyezteti; 

h) ha a kereskedősegéd főnöke beleegyezése nélkül akár saját, akár más részére kereskedelmi ügyletekkel 

foglalkozik. 

Az e) és f) pontokban elősorolt esetek bekövetkezése miatt elbocsátott segéd netaláni kárpótlási igénye a 

szerződés és a fennálló törvények alapján ítélendő meg.” 
56

 A második ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk 92. §-a szerint a munkaadó és segéd közötti viszony, 

ha másképpen nem egyezkedtek, vagy ha gyárakban a munkarend (113. §) másképpen nem intézkedik, 15 napi 

felmondással felbontható. Kereskedősegédek tekintetében a felmondás határideje szerződési megállapodás 

hiányában hat hét. Fontosabb teendőkkel megbízott iparos- vagy kereskedősegédek, jelesen a nagy 

iparvállalatoknál vagy gyárakban vagy kereskedői üzletekben mint könyvvezetők, pénztárnokok, üzletvezetők, 

utazók, raktárnokok stb. alkalmazottak tekintetében a felmondás határideje három hónap. 
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kifüggesztésével kapcsolatban írtak is megjelennek ebben a törvényben is
57

, illetve a 

munkából történő jogtalan kilépés esetén is irányadó az iparhatóság határozata alapján a 

vissza-hozatal.
58

 A munkarend kifüggesztésére vonatkozó szabályozás szerint a munkarend 

áthágóira pénzbírságot határozhat meg a törvénycikk 113. §-ának f) pontjában foglaltak 

szerint, azzal, általános szabály volt a munkarend egészére, hogy nem tartalmazhat „…semmi 

olyant, a mi a törvény rendelkezéseivel ellenkezik.
59

”  

Vincenti megállapítása szerint „…A törvény rendelkezéseivel nem ellenkező, amellett 

szabályszerűen láttamozott és kihirdetett munkarendnek a törvény ismertetett rendelkezése 

kétségtelenül kötelező erőt ad. A kifüggesztésénél fogva az illető műhelynek minden munkása 

tudomást is szerezhet a gyári munkarend tartalmáról, ha pedig ennek az ismeretében áll 

munkába vagy folytatja a munkát, ezzel aláveti magát a munkarend rendelkezéseinek. A gyári 

munkarend kötelező erejét ekként két különböző jogalapból is le lehet vezetni.”
60

  

Ehhez kapcsolódóan jegyzendő meg az 1854. május 23-i Bányatörvény is, amelynek 200. §-a 

alapján szolgálati rendtartás rendelkezhet a  „pénz- és munkabéli büntetésekről’”, illetve 

azokról az esetekről, „…melyekben a szolgálati viszony tüstént megszüntetik.” 

Az ipartörvényekben foglalt szabályozás összegzése tekintetében elmondható, hogy 

kötelezettségszegés esetén szankcióként a jogviszony azonnali hatályú megszüntetését 

alkalmazta, egyik törvény sem szabályozott ezen kívül egyéb, konkrétan meghatározott 

hátrányos jogkövetkezményt, vagy ennek megállapítására irányuló eljárást. Ugyanakkor, a 

munkarend áthágóira a pénzbírság kiszabását mindkét ipartörvény lehetővé teszi, azonban 

mindenféle garancia megfogalmazása nélkül, azaz nem szerepel arra vonatkozóan 

szabályozás, hogy a pénzbírság kiszabásának feltétele lenne a vétkesség, vagy 

meghatározásra kerülne a kiszabható pénzbírság maximuma. Megjegyzendő továbbá, hogy 

kizárólag az ipartörvényekben, illetve a Bányatörvényben található meg az a megoldás, hogy 

a munkáltató által meghatározott munkarendben, illetve szolgálati rendtartásban 

meghatározott kötelezettségek megszegése esetén lehetőség van a jogviszony megszüntetésén 

kívüli, egyéb jogkövetkezmények alkalmazására. Az ipartörvényeken és Bányatörvényeken 

kívüli szabályozásban az alkalmazott hátrányos jogkövetkezmény kizárólagosan a 

munkaviszony megszüntetése.   

                                                           
57

A második ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk 113. § 
58

A második ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk 159. § 
59

A második ipartörvény, az 1884. évi XVII. törvénycikk 113. § 
60

 Vincenti Gusztáv (1942.): i.m. 81. o.  
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A kereskedelmi törvény, az 1875. évi XXXVII. törvénycikk is a fentiekben elemzett 

ipartörvényekhez hasonló szabályozási megoldást tartalmaz. Egyrészt a segédszemélyzet 

(segédek és tanoncok) jogviszonya tekintetében általános szabályként a diszpozitivitást 

fogalmazza meg
61

, másrészt a felmondás mellett az azonnali hatályú felmondás megszüntetési 

jogcímét ismeri. Amennyiben a felek nem állapodtak meg más időintervallumban, akkor hat 

hetes felmondási idő mellett mindkét fél jogosult volt a jogviszonyt megszüntetni, azzal, hogy 

a fontosabb teendőkkel megbízott segédek, így a könyvvivők, pénztárnokok tekintetében a 

felmondási idő három hónap volt
62

. A törvénycikk 58. §-a
63

 sorolta fel azokat az eseteket, 

amikor a segéd volt jogosult azonnali hatályú felmondással élni, illetve az 59. §
64

, amikor a 

munkáltató szüntethette meg a jogviszonyt azonnali hatállyal.  
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 Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, a kereskedelmi törvény 55. §-ának szabályozása szerint: „A 

segédszemélyzet (segédek és tanonczok) szolgálati viszonyai, valamint igényei a fizetéshez és ellátáshoz szabad 

egyezkedés tárgyát képezik. Ily egyezkedés hiányában a jelen törvényben foglalt eltérésekkel az ipartörvény 

(1872. évi VIII. tc.) harmadik, ötödik és hatodik fejezetének intézkedései szolgálnak irányadóul.” 

 
62

 Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, a kereskedelmi törvénycikk 58. §-a alapján a  

„A szolgálati viszony a főnök és segéde közt, a mennyiben szerződésileg rövidebb vagy hosszabb határidő nem 

állapíttatott meg, előleges hat heti felmondás mellett ugy az egyik, mint a másik fél részéről felbontható. 

Fontosabb teendőkkel megbízott segédek, jelesen könyvvivők és pénztárnokok tekintetében, a kölcsönös 

felmondási határidő három hónapot tesz. 

A jelen czikk határozatai a főnök ellen elrendelt csőd esetében is irányadóul szolgálnak.” 

 
63

 Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, a kereskedelmi törvény cikk 58. §-a alapján 

„A segéd a szolgálatot felmondás nélkül elhagyhatja: 

1. ha a főnök szerződési kötelezettségeit nem teljesíti; 

2. ha a főnök, ennek helyettese vagy családtagjai a segédet tettleg bántalmazzák, vagy ellene sulyos 

becsületsértést követnek el; 

3. ha a szolgálat folytatásával a segéd egészsége vagy élete oly ok miatt lenne veszélyeztetve, mely a 

szerződés megkötésekor felismerhető nem volt. 

Ezen esetekben a segédet a fizetés és ellátás az egész felmondási időre illetik. 

64
Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, a kereskedelmi törvénycikk 59. §-a alapján a  

„A segéd felmondás nélkül azonnal elbocsátható: 

1. ha a főnök bizalmával való visszaélés által az üzlet érdekeit veszélyezteti; 

2. ha főnöke beleegyezése nélkül akár saját, akár más részére kereskedelmi ügyletekkel foglalkozik; 

3. ha kötelességei teljesitését elmulasztja; 

4. ha három napnál tovább tartó fogságba kerül, vagy főnöke beleegyezése és jogos gátló ok nélkül, az üzlettől 

három napnál tovább távol van; 

5. ha szerződésileg elvállalt kötelességei teljesítésére alkalmatlan; 

6. ha a szolgálatra, hosszabb betegség miatt, képtelenné válik; 

7. ha valamely undorító vagy ragályos betegségben szenved; 

8. ha a főnököt, ennek helyettesét vagy családtagjait tettleg bántalmazza, vagy ellenük sulyos becsületsértést 

követ el; 

9. ha megintés daczára vigyázatlansága által a ház vagy az üzlet biztonságát veszélyezteti; 

10. ha nyerészkedési vágyból eredő bűncselekvényt követ el. 
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Garancsy Gabriella hívja fel arra a figyelmet, hogy az elemzett korszakban és 

jogszabályokban a munkáltatói felmondás nem bírt törvényi korlátokkal, és csak a harmincas 

évektől kezdve születettek kúriai határozatok, amelyek némi keretet adtak a munkáltatói 

joggal való visszaélés kirívó eseteiben, így a felmondási idő lerövidítése, a nyilvánvalóan a 

nyugdíjjogosultság megszerzésének megakadályozása miatt történő jogviszony-megszüntetés, 

vagy a felmondáskor a segédet megillető juttatások összegszerűségének mérséklése céljából 

történő fizetéscsökkentés eseteiben marasztalták a munkáltatót. Ugyanakkor, a kúrai 

határozatok nem voltak következetesek, például, „ha …a munkaadónak komoly oka van a 

szolgálati viszony megszüntetésére – így ha a gazdasági helyzete létszámapasztást tesz 

szükségessé -, akkor nem lehet a joggal való visszaélést megállapítani, még ha közvetlenül a 

nyugdíjjogosultság megszerzés előtt mondott is fel az alkalmazottnak.”
65

 

IV.2. c.) Széttöredezett szabályozás (II.) A Monarchia agráriuma: cselédsorban, 

mezőgazdasági munkásként, erdőmunkásként 

Az előbbiekben bemutatott, az iparra vonatkozó szabályozás mellett a mezőgazdaság ágazatát 

érintő rendelkezéseket is vizsgálni kell, hiszen a XIX. században, illetve még a XX. század 

első felében is a mezőgazdaságban dolgozók létszáma volt a legmagasabb.
66

 
67

 

A cseléd és gazda közötti jogviszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és 

napszámosokról szóló 1876. évi XIII. törvénycikk rendelkezik. A törvénycikk 12. §-a alapján 

a szabályozás diszpozitív, „a szerződés feltételeinek megállapítása a felek szabad 

egyezkedésétől függ”. A törvénycikk 21. §-a szerint a „szerződés megkötése után nem köteles 

                                                                                                                                                                                     
Hogy a segédet a 6. és 7. pont eseteiben a fizetés és ellátás, a fennforgó körülmények szerint, mennyiben illeti 

meg, az 56. § értelmében határozandó meg.” 

A felsorolás 5. pontja tekintetében jegyzi meg Garancsy Gabriella, hogy a kereskedelmi miniszter által a 

törvénytervezet tárgyalására egybehívott értekezleten indítványozva lett a pont kihagyása, mert „…a segédet 

teljesen főnökének szabad tetszésére bízza…”, végül azonban az 5. pont mégis benne maradt a felsorolásban. –  

In: Garancsy Gabriella (1970.): i. m. 34. o. 
65

 Garancsy Gabriella (1970.): i. m. 34. o. 
66

 Garancsy Gabriella (1970.): i.m. 35. o.  
67

 Az előbbiekben hivatkozott műben találunk két népszámlálási adatot, amely szerint az 1900-as népszámlálás 

szerint a mezőgazdasággal foglalkozók a lakosság 71 %-át tették ki, az 1930-as népszámlálás adatai szerint az 

őslakosság száma 8 millió 688 319 fő volt, ebből 4 millió 499393 fő, azaz a lakosság 52 %-a dolgozott a 

mezőgazdaságban.  

Megjegyzendő továbbá, hogy a mezőgazdasági munkavállalók két csoportja volt megkülönböztethető, a 

gazdasági cselédek és a napszámosok. Bár mindkét kör bérmunkási réteget jelentett, azonban a napszámosok 

rendelkeztek saját földdel, esetleg saját házzal is, így cselédnek nem szerződtek el, ebből következően 

rendelkeztek némi önállósággal, így közelebb álltak az iparban dolgozó munkavállalókhoz. Ezzel szemben a 

mezőgazdasági cselédek sokkal inkább kötöttebb helyzetben voltak, amely egyfajta feudális jellegű viszonyként 

is leírható volt a munkáltatóval. Ez a különbség a rájuk vonatkozó jogi szabályozásból is szembetűnő volt. – In: 

Garancsy Gabriella (1970.): i.m. 35. o 
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a gazda a cselédet elfogadni…”
68

 a lábjegyzetben felsorolt esetekben, azaz a mai terminológia 

szerint az elállás jelenik meg ebben a törvénycikkben. Amennyiben végignézzük a 

lábjegyzetben foglalt felsorolást, látjuk, hogy tartalmaz olyan elemet, amely a mai 

szabályozásnak megfelelő
69

, ugyanakkor objektív, vétkességre tekintet nélküli eseteket is 

találunk – például a felsorolás b) pontja –, illetve mindazon eseteket, amikor a törvénycikk 52. 

§-ában foglaltak szerint azonnali hatályú megszüntetésre van lehetőség. Az 52. § kapcsán 

megjegyzendő, hogy ebben a jogszabályhelyben egy olyan felsorolás
70

 olvasható, amely azon 

eseteket foglalja magában, amelyek a cseléd részéről vétkességet feltételez. 
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 A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról szóló 1876. 

évi XIII. törvénycikk 21. §-a szerint:„a szerződés megkötése után nem köteles a gazda a cselédet elfogadni: 

a) ha a gazda a cseléd hűsége vagy erkölcsi magaviselete iránt utólag alapos kifogásokat érvényesít, vagy ha a 

cselédre nézve azon esetek valamelyike áll be, melyek miatt az 52. § értelmében a gazda jogosítva van, cselédét 

rögtön vagy felmondás nélkül elbocsátani; 

b) ha a cseléd előbb észre nem vett undorító vagy ragályos nyavalyában szenved; 

c) ha a cseléd már előbb szolgálatába beállani vonakodott; 

d) ha a gazdát időközben véletlen elemi csapás, árvíz vagy tűzvész érné, mely miatt cselédei számát apasztani 

kénytelen volna. 

Ezen esetekben azonban a gazda a cselédet legfeljebb három nap alatt tartozik értesíteni s a foglaló 

visszatérítésére - kivévén a d) esetét, melyben azt elveszti - igényt tarthat”. 
 
69

A ma hatályos szabályozást az Mt. 49. § tartalmazza, amely szerint a  

„49. § (1) A felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem 

tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartam alatt a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a 

munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a 

munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.” 

A törvénycikk d) pontja fedi le a ma hatályos szabályozást.  

 
70

A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról szóló 1876. 

évi XIII. törvénycikk 52. §-a szerint: „Felmondás nélkül is jogosítva van I. A gazda rögtön elbocsátani a 

cselédet: 

a) ha ez a gazdát, családját, vagy annak egyes tagjait fenyegeti, tettlegesen bántalmazza, becsületében sérti, 

rágalmazza vagy rossz akaratu felbujtásai által a családban meghasonlást vagy egyenetlenséget előidézni 

törekszik; 

b) ha az a gazda helyettesét vagy tisztjét, kinek felügyelése alatt a cseléd áll, szolgálati eljárásban tettleges 

bántalommal vagy szitokkal illeti; 

c) ha a cseléd a gazda gyermekét vagy családja egyéb tagjait rosszra csábitja, vagy azokkal tiltott vagy gyanus 

szövetkezésben él; 

d) ha bűntettben vagy nyereségvágyból eredő vétségben teszi magát bűnössé, avagy gazdája iránt tartozó 

hűségét szegte meg: nemkülönben ha cselédtársait erre csábitja, vagy erről biztos tudomással birván, rögtön fel 

nem jelenti; 

e) ha gazdája nevére annak tudta nélkül pénzt vagy árut kölcsönöz; 

f) ha gazdájának bárminemű tulajdonában készakarva kárt okoz; 

g) ha a cseléd ivásnak vagy játéknak adja magát vagy erkölcstelen életet él; 

h) ha a cseléd a hatóság által három napnál hosszabb időre bezáratott; 

i) ha a cseléd az 51. § pontjaiban emlitett kihágásokat intés daczára többször ismétli; 

k) ha a cseléd hamis szolgálati bizonyitványok által gazdáját tévutra vezette; 

l) ha a cseléd tűzzel, égő gyertyával vagy lámpával előleges intés daczára is vigyázatlanul bánik, vagy 

vigyázatlansága által tényleg tűz támadt; 

m) ha a gondozására bizott lábas jószágot, figyelmeztetés daczára, rosszul ápolja, vagy épen kinozza; végre 

n) ha a cseléd kicsapongásai által ragadós vagy undort gerjesztő nyavalyába esett;” 



 
 

23 
 

Hangsúlyozni kell ezen törvénycikk kapcsán, hogy tartalmazza a fizetéslevonás lehetőségét a 

46. §-ában, azaz a gazda jogosult a cselédjét megdorgálni, és a szolgálati kihágásaiért „esetleg 

fizetéslevonással is fenyíteni”. A törvénycikk ezen rendelkezésére fel kell figyelni, és értékelni 

kell, hiszen ez a gazda, a munkáltató kezébe egy olyan hátrányos jogkövetkezményt ad, amely 

a ma hatályos szabályok esetén – igaz kollektív szerződés, ennek hiányában a munkaszerződés 

kikötése esetén – is alkalmazható. Ha további garanciális rendelkezéseket keresünk, pusztán 

annyit találunk a törvénycikkben, hogy az 52. § i) pontja kihágásoknak minősíti az 51. § 

pontjaiban felsorolt eseteket
71

, ezen túlmenően azonban további biztosítékok nincsenek, így 

nincsen jogszabályi háttere annak, hogy milyen határidővel, milyen mértékben történhet a 

levonás. A fizetéslevonás mellett a bírság és pénzbírság, sőt ezek meg nem fizetése esetén az 

elzárás is megjelenik hátrányos jogkövetkezményként, méghozzá „a jelen törvény 

határozványainak áthágása” esetén
72

. Ez azt jelenti, hogy a törvénycikk bármely 

jogszabályhelyével összhangban nem lévő magatartás esetén jogosult volt a gazda a bírság, 

pénzbírság, elzárás alkalmazására. Ez igen aggályos szabályozás, hiszen mindenféle jellegű 

garanciális szabályt nélkülöz. De ugyanez irányadó a törvénycikk 108. §-a és 109. §-a 

tekintetében
73

, ha a cseléd a gazda tudta és jóváhagyása nélkül az engedett időn túl 

gyakrabban kimarad a gazda tilalma ellenére, látogatásokat elfogad, a gazda engedélye nélkül 

valakit éjszakára befogad. Pénzbírság kizárólagosan a szankció azon cseléd, mezei munkás 

vagy napszámos esetében, ki gazdáját tettlegesen bántalmazza, az ellen fellázad, annak 
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Ezek az esetek a következőek: 

a) ha a cseléd azon munkára, melyre felfogadtatott, kellő erővel vagy képességgel nem bir; 

b) ha a cseléd kötelessége teljesitése körül a gazda intései után sem fejt ki szorgalmat; 

c) ha a cseléd munkanapon a gazda engedelme nélkül vagy tilalma ellenére ismételve távozik a háztól vagy 

munkájától; 

d) ha ügyetlenség, könnyelműség vagy rosszakaratból a reábizottakban vagy azok által gazdájának vagy 

másnak kárt okoz; 

e) ha perlekedő vagy veszekedő magaviselete által a házi rendet s csendet vagy háznépe között a békés 

megférést zavarja; 

f) ha a nőcseléd terhes állapotba jut. 
72

A cseléd és gazda közötti jogviszony szabályozásától, a gazdasági munkásokról és napszámosokról szóló 1876. 

évi XIII. törvénycikk 107. §-a szerint: „A jelen törvény határozványainak áthágása, mennyiben egyes 

szakaszokban más nem foglaltatik, cselédnél, mezei munkásnál és napszámosnál tíz, gazdánál és munkaadónál 

huszonöt forintig terjedő pénzbírsággal, nem fizetés esetében megfelelő egyszerű elzárással és pedig a cselédnél 

minden két forint után egy napot, más személyeknél minden öt forint után egy napot számítva, fenyítendő.” 
73

108. §Különösen pedig azon cseléd, ki a gazda tudta és jóváhagyása nélkül az engedett időn túl gyakrabban 

kimarad, 2 forinttól 16 forintig, ki a gazda tilalma ellenére látogatásokat elfogad, 2 forinttól 10 forintig, ki a 

gazda engedélye nélkül valakit éjszakára befogad, 4 forinttól 24 forintig terjedő birsággal vagy megfelelő (107. 

§) elzárással fenyítendő. 

109. §Azon cseléd vagy mezei munkás és napszámos, ki gazdáját tettlegesen bántalmazza, az ellen fellázad, 

annak ellenszegül, jogos parancsainak teljesítését megtagadja, amennyiben a cseléd tette a büntető törvény 

szerint büntetendő cselekményt nem képez, 50 forintig terjedhető pénzbírsággal fenyítendő. 
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ellenszegül, jogos parancsainak teljesítését megtagadja. Hangsúlyozni kell tehát, hogy a 

mezőgazdaságban a munkáltató (a gazda) a jogviszony megszüntetése mellett egyéb 

hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására is jogosult volt. Megjegyzendő, hogy az 

ipartörvényekhez hasonlóan a jogviszony megszüntetése, a hatósági kényszerítés, a 

visszavezettetés jog jogintézményét ezen törvénycikk is ismerte, az ipartörvényekhez 

hasonlóan.
74

 Ezen törvénycikk kapcsán végül érdekességként kell megjegyezni, hogy a 81. § 

utal a „fenyitő eljárásra”
75

, azonban végigolvasva a jogszabályt, a „fenyitő eljárás” a 

törvénycikkben nem kerül a későbbiekben értelmezésre, meghatározásra. 

Helytálló Garancsy Gabriella megállapítása, hogy a törvény egésze tükröz egyfajta feudalista 

szemléletet. Hivatkozni lehet ezen állítás alátámasztására a törvénycikkek nyelvezetére is, így 

a törvénycikk 45. §-ára, amely szerint „…A cseléd a gazda parancsait tisztelettel és 

megadással fogadni tartozik…”, továbbá – ahogyan korábban hivatkoztunk rá – a gazdát 

megillette a testi fenyítés lehetősége is, továbbá az 52. § f) pontjára, amely szerint a nőcseléd 

terhessége megalapozta az azonnali hatályú felmondást. 
76
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24. §A cseléd pedig, ki a 22. § esetein kívül azon szolgálatba, melyre szegődött, beállani vonakodik, a gazda 

kívánatára arra hatóságilag kényszerítendő. 

36. § Azon cseléd ellen, ki szerződésszerű, vagy az előző szakasz második kikezdésében körülirt 

kötelezettségeinek teljesítését bármi ürügy alatt megtagadja, a gazda kívánatára a hatóság kényszer-

rendszabályokat alkalmazhat, ily cseléd a gazdának az okozott károkat megtéríteni tartozik. 

 

88. §Ha ezen távozás meg nem akadályoztathatott volna, az esetben a jelen törvény alapján illetékes hatóság a 

munkaadó kívánatára a munkásoknak visszavezettetését kényszerrendszabályok alkalmazásával is eszközlendi. 

 

90. § Azon munkaadó, kitől az önkényesen távozott munkások az előbbi munkaadóhoz hatósági úton vissza 

állíttattak, hasonló kárpótlást követelhet, kivévén azon esetet, ha a munkásokat igazolvány (84. §) nélkül fogadta 

fel, mely esetben kárpótlás nem jár, sőt az illető 20 forinttól 100 forintig terjedhető birságban is marasztalandó 

el. 

 

105. §A napszámos munkáját önkényesen el nem hagyhatja, ha ez mégis megtörténnék, annak a munkába való 

visszaállítását a munkaadó kívánatára a község bírája vagy helyettese, vagy a hol ez létezik, illetékes rendőri 

hatóság nyomban eszközöltetni fogja. 

Ily esetben a napszámos díjából a munkában nem töltött idő aránya szerint, levonás eszközölhető. 

 

106.§ Azon napszámos, ki gyakrabban hagyja el önkényesen a felvállalt munkát s kinél ismételt 

figyelmeztetések nem használnak, munkakerülő csavargónak tekintendők, kivel mint ilyennel, az illetékes 

rendőri hatóság fog elbánni. 

 
75

A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról szóló 1876. 

évi XIII. törvénycikk 81. §-a szerint „Azon cseléd, ki hamis bizonyítvánnyal szegődik el, a gazdának ez által 

okozott kárt megtéríteni tartozik s ezenfelül fenyítő eljárás alá vonatik.” 

76
 Utalni lehet arra, hogy az 1876. évi XIII. törvénycikket felváltó, a gazdasági cselédek jogviszonyairól szóló 

1907. évi XLV. törvénycikknek az 1876.évi XIII. törvénycikket értékelő indokolásában is tetten lehet érni a 

feudális jelleget, például az indokolás következő soraiban: ” Évek óta közóhajtás, hogy a gazdasági cselédek 



 
 

25 
 

A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1898. 

évi II. törvény kapcsán mindenekelőtt ki kell emelni, a 6. § akként rendelkezik, hogy „a 

szerződő feleknek a törvénnyel vagy a törvényhatóság szabályrendeletével ellenkező 

megállapodásai egyáltalán nem - a szerződési okiratba fel nem vett megállapodásai pedig csak 

a törvény rendes útján érvényesíthetők”, azaz a mai terminológia szerint a feleknek azon 

megállapodásai, amelyek jogszabályba (a törvénybe vagy a törvényhatóság 

szabályrendeletébe) ütköznek, érvénytelenek. A 22. § sorolja fel azokat az eseteket, amikor a 

munkáltató (a törvényi terminológia szerint a munkaadó) jogosult a jogviszonyt „felbontani”, 

azaz felmondani,
77

 ugyanakkor fontos, hogy ez már nem azonnali hatályú, hanem a 

munkáltatót terheli a 23. § alapján az a kötelezettség, hogy a felmondás alapjául szolgáló okot 

a tudomásszerzéstől számított 24 óra alatt a munkavállalóval (munkással) szóban vagy írásban 

közölje. A karhatalom itt is megjelenik a 37. §-ban, illetve 53. §-ában
78

, a munkahelyen 

történő igazolatlan meg nem jelenés, vagy a munkahelyről történő jogtalan eltávozás esetén a 

munkáltató élhet azzal a lehetőséggel, hogy kérelmezi a karhatalommal való kivezetést. Az 

59. §-tól a 64. §-ig a törvény kihágásnak minősíti, és pénzbüntetéssel vagy elzárással rendeli 

szankcionálni a munkavállaló egyes, tételesen meghatározott kötelezettségszegéseit.
79

 A 

kihágás fogalma kapcsán elkerülhetetlen rögzíteni, hogy a korban egy büntető jogi 

jogintézmény volt, a terminológia meghatározását az 1879. évi XL. törvénycikk tartalmazta, 

címe a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról. Az 1879. évi XL. törvénycikk 

                                                                                                                                                                                     
szolgálati viszonyai újból szabályoztassanak…Az alatt a több, mint 30 év alatt, mióta az 1876. évi XIII. 

törvénycikk létrejött, gyökeres változások történtek a gazda és a cselédnek egymáshoz való viszonyában, és 

nagyobb jelentőséget nyertek az ún. társadalmi követelmények is…A régi patriarchális viszonynak törvénnyel 

való visszaállítása a munkásügyi bizottság véleménye szerint sem tartozik a lehetőségek közé…E javaslat 

…biztosítja továbbá a cselédet a jogtalan kizsákmányolás, a sok helyen szokásos uzsora, robot, dézsma és 

ingyenmunka teljesítése, az egészséget veszélyeztető munka veszélyei ellen.” 

Megjegyzi Garancsy Gabriella továbbá, hogy a gazda – cseléd viszonyt ebben az időszakban jellemezte egyrészt 

a munkáltató – bérmunkás viszony, másrészt a termelő-eszköz tulajdonos – munkaerő-szolgáltató viszonya, 

továbbá minderre rányomta a bélyegét az a sajátos közeg, amelyben ezek a jogviszonyok létrejöttek, azaz a 

tanyarendszer. – In: Garancsy Gabriella (1970.) 36. o.  
77

22. § A munkaadó jogosult a munkaszerződést azon munkással szemben felbontani, aki a szerződés megkötése 

utáni időben: a) a munkaadót, családtagját, intézkedésre vagy felügyeletre jogosult megbízottját tettleg 

bántalmazza, vagy testi épsége, élete, vagy vagyona ellen büntetendő cselekményt követ el, vagy ilyet megkísért; 

b) a munkaadónak, családtagjának, intézkedésre vagy felügyeletre jogosult megbízottjának tulajdonában 

szándékosan kárt okozott; c) bűntett vagy nyereségvágyból eredő vétség miatt elitéltetett; d) ezen törvény 65. 

vagy 66. §-ába ütköző kihágás miatt elitéltetett; e) a munka teljesítésére képtelenné válik. 

23. § A munkaadó a 22. §-ban felsorolt bármely eset miatt csak akkor bonthatja fel a szerződést, ha ebbeli 

elhatározását a felbontás okául felhozott eset tudomására való jutása után 24 óra alatt a munkással szóval vagy 

ezen időn belől feladott ajánlott levélben közli. Ha a munkaadó e közlést elmulasztja, a szerződést utóbb, ebből 

az okból fel nem bonthatja. 

78
A 37. § hatálya a munkásokra, az 53. § hatálya a napszámosokra terjed ki. 

79
A törvényben az 58. §-tól a 64. §-ig található meg az a szabályozás, hogy milyen magatartásokat, 

kötelezettségszegéseket minősít a törvény kihágásnak.  
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meghatározza a kihágás fogalmát az 1. §-ban, akként, hogy kihágást képez azon cselekmény, 

melyet a törvény, miniszteri rendelet, a törvényhatóság, vagy törvényhatósági joggal fel nem 

ruházott szabad királyi város, vagy rendezett tanáccsal bíró város által kiadott szabályrendelet, 

kihágásnak nyilvánít. Ezen felhatalmazó rendelkezés alapján tehát bármely törvény 

meghatározhat kihágásokat. Az 1898. évi II. törvény előbbiekben idézett, kihágásokat 

meghatározó rendelkezéseiből ki kell emeli, hogy kihágásnak minősül, azaz büntetőjogi 

szabályozás körébe kerülnek azon kötelezettségszegések is, ha „… a munkás vagy napszámos  

munkahelyen önként nem jelenik meg, vagy ott önként megjelenvén, avagy kivezettetvén, a 

munkát meg nem kezdi, szakadatlanul nem folytatja, vagy a  törvényben meghatározott célból 

szándékosan rosszul teljesíti”
80

, illetve, általános jelleggel, ha „…a munkás és napszámos 

kötelességére vonatkozó többi rendelkezéseit, tilalmait megszegi…”.
81

 A kihágások között 

jelenik meg, ha a munkás vagy a napszámos egyszerre több munkaadóhoz szerződik
82

, azaz 

párhuzamosan több jogviszonya áll fenn. Továbbá, ebben a törvénycikkben is megjelenik a 

karhatalommal való elővezetés, mint a hátrányos jogkövetkezmény, szankció, abban az 

esetben, amikor a munkás a munkahelyén igazolatlanul nem jelenik meg, vagy a 

munkahelyről jogtalanul eltávozik.
83

 

A gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1907. évi XLV. 

törvénycikk által alkalmazott megoldás kapcsán ki kell emelni, hogy a törvénycikk 

meghatározza, hogy mely tényállások esetén van a gazdának (munkáltatónak) lehetősége a 

jogviszonyt egy hónapi felmondással megszüntetni
84

, és mely tényállások esetén van 

lehetőség a cseléd elbocsátására (jogviszonyának megszüntetésére) felmondás nélkül
85

. 

Hangsúlyozandó, hogy a felmondási idő nélküli megszüntetésnél többletkötelezettség, hogy a 

megszüntetés alapjául szolgáló okot tartalmazóan, és a tudomásszerzéstől számított nyolc nap 

történjen meg a megszüntetés közlése.
86

 Érdekes és elgondolkodtató, hogy például a 

munkából történő jogosulatlan távozás esetén alkalmazandó az egy havi felmondási idő, 

azonban a kötelezettségek teljesítésének megtagadása esetén felmondási nélkül lehet a 
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1898. évi II. törvény 62. § a) pont 
81

1898. évi II. törvény 62. § a) pont 
82

1898. évi II. törvény 61. § b) pont 
83

1898. évi II. törvény 37. § 
84

 A törvénycikk 42. §-a határozza meg ezeket az eseteket. 
85

 A törvénycikk 45. §-a szabályozza ezeket a tényállásokat. 
86

A törvénycikk 47. §-ában foglalt szabályozás.  
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cselédet elbocsátani.
87

 Megjegyzendő továbbá, hogy az azonnali hatályú felmondás eseteként 

már nincsen feltüntetve a nőcseléd várandóssága, tovább az okok „jogosnak látszanak”.
88

 

A kihágások tekintetében ugyanaz mondható el, mint a munkaadók és mezőgazdasági 

munkások közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1898. évi II. törvény kapcsán leírtak, azaz 

az 57. § és az 58. § kihágásnak minősíti, és pénzbüntetéssel (az elzárást ezen törvény nem 

szabályozza) rendeli szankcionálni a munkavállaló egyes, tételesen meghatározott 

kötelezettségszegéseit. 

Hasonlóan a fenti törvényekhez, törvénycikkekhez, az erdő-munkásokról szóló 1900. évi 

XXVIII. törvénycikk is a jogviszony felbontását (felmondását) határozza meg hátrányos 

jogkövetkezményként, ha a munkás „… általában szerződési kötelezettségének teljesítését 

megtagadja”
89

, ugyanakkor a munkáltató köteles a másik felet „a felbontás okául felhozott 

eset tudomására való jutása után legfeljebb három nap alatt, szóval, vagy ezen az időn belül 

feladott ajánlott levélben értesíteni.”
90

 A kihágások tekintetében ugyanaz mondható el, mint a 

munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1898. évi 

II. törvény kapcsán, kihágások esetén a pénzbüntetés és az elzárás is szabályozásra kerül, mint 

jogkövetkezmény. 

Érdekességként kell megemlíteni, hogy a birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok 

szabályozásáról szóló 1900. évi XXVII. törvénycikk egy, a fentiektől eltérő karakterű 

szabályozással bírt, ennek hátterében az állt, hogy a gazdatisztek meghatározóan az akkori 

uralkodó osztály tagjai voltak. Azonos a korábbi törvénycikkekkel, hogy megtalálható ebben 

is a felmondás és az azonnali hatályú felmondás, azonban az azonnali hatályú felmondásra 

okot adó valamennyi eset vétkességen alapult, és nem találhatunk az esetek között olyan 

esetkört, amely a gazdatiszt munkavállaló alkalmatlansága folytán vezetett volna a jogviszony 

megszüntetéséhez. Megjegyzendő továbbá, hogy igen hosszú időtartamú felmondási időket is 

határoz meg a törvénycikk, a 15. § szerint a felmondási idő, ha a felek a jogviszonyt létrehozó 

szerződésben másként meg nem állapodnak, az okleveles gazdatiszt szerződésénél egy év, az 

oklevéllel nem rendelkező gazdatiszt szerződésénél pedig fél év volt. 

A Monarchia agráriumának szabályozását összegezve, elmondható általános éllel, hogy a 

hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására vétkességre tekintet nélkül kerül sor, és a 
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A hivatkozott példák a törvénycikk 42. § b) pontjában és 45. § e) pontjában találhatóak.  
88

 Gulácsy Gabriella (1970.): i.m: 36. o.  
89

 Az erdő-munkásokról szóló 1900. évi XXVIII. törvénycikk 20. § 
90

Az erdő-munkásokról szóló 1900. évi XXVIII. törvénycikk 20. § 
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meghatározó jogkövetkezmény a jogviszonynak a felmondási idővel, vagy felmondási idő 

nélkül, azonnali hatállyal történő megszüntetése. Ugyanakkor, megjelenik már egy, a ma 

hatályos szabályozásban is alkalmazandó egyéb jogkövetkezmény, így a fizetésből történő 

levonás lehetősége. Minderre azonban a ma alkalmazandó garanciák nélkül kerül sor, 

például nem volt jogszabályi rendelkezés a munkabérből történő levonás mértékére, nem 

ismerte a jogszabály a levonásmentes munkabérrészt. A garanciák hiánya tehát szembeötlő, 

mégis fel kell figyelni arra, hogy a trichotóm szabályozás előjelei találhatóak már meg 

ezekben a korai jogszabályokban – a munkáltatónak a munkáltatói jogkör gyakorlásából 

fakadó figyelmeztetési jogköre és a jogviszony megszüntetése mellett egyéb 

jogkövetkezmények is alkalmazásra kerülnek.  

IV.2. d.) Széttöredezett szabályozás (III.) – Vízen, (vas)útépítésen, vasúton, a 

dohányiparban és a sajtóban. A trichotóm szabályozás megjelenése a vasúti szolgálati 

rendtartásban 

A széttöredezett szabályozásnak megfelelően külön törvény vonatkozott a vízi-munkálatoknál 

és az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokra és munkásokra, azzal, hogy ez a 

törvénycikk „behívja” a munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony 

szabályozásáról szóló 1898. évi II. törvény fentiekben idézett 53. §-ának az alkalmazását, 

valamint minden tekintetben irányadó itt is az a szabályozási koncepció, hogy a törvény 

meghatározott jogszabályhelyeinek megsértése kihágásnak minősül
91

, kihágás miatti 

elítéltetés esetén a munkáltató jogosult a szerződés felbontására (mai terminológiával 

felmondására)
92

, illetve kihágás esetén pénzbüntetés, elzárás is alkalmazandó.
93

 Ezen 

szabályozás mellett, a munkaadó azon esetekben is jogosult a szerződés felbontására, ha a 

munkás (a munkavállaló) a szerződés megkötése utáni időben a munkaadót (megbízottat), 

hozzátartozóját tettleg bántalmazza; testi épsége, élete vagy vagyona ellen büntetendő 

cselekményt követ el vagy ilyet megkísérel; az 1898. évi II. törvény 65. §-aiban,  66. §-aiban 

ütköző kihágás miatt elitéltetett, a munka teljesítésére betegség miatt képtelenné válik, a 
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A vízi munkálatoknál, az út- és vasút építésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról szóló 1899. évi 

XLI. törvénycikk 31. § - 35. § 

92
A vízi munkálatoknál, az út- és vasút építésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról szóló 1899. évi 

XLI. törvénycikk 22. § 

93
A vízi munkálatoknál, az út- és vasút építésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról szóló 1899. évi 

XLI. törvénycikk 34. § 

 



 
 

29 
 

munkatér kijelölése után munkásigazolványának átadását és általában szerződési 

kötelezettségének teljesítését megtagadja. 

Megjegyzendő, hogy az említett külön törvény 3. §-a alapján a munkavégzésre irányuló 

szerződés feltételeinek megállapítása a felek szabad egyezkedésének tárgyát képezheti, azzal, 

hogy a törvénnyel ellenkező, abba ütköző megállapodások azonban érvénytelennek 

minősülnek. 

A dohánytermelők és a dohánykertészetek közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. 

évi XXIX. törvénycikk 25. §-a szerint azonos módon a szerződés felbontására (felmondására) 

jogosult a munkáltató
94

, illetve a 31. § - 32. § alapján a kihágás esetén ugyanúgy pénzbüntetés 

alkalmazására volt lehetőség
95

. 

A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvény igen lakonikusan, mindössze három rövid szakaszban 

szabályozza a kiadó és a szerkesztőség tagjai közötti jogviszonyt. A jogviszony 

megszüntetésére kétféle jogcímen volt lehetőség, felmondás útján, felmondási idővel, vagy a 

törvény szóhasználat szerint ún. rögtön beálló felmondással. A felmondási idő tekintetében a 

feleknek lehetőségük volt a jogszabályban meghatározott felmondási időtől történő eltérésre, 

azzal a garanciális szabállyal, hogy a szerkesztőség tagjára irányadóan, azaz a munkavállalóra 

vonatkozóan nem lehetett terhesebb feltételt, hosszabb felmondási időt meghatározni, mint a 

kiadóra, azaz a munkáltatóra.
96

 A rögtön beálló hatályú felmondás a ma hatályos terminológia 
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25. § A termelő jogosult a szerződést azon dohánykertésszel szemben felbontani: a) a ki a szerződés megkötése 

utáni időben a termelőt, családtagját, intézkedésre vagy felügyeletre jogosult megbízottját tettleg bántalmazza, 

vagy testi épsége, élete vagy vagyona ellen büntetendő cselekményt követ el, vagy ilyet megkísérel; b) a ki a 

termelőnek, családtagjának, intézkedésre vagy felügyeletre jogosult megbízottjának tulajdonában szándékosan 

kárt okozott; c) a kinek elbocsátására az 1887:XLIV. tc. 16. §-a alapján felhívatott; d) a ki maga vagy a kinek 

háznépe a gazdaság rendjét figyelmeztetés daczára ismételten megszegi, vagy a termelőnek (megbízottjának) a 

termelésre vonatkozó vagy a gazdaság rendjéből kifolyó jogos meghagyását nem teljesíti. 

95
31. §Kihágást követ el s 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a termelő (megbízott), a ki 

ennek a törvénynek 13., 16., 17., 18., 19. §- aiban foglalt rendelkezéseit vagy tilalmait megszegi. Kihágást követ 

el s 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a termelő (megbízott), a ki a dohánykertésznek a 

dohánytermelésre szánt területen kívül haszonbérbe, részes művelésre, használatra stb. átengedett ingatlanért az 

azon vidéken szokásos ellenszolgáltatásnál aránytalanul nagyobbat köt ki, vagy a ki a dohánykertésztől a nélkül, 

hogy az 1883:XXV. tc. 1. §-ának ismérvei fennforognának, oly terhes szolgáltatásokat követel, melyek ennek 

anyagi romlását idézhetik elő. 

32. §Kihágást követ el s 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a dohánykertész, aki 

a) munkásigazolvány (kertészkönyv) nélkül vagy ugyanazon időtartamra dohánykertészi minőségben több 

termelővel szerződik (1. §), 

b) a jelen törvény 14. § -ának rendelkezéseit megszegi. 

 
96

 A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvény 57. §-a alapján a felmondás ideje, ha a felek előzetesen szerződéssel 

hosszabb határidőt nem állapítottak meg, a felelős szerkesztőre egy év, a segédszerkesztőre és a fontosabb 
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szerinti azonnali hatályú felmondásnak felel meg. Taxatív módon meghatározza a törvény 

mind a szerkesztőség tagjára, mind a kiadóra vonatkozóan, hogy milyen esetekben jogosult a 

jogviszonyt rögtön beálló hatályú felmondással megszüntetni.
97

 A felmondáson és a rögtön 

beálló hatályú felmondáson kívül nem tartalmaz szabályozást, azaz fegyelmi eljárás 

kodifikálásra nem kerül sor benne. 

Összegezve megállapítható, hogy valamennyi elemzett törvény, törvénycikk szabályozása 

egyrészt diszpozitív, vagyis nincsenek kogens, a munkavállaló érdekeit védő, a 

munkavállalónak garanciát adó rendelkezések, másrészt a törvényekben, törvénycikkekben a 

jogviszony megszüntetése a meghatározó, általános szabály szerinti jogkövetkezmény. A 

fizetéslevonás egy esetben került szabályozásra
98

, a pénzbüntetés, elzárás a kihágások 

jogkövetkezménye. Harmadrészt pedig, ha végignézzük a fenti jogszabályhelyek tényállásait, 

számos olyan rendelkezést találunk, amelyek esetében a jogkövetkezmény alkalmazása 

független a munkavállaló vétkességétől, jó példa erre, ha a munkavállaló undorító, ragályos 

                                                                                                                                                                                     
munkakörrel bíró munkatársakra, úgyszintén a lapnál öt évnél hosszabb idő óta alkalmazott bármely belső 

munkatársra hat hónap, egyébként három hónap. Ezt a szabályozást követi az a garanciális rendelkezés, amely 

szerint hatálytalan az olyan megállapodás, amely a felmondást a szerkesztőség tagjára hosszabb időhöz vagy 

terhesebb feltételekhez köti, mint a kiadóra. Ebben az esetben a szerkesztőség tagjára is az a megállapodás 

irányadó, amely a szerződés szerint a kiadóra vonatkozik. 
97

 A sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvény 58. §-a határozza meg a szerkesztőség tagjára vonatkozóan a rögtön 

beálló hatályú felmondásra okot adó eseteket, az alábbiak szerint:  

A szerkesztőség tagja - tekintet nélkül a felmondásnak szerződéssel megállapított feltételeire - a szolgálati 

viszonyt rögtön beálló hatállyal felmondhatja: 

1. ha a kiadó szerződéses kötelezettségét nem teljesíti; 

2. ha a kiadó ellene becsületsértést vagy személye ellen irányuló más vétséget vagy bűntettet követ el; 

3. ha a kiadó oly közlemény megírását követeli tőle, amelynek tartalma bűncselekmény, vagy amelynek 

iránya a felek közt fennálló szerződéssel ellenkezik; 

4. ha a kiadó e törvény 17. §-a értelmében kiadói jogát elveszti. 

Ezekben az esetekben a szerkesztőség tagját a szerződéssel kikötött munkadíj az egész felmondási időre 

megilleti, hacsak a kiadó nem igazolja, hogy a kár ennél kevesebb. 

A törvény 59. §-a pedig a kiadóra vonatkozóan határozza meg a rögtön beálló hatályú felmondás eseteit, a 

következők szerint: 

A kiadó - tekintet nélkül a felmondásnak szerződéssel megállapított feltételeire - rögtön beálló hatállyal 

felmondhat a szerkesztőség tagjának: 

1. ha a szerkesztőség tagja szerződéses kötelezettségét nem teljesíti; 

2. ha a szerkesztőség tagja ellen becsületsértést vagy személye ellen irányuló más vétséget vagy bűntettet 

követ el; 

3. ha az, mint felelős szerkesztő e törvény 17. §-a értelmében szerkesztői jogát elveszti. 

A szerkesztőség tagja nem esik az 1. pont alá, ha valamely közlemény megírását azért tagadja meg, mert az 

időszaki lap olyan politikai irányt kezd támogatni, amelynek szolgálatára magát sem a szerződés megkötése 

alkalmával, sem később nem kötelezte. 

Az 1-3. pontok esetében a szerződéssel kikötött munkadíjra nézve a szerződésben foglalt megállapodás 

irányadó; ilyennek hiányában a szerkesztőség tagja csak a munkadíj aránylagos részét igényelheti, az egy 

hónapnál nem hosszabb időre felvett munkadíjat azonban visszafizetni nem köteles. 

98
A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról szóló 1876. 

évi XIII. törvénycikkben 
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betegségben szenved. A korszakban tehát a szabályozás Garancsy Gabriella fentiekben idézett 

megállapítása szerint feudális jellegű, a garanciák teljes hiánya áll fenn. 

A vasúti szolgálati rendtartásról szóló 1914. évi XVII. törvénycikk megemlítése 

elkerülhetetlen, hiszen részletes szabályozást tartalmaz a fegyelmi büntetésekről és a fegyelmi 

eljárásról, megjelenik tehát határozottan és hangsúlyosan a trichotóm szabályozás, azaz a 

munkáltatói jogkör gyakorlásából fakadó figyelmeztetés és a jogviszony megszüntetése 

mellett az egyéb jogkövetkezmények. Már maga a törvénycikk is a „fegyelmi” kifejezést 

használja. Továbbá, a 31. §-ában meghatározza a fegyelmi büntetéseket
99

, a 35. §-ától az 50. 

§-áig pedig a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályozást, kitérve igen precízen és aprólékosan 

a fegyelmi bíróságok összeállítására, a fegyelmi eljárás menetére.
100

 Hangsúlyozni kell 

továbbá, hogy ebben a jogszabályban már garanciális szabályokat is találunk.  Ilyen 

rendelkezés, hogy bármely fegyelmi büntetést csak a szabályszerű fegyelmi eljárás 

lefolytatása esetén engedi kiszabni. A törvénycikk 46. §-a akként rendelkezik, hogy a 

fegyelmi eljárás részletes szabályait az egyes vasutak szolgálati szabályzata állapítja meg. 

Garancia tehát egyrészt az, hogy a fegyelmi büntetés kiszabása fegyelmi eljárás 

lefolytatásához van kötve, illetve, az is, hogy magának a fegyelmi eljárásnak a szabályai is 

megállapításra kerülnek.  

A vasúti szolgálati szabályzatok a törvénycikk 56. §-a alapján a törvénycikk rendelkezéseitől 

akkor térhetnek el, amennyiben kedvezőbb szabályokat tartalmaznak, azaz a relatív 

diszpozitív szabályozásra ad példát ez a jogszabályhely.
101

  

Vincenti Gusztáv kiemeli a vasúti szolgálati rendtartásról szóló 1914. évi XVII. törvénycikk 

kapcsán egyrészt azt, hogy „…A fegyelmi vétségeket, az azokra kiszabható büntetéseket és a 

követendő eljárást különös jogszabályok főképpen azokra az alkalmazottakra vonatkozólag 

szabályozzák tüzetesen, akiknek a szolgálati viszonya – bárha nem minősül közszolgálati 
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 A törvénycikk által szabályozott fegyelmi büntetések: feddés; pénzbírság, mely az alkalmazott évi fizetésének 

(keresetének) 5%-át meg nem haladhatja; áthelyezés; az előléptetésre vagy korpótlékra jogosító várakozási 

időnek meghosszabbítása, fél évtől két évig terjedhető időre; elbocsájtás a szolgálatból. Már itt megjelennek 

azok a fegyelmi büntetések, amelyek a későbbi közszolgálati szabályozás jellemző fegyelmi büntetései lesznek. 
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 A későbbi szabályozásban nem találunk rá példát, hogy a mai terminológiával élve, a vezető állású 

munkavállalókra, így a vasútigazgatókra, igazgatóhelyettesekre, üzletigazgatókra és üzletvezetőkre nézve a 

fegyelmi ügyeik tárgyalására vonatkozóan a vasutak külön szabályait kell alkalmazni a törvénycikk 35. §- a 

alapján. 
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 A szabályzatok tekintetében megemlítendő, hogy azok, illetve későbbi módosításinak érvényességéhez a 

kereskedelmi miniszter jóváhagyása volt szükséges a törvénycikk 56. §-a alapján. 
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jogviszonynak – a közérdeket is érinti”
102

, másrészt pedig mind a vasúti szolgálati 

rendtartásról szóló törvénycikk, illetve a fenti bekezdésben foglalt törvénycikkek 

szabályozása kapcsán, hogy nem feltétel az, hogy a munkavállaló alávesse magát a fegyelmi 

szabályzatnak, a szabályzat joghatásának beállása a jogszabályi rendelkezésből függ. Utal 

továbbá a bírói gyakorlatra is, amely  szerint  a „…szabályzat alapján alakított fegyelmi bírság 

határozatait több tekintetben az ítélt dolog hatásaival ruházza fel, és irányadónak fogadja el a 

rendes bírósággal szemben. Ha a fegyelmi bíróság határozatával meg nem elégedő 

munkavállaló a szolgálati szerződésen alapuló igényeit a rendes bíróság előtt érvényesíti, csak 

az bírálható el önállóan, hogy az illetékes fegyelmi szerv járt-e el, a fegyelmi szabályzat 

eljárási szabályait megtartották-e, azok keretében az alkalmazottnak a védekezésre kellő 

alkalmat adtak-e, továbbá, hogy az alkalmazott terhére megállapított tények a szabályzat 

értelmében fegyelmi vétségnek minősülnek-e, és hogy a kiderített fegyelmi vétségre olyan 

büntetést szabtak-e ki, amelyet arra a cselekményre vagy mulasztásra a szabályzat megenged. 

Ha ezek a tények fennforognak, akkor a rendes bíróság sem az alkalmazott terhére 

megállapított tények valóságát, sem azt, hogy a fegyelmi határozatban kiszabott büntetés a 

vétség súlyával arányban áll-e, felül nem bírálhatja……..a fegyelmi szabályzat a fegyelmi 

bíróság részére mintegy külön választott bírói hatáskört állapít meg.”
103

 A későbbi 

szabályozás szempontjából is meghatározó az az álláspont, amely szerint „…a fegyelmi jog 

szabályai általában kötelességet rónak a munkavállalókra…azonban, annyiban, amennyiben a 

fegyelmi büntetés kiszabását meghatározott eljáráshoz köti, egyúttal jogot is adnak nekik.”
104

 

A dolgozat azon részében, amikor a hatályos szabályozás kerül majd ismertetésre, ez az 1942-

ben tett megállapítás 2020-ban is üzenettel, tartalommal fog bírni, annak a vizsgálatánál, hogy 

a fegyelmi büntetés kiszabásához a fegyelmi eljárás lefolytatása indokolt-e. 
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 Vincenti Gusztáv (1942.): i.m. 127.o.  
103

 Vincenti Gusztáv (1942.): i.m. 83. o – 84.o.  
104

 Vincenti Gusztáv: (1942.): i.m.:129.o. 

Vincenti megállapítása továbbá, hogy a fegyelmi jog tartalma a munkáltató jogviszony megszüntetési 

jogosultsága tekintetében abban állt, hogy az alkalmazottat, a munkavállalót csak a fegyelmi jogszabályokban 

meghatározott okokból, és csak az illetékes fegyelmi szerv által lefolytatott szabályszerű eljárás alapján lehetett a 

szolgálatból azonnal hatállyal (az akkor hatályos terminológia szerint rögtönös hatállyal) elbocsátani. A más 

okból vagy ugyan a fegyelmi jogszabályokban meghatározott okból, de szabályszerű fegyelmi eljárás nélkül 

kimondott elbocsátás nem hatályos. Itt utal Vincenti az 5. sz. J.D. indokolására, amely szerint: ha a szerződést 

pótló szolgálati szabályzat szerint az alkalmazottat csak fegyelmi eljárás rendjén hozott határozattal lehet 

elbocsátani, s ennek ellenére az elbocsátást fegyelmi eljárás nem előzte meg, vagy a fegyelmi határozatot az 

érdemleges döntést érintő lényeges eljárási szabályok megsértésével szabálytalanul hozták, a munkaadó a polgári 

per folyamán rendszerint nem bizonyíthatja azt, hogy az alkalmazott azonnali elbocsátására törvényes oka volt. – 

In: Vincenti Gusztáv (1942.): i.m. 244.o.  
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IV.2. e.) Széttöredezett szabályozás (IV.) – Az első világháborút követően 

Elsőként említendő a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. 

törvénycikk, amelynek a 43. cikke alapján a fegyelmi vizsgálatokat szolgálati rendtartás 

szabályozza, ezen túlmenően azonban nem tartalmaz a törvénycikk szabályozást, azaz mind a 

fegyelmi büntetéseket, mind a fegyelmi eljárást magának a szolgálati rendtartásnak kell 

szabályoznia. Itt kell még megemlíteni az ipartestületekről és az ipartestületek országos 

központjáról szóló 1932. évi VIII. törvénycikket, amely a fegyelmi kérdéskört akként 

szabályozza, hogy a fegyelmi szabályzatot a közgyűlés alkotja meg, és az ipartestület 

felügyeleti hatósága hagyja jóvá. A magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének 

szolgálati rendtartásáról szóló 1934. évi XIX. törvénycikk is részletes szabályozást 

tartalmazott a fegyelmi – kérdéskör tekintetében, így meghatározza a fegyelmi vétségek 

esetkörét
105

, a fegyelmi hatáskört
106

. A törvénycikk 110. § -a felhatalmazza a magyar királyi 

kereskedelemügyi minisztert, hogy a fegyelmi eljárást szükség esetében rendelettel 

szabályozza, illetve a rendeletet módosítsa, kiegészítse.  

A korszakhoz kapcsolódóan kell megemlíteni, hogy az 1922. évi XII. törvénycikk módosította 

az 1884. évi XVII. törvénycikket, azaz a második ipartörvényt. A fegyelmi kérdéskörre 

vonatkozó jogszabályok áttanulmányozása után tényként állapítható meg, hogy ez az egyetlen 

olyan szabályozás, amely a vizsgált időszakban a testi fenyítést tesz lehetővé, azaz a 95. § 

rendelkezése szerint „…a  tanoncot munkaadója megfeddheti, megdorgálhatja, de köteles 

figyelemmel lenni a tanonc nemére, korára és arra, hogy önérzetét, tisztességét ne sértse. 

Amennyiben a házi fegyelem fenntartása érdekében múlhatatlanul szükséges, a munkaadó a 

tizenhatodik életévét még be nem töltött fiútanonccal szemben enyhe testi fenyítéssel is élhet, 

de a tanoncot ellátásával kapcsolatos semminő hátránnyal nem sújthatja”. Az ipart érintően 

említeni kell továbbá a gazdasági és hitélet rendjének, továbbá az államháztartás 

egyensúlyának biztosításáról szóló 1931. évi XXVI. törvénycikk felhatalmazása alapján 

kiadott 6600/1935. M.E. számú rendeletet. Ezt az irodalom igen jelentős új állomásnak 

minősíti a szabályozásban, és nem teszi alaptalanul, hiszen a rendelet megadja a lehetőséget 
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 A magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934. évi XIX. 

törvénycikk 67. § 
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 A magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934. évi XIX. 

törvénycikk 67. §. A törvénycikk szóhasználata az archaikusabb „fegyelmi hatalom”. 
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egyes iparágakban a nyolc órás munkaidő bevezetésére, és a legkisebb munkabér 

megállapítására.
107

  

Az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők 

védelméről szóló 1928. évi V. törvénycikk szabályozása a munkavállalói vétkes 

kötelezettségek esetére nem terjed ki, arra vonatkozóan nem tartalmazott rendelkezéseket, 

kizárólagosan a jogviszony felmondással történő megszüntetésére rendelkezett védelmi, 

garanciális szabályokról.
108

  

A mezőgazdasági munkások tekintetében a gazdasági cselédek szolgálati idejéről szóló 1935. 

évi II. törvénycikk nem hozott újat, azonban a gazdasági év országrészenként különböző 

módon történt számítását kiküszöbölte, és az éves gazdasági cselédek szolgálati 

szerződéseinek végét országosan egységesítette.  

A kereskedelem tekintetében az 1910/1920. M.E. sz. rendelet jelentett új szabályrendszert. A 

rendelet felváltotta a diszpozitív szabályozást, a kereskedősegédek, a kereskedelmi és ipari 

tisztviselők felmondása tekintetében kogens szabályozást léptetett hatályba, akként, hogy a 

két évet el nem érő jogviszony esetén hat hét, az ezt meghaladó mértékű szolgálati jogviszony 

esetén három hónap felmondási idő illette meg a munkavállalót. Abban az esetben, ha az 

alkalmazottnak „fontosabb teendői” voltak, akkor az egyébként irányadó felmondási idő 

kétszeresére volt jogosult. A rendelet rendelkezik továbbá a végkielégítésről is, akként, hogy 

öt év jogviszonyban töltött idő után illette az meg az alkalmazottat.
109

  

A magyar általános polgári törvénykönyv első tervezete 1900-ban jelent meg. Megállapítható, 

hogy a későbbi polgári törvénykönyv tervezetei sem tértek el a munkajogot, azaz a „szolgálati 

viszony”-t érintő szabályozása tekintetében markánsan az első tervezettől. A tervezetekben a 

szolgálati viszony munkavállalói és munkaadói felmondásának szabályai találhatóak meg, 

azonban fegyelmi jellegű szabályozás nincs a tervezetek egyikében sem. Megjegyzendő, hogy 
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 Szilágyi László (1941.): i. m. 333. o. 
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  A törvénycikk 8.§-ának szabályozása szerint a szülést megelőző és követő hat heti időtartam alatt a szolgálati 

viszony felmondása hatálytalan, ha a munkaadónak a felmondáskor tudomása volt a terhességről vagy szülésről, 

vagy ha erről a nő a munkaadót élőszóval történő felmondás esetén azonnal, más módon történő felmondás 

esetén annak közlésétől számított nyolc napon belül értesíti. Amennyiben a nő ezen idő elteltekor a munka 

folytatásában oly betegség következtében van akadályozva, amely az előző bekezdésben említett orvos 

bizonyítványa szerint a terhesség vagy szülés következménye, a szolgálati viszony felmondása az akadályoztatás 

alatt, de legfeljebb további négy héten át szintén hatálytalan. Korábban közölt felmondás esetén, ha a felmondási 

idő a védelem előbbiekben említett időintervallumára esett, a munkaviszony megszűnése csak azok elteltét 

követően következett be.  
109

 Szilágyi László (1942): i.m. 331. o.  
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az 1928. évi MMT szinte írott szokásjognak minősült minden olyan területen, ahol a 

magánjog tételes szabályt nem tartalmazott.
110

 
111

 

A korszak szabályozása bemutatásának lezárását megelőzően kell kitérni egy egyetemi 

oktatók számára igazi különlegességet jelentő szabályozás-tervezetre, az egyetemi tanárok, az 

egyetemi tudományos segédszemélyzet, az egyetemi tisztviselők és az egyetemi altisztek 

elleni fegyelmi eljárás szabályzattervezetére.
112

 Hangsúlyozni kell, hogy a szabályzat 

tervezetének a kidolgozásában karunknak meghatározó szerepe volt.
113

 A szabályzat 

indokolása annak szükségességét azzal indokolta, hogy „Az egyetemi tanárok fegyelmi 

ügyeiben való eljárás szabályozása az egyetemi közéletnek régi problémája, mely 

mindannyiszor, amikor egy-egy fegyelmi ügy felmerült, élénken éreztette hatását annak, hogy 

a kérdés pragmatikus alapon rendezve nincsen, és hogy határozott irányelvek hiányában a 

kielégítő szokásjog kialakulására sem lehet számítani.”
114

 A szabályzattervezet értelmében 

fegyelmi vétséget követett el az, aki állásával vagy tisztségével járó hivatali kötelességeit 

szándékosan vagy gondatlanságból súlyosan megszegte, illetve, aki az életmódjával vagy 

magaviseletével állásának vagy tisztségének tekintélyét szándékosan vagy gondatlanságból 

súlyosan sérti vagy veszélyezteti. A fegyelmi büntetések a feddés, a pénzbírság, a 

hivatalvesztés voltak.
115

 A hivatalvesztés, mint legsúlyosabb fegyelmi büntetés tekintetében a 

                                                           
110

 Petrovics Zoltán (2016.): i.m. 151. o. 
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 Érdemes utalni az Mjt. szabályozásának értékelés kapcsán Szilágyi László véleményére, akinek álláspontja 

szerint az Mjt. első szövegeiben olvasható munkajogi szabályozás a megjelenése idején párját ritkította 

Európában. 1941-ben azonban már nem tartotta a szabályozást Szilágyi kielégítőnek, sőt, akként foglal állást, 

hogy „…mind a joggal hivatásosan foglalkozók, mind a gyakorlati élet köréből egyre gyakrabban hangoztatják 

egy, a munkaviszonyt teljes egészében felölelő  munkajogi kódex megalkotásának szükségességét. A sokfelé 

széltágazó joganyag ugyanis, egységes, átfogó kódex hiányában az idők folyamán csaknem teljesen 

áttekinthetetlenné vált, és abban az eligazodás igen nehéz.” – Tetten érhetjük tehát, hogy az 1940-es években 

felmerül az egységes munkajogi kódex megalkotásának igénye. – In. Szilágyi László (1941.): i.m. 335. – 336. o.  
112

 Az egyetemi tanárok, az egyetemi tudományos segédszemélyzet, az egyetemi tisztviselők és az egyetemi 

altisztek elleni fegyelmi eljárás szabályzattervezete az Országos Felsőoktatási Tanács kiadványa, Kolosváry 

Bálint előadói jelentése alapján készült, a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda adta ki, 1939-ben. (A 

továbbiakban: Országos Felsőoktatási Tanács kiadványa). 
113

 Az előző lábjegyzetben említett, az Országos Felsőoktatási Tanács kiadványa a Kiadvány 24. oldalán 

foglaltak szerint egyrészt karunk 1936. évi javaslatán alapszik, másrészt az egyetemi tanács javaslatán, illetve 

figyelembe lettek véve a Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti, ügyviteli és igazgatási szabályzatának 

intézkedései, valamint a bírákról rendelkező 1936. évi III. törvénycikk, illetve az önkormányzati 

tisztségviselőkről szóló 1929. évi III. törvénycikk, továbbá a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1936. július 17-

én kelt 4371. eln. számú rendelete is.  
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 Kolosváry Bálint (1939.): i.m. 23. o.  
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 A feddés egy erkölcsi büntetés volt, amely az azt tartalmazó, kiszabó határozat kihirdetésével, kézbestésével 

került végrehajtásra. A pénzbírság összege tekintetében meghatározásra került a minimális és maximális összeg, 

a minimális összeg 400 pengő, a legfelsőbb határa az érintett egyetemi munkatárs évi törzsilletményének 

negyedrésze lehetett, a konkrét összegszerűség meghatározása mérlegelési jogkörben történt, az érintett 

munkavállaló vagyoni és családi helyzetére figyelemmel. Tartalmazott a szabályzattervezet arra vonatkozóan is 

szabályozást, hogy a bérből történő levonás esetén a havonta levont összeg a havi fizetés negyedrészét nem 
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határozatnak rendelkeznie kellett arról is, hogy a címét megtarthatta, használhatta-e, illetve 

alkalmazható volt-e a későbbiekben a közszolgálatban az egyetemi munkatárs. Ez a 

rendelkezés az előfutára már a későbbi, rendszerváltás utáni közszolgálati szabályozásnak. A 

felsorolt fegyelmi büntetések mellett a szabályzattervezet ismerte a „fegyelmi ítéletek 

mellékkövetkezményeit”, amely a szabályzattervezetben akként került megfogalmazásra, 

hogy „Bármely jogerősen kiszabott fegyelmi ítélet együtt jár az elítélt által viselt kitüntető 

egyetemi tisztség (dékáni, prodékáni, rektori, prorektori, kari jegyzői stb. tisztség) 

elvesztésével”
116

. Ez a rendelkezés a mai terminológiára lefordítva azt jelenti, hogy a 

mellékkövetkezmény a vezetői vagy magasabb vezetői megbízás visszavonását jelentette. 

További mellékkövetkezmény volt, a vezetői, magasabb vezetői megbízás visszavonása 

mellett a munkavállalót nem lehetett magasabb illetménnyel járó munkakörbe előléptetni, 

áthelyezni. A szabályzattervezet rendkívül részletesen rendezte magát a fegyelmi eljárást is, 

kitérve így a fegyelmi eljárás elrendelésére, az eljárás előkészítésére, az eljárás lefolytatására 

– a Fegyelmi Bizottság megalakítására, az eljárásban a bizonyítás lefolytatására, az Egyetemi 

Tanács előtti eljárásra, a Tanács által hozott határozatokra, a határozatok végrehajtására, a 

jogorvoslati, észrevételezési jogra, de még az újrafelvételre, azaz a jogerős ítélettel eldöntött 

ügy ismételt lefolytatására. Azt láthatjuk, hogy ebben az 1939-ben született tervezetben az 

1992-ben hatályba lépett, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

(a továbbiakban Kjt.) foglalt, 2012-ig hatályos szabályozási rendszer jelenik meg, azaz a 

Fegyelmi Bizottsági (Kjt. 47. §-ában szabályozott vizsgálóbiztosi) eljárás, és a tényállás 

felderítése után kerül az ügy az Egyetemi Tanács (a Kjt. 49. §-ában szabályozott fegyelmi 

tanács) elé.  Határozottan és általános éllel kell rögzíteni, hogy a szabályzattervezet 

kiemelkedő a korszak szabályozásában, és iránymutató jelleggel bírhat a későbbiekben, akár 

egy mai szabályozás kidolgozása esetén is.  

Az I. világháború utáni szabályozás tanulmányozását követően levonható következtetés, hogy 

a szabályozás Janos-arcú. Ez alatt azt kell érteni, hogy párhuzamosan megtalálható egymás 

mellett egyrészt a korszakban is hatályos, 1884. évi XVII. törvénycikkben, azaz a második 

ipartörvényben a feudális jelleggel bíró testi fenyítés, ugyanakkor, másrészt, a Magyar 

Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. törvénycikkben, vagy az 

ipartestületekről és az ipartestületek országos központjáról szóló 1932. évi VIII. 

törvénycikkben, továbbá a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati 

                                                                                                                                                                                     
haladhatta meg. Továbbá, lehetőség volt haladék vagy részletfizetés kérelmezésre is. Érdekesség, hogy a 

pénzbírságot az egyetem diákjóléti célokra fordította.  
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rendtartásáról szóló 1934. évi XIX. törvénycikkben megjelenik a fegyelmi felelősség, mint 

egyéb jogkövetkezmény szabályozása. Mindezek mellett, az egyetemi oktatókra vonatkozó 

szabályzattervezet mintaként szolgálhatott volna akár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény megalkotásához. 

IV.3.) A szocializmus első fegyelmi szabályzata – az első szovjet hatás, a szovjet 

munkafegyelem 

Egy 1952-ben született tanulmányban olvashatóak szerint „A munkafegyelem kérdése az 

államosítás után még döntőbb jelentőségű, mint az előzőleg tárgyalt fejlődési 

szakaszokban.”
117

 A korszakban uralkodó álláspont szerint a munkafegyelem megszilárdítása 

igen hangsúlyos kérdés, hiszen a munkafegyelmet a termelékenység növelése egyik 

legfontosabb eszközének tartották, illetve egy olyan útnak, amely „…vezet a szocializmus 

gyorsabb építéséhez, a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának minél gyorsabb és minél 

magasabb emeléséhez.”
118

 

Ebben a történeti közegben, azaz a II. világháborút követően, de még az első Munka 

Törvénykönyvét megelőzően lépett hatályba a közületi vállalatok fegyelmi szabályzatáról 

szóló 34/1950. (I. 27.) M.T. sz. rendelet (a továbbiakban: rendelet).
119

A rendeletben 

megjelennek a későbbi törvényi szintű szabályozás egyes „előképei”, így például a fegyelmi 

büntetések tételes meghatározása, a fegyelmi eljárás részletes rendelkezései vagy az állásból 

való felfüggesztés lehetősége.
120

 Kertész István az M.T. rendelettel kapcsolatban megjegyzi, 

hogy az a fegyelmi felelősséget következetesen a vétkességi elvre alapítja. Hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy a fegyelmi szabályzat hatályba lépésével az egyéb – nem vétkességi alapú 

– azonnali hatályú elbocsátási okok továbbélnek. Ezzel kapcsolatban idézi Weltner Andor 

szavait, amely szerint: „…az a helyzet, hogy a rendeletben felsorolt fegyelmi vétségek 

lényegében felölelik az összes, azonnali hatályú elbocsátásra feljogosító okokat, és így a 

fejlődés iránya – a szovjet példának megfelelően – az lesz, hogy az azonnali hatályú 

elbocsátásnak csak a rendeletben meghatározott fegyelmi vétség alapján, kizárólag fegyelmi 

eljárás során lesz helye, ami a dolgozó számára is lényegesen nagyobb biztosítékot jelent”. 

Megjegyzi továbbá, hogy az előbbiek a fejlődés irányzataként rajzolódnak ki, a közületi 

vállalatok fegyelmi szabályzata nem korlátozza az azonnali hatályú elbocsátást a fegyelmi 
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felelősség területére. Hangsúlyozza Kertész István továbbá, hogy az M.T. rendelet olyan 

fegyelmi büntetéseket is meghatároz, amelyek a szocialista elvekkel nem egyeztethetőek 

össze, példaként említi a rendelet 13. §-át, amely lehetővé teszi az azonnali hatályú elbocsátás 

esetén a nyugdíjigényből való teljes vagy részleges kizárást, a 7. § (1) 3. pontja a pénzbírság 

kiszabását, a 10. § által meghatározott korlátozásokkal
121

, amelyek közül a legfontosabbaknak 

minősíthetőek, hogy egy munkavállalóra ezt a büntetést egy naptári évben legfeljebb kétszer 

lehet kiszabni, a pénzbírság összege az egy heti illetmény összegét, havi fizetéses 

alkalmazottaknál pedig az egy havi illetmény huszonöt százalékát nem haladhatja meg. 

A rendeletben olvashatóak szerint célkitűzés a munkafegyelem állandó és tudatos fenntartása, 

a munkafegyelem megszilárdításának biztosítása
122

, a vállalatokban az egyéni felelős vezetés 

alátámasztása. A szabályzat részletesen meghatározta, hogy mely közületi vállalatokra terjed 

ki a hatálya
123

. A rendelet 4. §-a alapján a munkafegyelem biztosítása a vállalat összes 
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dolgozóinak kötelessége és becsületbeli ügye volt. A szabályozás szerint a fegyelmi vétség 

három esetben valósulhatott meg. Egyrészt  

 a munkafegyelem, tervfegyelem vagy a szocialista erkölcs megsértése esetén, így 

különösen, ha a munkájával összefüggésben bűntettet vagy vétséget követett el a dolgozó, 

ha a nép vagyonát szándékosan vagy gondatlanul megkárosította (pl. a berendezési vagy 

felszerelési tárgyakat, iratokat, termelőeszközöket, áru- vagy anyagkészletet 

megsemmisített vagy rongált stb.), vagy a vezetése alatt álló alkalmazottak ilyen 

tevékenységét eltűrte,  

 ha munkakötelezettségét vétkesen nem teljesítette (pl. indokolatlanul távol maradt, a 

munkát megtagadta stb.), ha munkáját szándékosan rosszul végezte, vagy hanyagságból 

súlyos kárt okozott (pl. anyag- vagy energiapazarlás, magas selejt stb.),  

 ha a szabályszerűen kiadott utasításokat nem teljesített, ha a munkaidőre vagy a 

munkabérre vonatkozó rendelkezéseket vétkesen megszegte vagy kijátszotta (pl. órakártya-

hamisítás, egyéb bércsalás stb.). 

Másrészt a botrányos vagy erkölcstelen életmód folytatása, vagy olyan magatartás tanúsítása 

esetén, amely a munkakörének az ellátására méltatlanná tette a munkavállalót (pl.: 

részegeskedés),  

Harmadrészt olyan magatartás tanúsítása esetén, amelyből kitűnt, hogy szemben áll a népi 

demokrácia állami vagy társadalmi rendjével (pl. a Népköztársaság alapintézményeit 

becsmérelte stb.). 

Fegyelmi vétséget követett el a dolgozó akkor is, ha az előbb felsorolt fegyelmi vétségek 

bármelyikének elkövetésében szándékosan vagy gondatlanul közreműködött. Az alkalmazható 

fegyelmi büntetések a következők voltak: szóbeli feddés, írásbeli megrovás, pénzbírság, 

kedvezmények megvonása, áthelyezés, azonnali hatállyal történő elbocsátás. A szóbeli feddés 

és az azonnali hatályú elbocsátás kivételével a fegyelmi büntetések közül többet együttesen is 

ki lehetett szabni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a rendeletben maga a fegyelmi eljárás is, 

azaz a fegyelmi vétség elkövetése esetén a fegyelmi büntetés kiszabásának rendje is 

részletesen és precízen szabályozásra került. Ennek során a rendelet 15. § (2) bekezdése 

                                                                                                                                                                                     
elérő nem állami érdekeltség államközi szerződésen alapszik, 3. olyan vállalatnál dolgoznak, amely állami 

kezelésben van vállalatvezető irányítása alatt működik, 4. ipari, üzemi vagy egyéb központ, továbbá gazdasági 

irodák dolgozóira. Ugyanakkor, nem terjed ki a szabályzat az államvasutak, posta, fővárosi villamos vasút, 

fővárosi autóbusz, fővárosi helyiérdekű vasút alkalmazottaira, és azokra, akikre nyugdíj jellegű kegydíjban 

részesülnek. – Megjegyzendő ugyanakkor a hatály tekintetében, hogy a 187/1950. (VII. 14.) M.T. sz.r. rendelet 

kiterjesztette a fegyelmi szabályzatot a helyi vasutak alkalmazottaira is.  
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előírta, hogy a büntetés kiszabása előtt a terheltet meg kellett hallgatni, és módot kellett adni 

arra, hogy a védekezését előterjessze. Az eljárás során lehetőség volt a munkavállaló állásából 

való felfüggesztésre. Bár a munkáltatón belül a fegyelmi eljárás kétfokú volt, mert a fegyelmi 

határozat fellebbezésére lehetőséget adott a rendelet, a fellebbezést azonban az egyeztető 

bizottság bírálhatta el. Ugyanakkor, a szabályzat alapján hozott fegyelmi határozat ellen a 

rendes bíróság előtti jogorvoslati utat nem lehetett igénybe venni. Farkas József álláspontja 

szerint azonban, ha a fegyelmi büntetés alkalmazása nem lett volna összhangban a 

szabályzattal, akkor az rendes bírói útra vihető volt
124

. Véleménye azzal indokolható, hogy a 

rendelet 3. § -a kifejezetten akként rendelkezett, hogy „a jelen szabályzat alapján hozott 

fegyelmi határozatot” nem vizsgálhatja felül és nem változtathatja meg a rendes bíróság. 

Farkas József arra alapozza tehát az álláspontját, hogy a rendelet idézett 3. §-a kifejezetten a 

szabályzat alapján hozott fegyelmi határozatra vonatkozik. Álláspontom szerint ugyanakkor, 

amennyiben nem szűkítően értelmezzük a rendelkezést, abban az esetben a jogszabályhely 

magyarázható akként is, hogy a bírósági út kizárt.  

Ugyanakkor, az 187/1950. (VII. 14.) M.T. sz.r. rendelet akként módosította az elemzett M.T. 

rendeletet, hogy a fellebbezést 30 napos határidő alatt el kellett bírálni, és azon 

munkavállalókat, akiknek a fegyelmi határozat következményeként azonnali hatállyal 

megszűnt a jogviszonyuk, úgy kellett tekinteni, mint az „önkényesen kilépőket”
125

 

Ha megismerkedünk a szovjet munkajog alapelveivel
126

, akkor megértjük azt, hogy 

Magyarországon is miért volt már olyan részletes szabályozása 1950-ben a fegyelmi 

felelősség intézményének. A Szovjetunióban ugyanis a munkafegyelmet elsősorban és 

alapvető módszerként a meggyőzésnek kellett biztosítania, azonban, ha ez nem vezetett 

eredményre, akkor igen részletes és alapos szabályozásra volt szükség
127

. Alekszandrov 

szavai szerint a munkafegyelem azt a kötelezettséget jelentette, hogy az üzemekben felállított 

belső munkarendnek megfelelően kellett dolgozni.
128

 Megállapítja továbbá Alekszandrov a 

kapitalista munkafegyelem kapcsán, hogy „…rendeltetésére nézve a dolgozók érdekeivel 

ellentétes, mindig kényszerítő jellege van”, ugyanakkor ettől a szocialista munkafegyelem 

teljes mértékben eltér, különbözik, mert ez öntudatos, önkéntes, a társadalommal szembeni 
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elsőrendű erkölcsi kötelesség”.
129

 
130

 Ugyanakkor, vannak még egyes lelkiismeretlen 

emberek
131

, akik nem tartják be a munkafegyelmet, és akiket emiatt büntetni kell.  

Ezt biztosította tehát már 1950-ben is az elemzett rendelet, hiszen „..akik a munkafegyelmet 

megszegik – ezek a dolgozók elenyészően kis részét teszik – jogi kényszereszközök kerülnek 

alkalmazásra”.
132

 Ehhez kapcsolódóan kell megjegyezni, hogy Farkas József idézett 

munkájához hasonlóan Pasersztnyik is kitér a vállalati munkarendre, amely olyan kérdéseket 

szabályoz, mint „… a felvétel és az elbocsátás rendje,  a napi munkaidő kezdete és vége, a 

munkaidő kihasználásának a munkavállalók és a vezetőség fő kötelezettségei és 

nyilvántartásának rendje, a szakmányok váltakozása, a megszakítások, a biztonsági és 

munkavédelmi technikára vonatkozó általános utasítások,  fegyelmi büntetések”.
133

 

Amennyiben a belső munkarend megszegésre került a munkavállaló által, akkor a 

figyelmeztetés, a dorgálás, az áthelyezés más, alacsonyabban fizetett munkakörbe 3 hónap 

időtartamra, alacsonyabb munkakörbe való beosztás. A munkavállaló jogosult volt a fegyelmi 

büntetés ellen az egyeztető bizottsághoz vagy bírósághoz fordulnia.
134

 

IV. 4.) A fegyelmi felelősség a szocializmus munkajogi szabályozásában  

A fentiekben elemzett rendelet, így a szovjet munkajogi szabályozás mentén és mintájára 

haladt tovább az első Munka törvénykönyvünk is, azaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 

1951. évi 7. törvényerejű rendelete (a továbbiakban első Mt.)
135

. Az első munkajogi kódexünk 
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 N. G. Alekszandrov (1953.): i.m. 34. o. 
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 Lenin megfogalmazás szerint „ A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmével megtörtént az áttörés 

„…arról  a fegyelemről, melyet a kizsákmányolók kényszerítenek (a tömegekre) az öntudatos és önkéntes 
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kapcsán mindenekelőtt azt kell megemlíteni, hogy a kötött felmondási rendszert tette 

általánossá, szemben a korábbi, a munkáltató diszkrécionális jogkörétől függő rendszertől.
136

  

Az első Mt. már a hatályba lépésekor is tartalmazta a XI. Munkafegyelem fejezetben a 

fegyelmi felelősség szabályozását
137

. A törvénynek a szabályai a dolgozok nevelését voltak 

hivatottak szolgálni.  A fentiekben elemzett, a közületi vállalatok fegyelmi szabályzatáról 

szóló 34/1950. (I. 27.) M.T. sz. rendelethez hasonlóan a munkafegyelem megtartása az első 

Mt. 110. §-a alapján is az összes dolgozó kötelessége és becsületbeli ügye volt
138

. Hasonlóan a 

rendelethez, az első Mt. is tételesen meghatározta, hogy mikor követ el fegyelmi vétséget
139

 a 

dolgozó, a következők szerint: 

 a munkájával összefüggő vagy egyéb súlyos bűncselekményt követett el,  

 olyan magatartást tanúsított, amelyből kitűnt, hogy szemben áll a népi demokrácia 

állami és társadalmi rendjével, ha a munkafegyelmet, a tervfegyelmet vagy a 

szocialista munkaerkölcs szabályait megsértette,  

 botrányos vagy erkölcstelen életmódot folytatott, vagy egyébként olyan magatartást 

tanúsított, amely munkakörének ellátására méltatlanná tette. 

Ez a meghatározás 1965. január 1-jén akként módosult, hogy a fegyelmi vétség a 

munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettség vétkes megszegése, ideértve a munkaviszonyhoz 

nem méltó magatartás tanúsítását is, azaz a szabályozás a vétkességi elven alapul.
140
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  Kertész István (1964.): i.m.:189.o.   
Megjegyzendő továbbá, hogy az 1951. évi Mt. 29.  §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint határozta meg azokat az 

indokokat, amikor a munkáltató megszüntethette a munkavállaló határozatlan időre szóló munkaviszonyát 
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a) a vállalat megszűnik, 
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d) a dolgozó által betöltött munkakörbe az egyeztető bizottság vagy a bíróság határozata alapján a korábban 
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a dolgozóval írásban közölték. 
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Kertész István álláspontja szerint a munkafegyelem, a tervfegyelem, a szocialista 

munkaerkölcs szabályainak megszegése esetkör a legáltalánosabb tényállás, hiszen a 

munkafegyelmet sérti meg az is, „aki munkájával összefüggő bűncselekményt követ el”, 

úgyszintén az is, aki a „tervfegyelmet” megsérti, illetve a szocialista munkaerkölcs szabályait 

is megsérti az a dolgozó, aki „olyan magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll a 

népi demokrácia állami és társadalmi rendjével”, illetőleg, aki „botrányos vagy erkölcstelen 

életmódot folytat, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely munkakörének ellátására 

méltatlanná teszi”. A fegyelmi vétségekre vonatkozó összefoglaló megállapítása szerint 

Kertész felvázolja, hogy az Mt. kizárólagosan a kötelezettségszegés oldaláról és általánosan 

határozza meg a fegyelmi vétségeket, ugyanakkor nem tartalmaz támpontot, iránymutatást a 

kötelezettségszegének a társadalmi oldalára (társadalmi veszélyességére) vonatkozóan
141

, és 

nem szól a vétséget megvalósító magatartás alanyi oldaláról (vétkességéről és 

beszámíthatóságáról) sem.
142

 

A fegyelmi vétség definíciójából látható, hogy a munkafegyelem, illetve a tervfegyelem 

fogalmának az első Mt-ben is igen meghatározó szerep jutott. Egy, az első Mt. hatályba lépése 

után néhány évvel született tanulmány választ ad arra, hogy az adott korban a 

munkafegyelem, a tervfegyelem kiemelt szerepe mivel indokolható. Eszerint „A 

munkafegyelem a tágabb értelemben vett állampolgári fegyelem egy része: a dolgozóknak az 

a kötelessége, hogy a törvény és a munkaszerződés rendelkezéseinek megfelelően kötelesek 

munkájukat elvégezni. Éppen ezért az állami fegyelem és a munkafegyelem fogalma szorosan 

fonódik össze a tervfegyelem fogalmával, mert a tervgazdálkodás keretei között dolgozó 

államban alig képzelhető el olyan fegyelemsértő magatartás, amely közvetlenül vagy 

közvetett következményeiben ne érintené a terv végrehajtását. A szocialista államban tehát a 

munkafegyelem megsértését elsősorban abból a szempontból értékelik, hogy a fegyelmet 

sértő személy ezzel a magatartásával szembe kerül azokkal az erkölcsi követelményekkel, 

amiket a szocialista állam a szocialista emberrel szemben támaszt. A munkafegyelem 

megsértésében tehát szembetűnő a cselekmény vagy mulasztás közösségellenes magja és az, 
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 Ezzel kapcsolatban Kertész hangsúlyozza, hogy a fegyelmi vétség társadalomra veszélyes magatartás, és utal 
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hogy a fegyelemsértés milyen mértékben támadta meg a szocialista együttélés 

jogszabályokban meg nem határozható erkölcsi princípiumait.”
143

 

Az első Mt. 111. §-a alapján a munkafegyelem biztosításáért elsősorban a vállalat igazgatója 

volt felelős, ezért a vállalaton belül a fegyelmi jogkör a vállalat igazgatóját illette meg. A 

vállalat igazgatója és helyettese felett a fegyelmi jogkört a közvetlen felügyeletet gyakorló 

szerv vezetője gyakorolhatta. 

A fegyelmi eljárást
144

 a hatályba lépésének idején az első Mt. lakonikusabban szabályozta, a 

fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében rendelkezést nem tartalmazott, ugyanakkor azt 

meghatározta, hogy amennyiben a tényállás felderítése céljából behatóbb vizsgálatra van 

szükség, a vállalat igazgatója a dolgozók köréből kirendelt vizsgálóbiztos vagy vizsgáló 

bizottság közreműködését vehetett igénybe. A fegyelmi büntetés kiszabása előtt a dolgozót 

meg kellett hallgatni és módot kellett neki adni arra, hogy védekezését előterjessze. A 

fegyelmi határozatot és annak indokolását a dolgozóval írásban kellett közölni. A fegyelmi 

határozat ellen fellebbezésnek helye volt, a fellebbezés előterjesztésének és elbírálásának 

részletes szabályait a minisztertanács rendelettel állapítja meg. A mai jogi gondolkodásban – 

figyelemmel például a személyiségi jogok és a személyes adatok védelmére – elfogadhatatlan 

lenne az a rendelkezés, amely szerint a jogerős fegyelmi határozatot az indokolással együtt a 

vállalat dolgozói előtt ismertetni kell.  

A fegyelmi büntetések tekintetében sem történt változás a fentiekben elemzett, 34/1950. (I. 

27.) M.T. rendelethez képest, hiszen azok a 113. § (2) bekezdése alapján a szóbeli feddés, az 

írásbeli megrovás, a pénzbüntetés, a kedvezmények megvonása, az áthelyezés alacsonyabb 

munkakörbe és az azonnali hatályú elbocsátás. Ezen legutóbbi fegyelmi büntetés kapcsán 

hivatkozni kell az első Mt. 33. §-ára is, amely kimondta, hogy a dolgozót azonnali hatállyal 

csak fegyelmi eljárás során hozott határozattal lehetett elbocsátani. Kertész István 

megfogalmazása szerint ez igen nagy jelentőségű szabály, hiszen lezárja azt a folyamatot, 

amelynek nyomán az azonnali hatályú elbocsátás a munkaerő áruszemléletéből fakadó 

objektív szerződésszegési felelősségi vonásoktól teljesen megtisztul
145

.  
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A fegyelmi büntetések kiszabása kapcsán Nagy László hívja fel arra a figyelmet, hogy annak 

során nemcsak magát a kötelezettségszegésnek a súlyát kell figyelembe venni, hanem a 

dolgozó megelőző magatartását is, azaz hiba, ha a büntetés kiszabása az eset körülményeitől 

függetlenül történik. Erre leginkább az egyeztető bizottság és a bíróság eljárása során 

kerülhetett sor. 
146

  

Az alacsonyabb munkakörbe helyezés fegyelmi büntetés kapcsán az első Mt. 

hatálybalépésekor nem volt semmilyen jellegű, a munkavállaló érdekeit védő garanciális 

szabály. Ennek a hiánya azonban orvoslásra került 1953-ben
147

, amikor a 113. § kiegészítésre 

került két bekezdéssel, amelyek szerint az alacsonyabb munkakört úgy kell kijelölni, hogy a 

dolgozó új munkakörében is hasznosíthassa tapasztalatait és szakképzettségét, illetve, a 

fegyelmi határozattal alacsonyabb munkakörbe, csak egy hónaptól egy évig terjedő időre 

lehet a dolgozót áthelyezni; az áthelyezés időtartamáról a fegyelmi határozatban intézkedni 

kell.
148149

 Ezen fegyelmi büntetés kapcsán a korabeli szakirodalom megjegyzi, hogy ennek a 

büntetésnek az alkalmazásánál abban az esetben merült fel probléma, ha vezető állású 

munkavállalóról vagy bizalmi munkakört betöltött munkavállalóról volt szó. A nehézség 

annak következtében merült fel, hogy az Mt. 113. § (5) bekezdése alapján a megjelölt 

időtartam után kötelessége volt a munkáltatónak visszahelyezni a munkavállalót a korábbi 

munkakörébe. Ugyanakkor, „…a komolyabb szabálytalanságokat elkövetett főkönyvelő, vagy 

a pénztárt hanyagul kezelő pénztáros alacsonyabb munkakörbe történő helyezése 

időtartamának elteltével nem biztos, hogy alkalmassá válik korábbi munkakörének 

betöltésére….Ha csak azonos munkabérre járó, de nem ugyanazon munkakörbe helyezték 
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vissza a dolgozót, szabályszerűnek ez sem tekinthető, és a dolgozó emiatt indokoltan 

terjeszthet elő panaszt…”.
150

 A felvázolt problémával kapcsolatban arra a következtetésre 

lehet jutni, hogy megoldást csak az adhat, ha már a büntetés kiszabásakor gondolnak erre, és a 

vezető állású vagy bizalmi munkakört betöltő munkavállalónak nem szabják ki az 

alacsonyabb munkakörbe helyezés fegyelmi büntetését. Weltner Andor álláspontja ezzel 

kapcsolatban az volt, hogy a munkáltató akkor jár el helyesen és átgondoltan, ha már a 

büntetés kiszabása előtt tisztázza, hogy a korábbi munkakörbe történő visszahelyezésre 

lehetőség van-e. Ha ez vélelmezhetően akadályokba fog ütközni, akkor nem szabad ilyen 

fegyelmi büntetést kiszabni. Fontolóra kell tovább venni álláspontja szerint azt is, hogy 

nemcsak egy évre, hanem rövidebb időre is lehet a dolgozó alacsonyabb munkakörbe 

helyezni, és a rövidebb időtartamok esetén lényegesen kisebb problémát vethet fel a 

visszahelyezés.
151

  

Az első Mt. szabályozásának kritikájaként veti fel Kertész azt, hogy számos problémát 

okozott a fegyelmi határozat elleni jogorvoslat garanciáinak hiánya.
152

 Az Mt. végrehajtási 

rendeletének szabályozása szerint
153

 a dolgozó nem fordulhatott bírósághoz, pusztán arra volt 

lehetősége, hogy az egyeztető bizottsághoz forduljon. Az egyeztető bizottság a fellebbezést 

elutasítathatta, azonban, amennyiben a fellebbezést alaposnak találta, abban az esetben csak 

arra volt lehetősége, hogy az igazgatónak javaslatot tegyen, azonban arra nem volt 

jogosultsága, hogy a határozatot megváltoztassa. Abban az esetben, ha az igazgató nem értett 

egyet az egyeztető bizottságnak a határozat megváltoztatására vonatkozó javaslatával, a 

fegyelmi határozat megváltoztatására szakszervezeti javaslat alapján a felettes szervnek volt 

kizárólagosan lehetősége. Ezt a szabályozást a már említett, az első Mt. módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 1953. évi 25. törvényerejű rendelet változtatta meg akként, hogy a 

vállalati egyeztető bizottság ténylegesen fellebbezési fórummá vált
154

, illetve a két 
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legsúlyosabb fegyelmi büntetés, így az alacsonyabb munkakörbe helyezés, illetve az azonnali 

hatályú elbocsátás fegyelmi büntetés esetén a munkavállalónak megadta az új szabályozás azt 

a lehetőséget, hogy keresettel fordulhatott a járásbírósághoz
155

.  

A kereseti joggal kapcsolatban Takáts Endre hangsúlyozza, hogy annak lehetővé tétele 

jelentős új rendelkezés volt. Ennek jelentőségét alátámasztja azzal, hogy korábban a Kúria 56. 

számú Jogegységi Döntvénye a fegyelmi szabályzatok bírói felülvizsgálatát kizárólagosan 

alaki, eljárási okból engedélyezte. A polgári bíróságnak csak arra volt lehetősége, hogy azt 

vizsgálja, az illetékes fegyelmi szerv járt-e el, illetve nem kerültek-e megsértésre a lényeges 

eljárási szabályok. Abban az esetben azonban, ha az előbb felsoroltak szerinti eljárási 

szabályok nem kerültek megszegésre, a bíróságnak nem volt arra jogköre, hogy vizsgálja a 

munkavállaló terhére rótt kötelezettségszegés valódiságát, sem pedig az arányosságot, azaz 

azt, hogy az elkövetett cselekmény, a kötelezettségszegés és kiszabott jogkövetkezmény, a 

büntetés arányban áll-e.  

A keresetek elbírálása kapcsán két kérdéskör merült fel hangsúlyosan, egyrészt az, hogy 

meddig terjed a bíróság felülvizsgálati hatásköre a fegyelmi határozattal kapcsolatban, 

másrészt pedig az, hogy milyen határidő irányadó a munkavállalónak a bírósághoz fordulásra. 

Ezek a kérdések nem véletlenül vetődtek fel, hiszen nem tartalmazott az Mt. arra vonatkozóan 

szabályozást, hogy mely esetben helyezendő hatályon kívül a fegyelmi határozat, és mely 

esetekben nincsen alapja a hatályon kívül helyezésnek. További kérdésként merült fel, hogy a 

bíróság ítéletében döntsön a határozat hatályon kívül helyezéséről, és a munkáltatót utasítsa új 

határozat meghozatalára, vagy pedig a bíróság maga derítse fel a tényállást, és ezt követően, a 

tényállás ismeretében utasítsa a munkáltatót új határozat hozatalára. Takács álláspontja szerint 

abban az esetben, ha pusztán alaki hiányosságoktól beszélhetünk, a bíróság pótolhatja ezeket 

az alaki hiányosságokat, azonban, ha valamilyen kirívó, súlyos szabálysértés történt, abban az 

esetben a helyes az, ha a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, és kötelezi a 

munkáltatót új, szabályszerű eljárás lefolytatására, és a határozat meghozatalára. Weltner 

Andor ebben a kérdésben úgy foglal állást, hogy amennyiben a fegyelmi határozat helytelen 
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volt, azt feltétlenül meg kell változtatni, hiszen sokkal egyszerűbb a tényállás precíz 

felderítése, és annak alapos és lelkiismeretes mérlegelése után a megfelelő súlyú fegyelmi 

határozat meghozatala a bíróság által.
156

  

A bírósághoz fordulás határideje tekintetében a mai gondolkodástól igen különböző 

megoldást találunk: a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 41. számú elvi 

állásfoglalása kimondta, hogy egyrészt a dolgozó a jogaival nem sokáig késlekedhetik, mert 

ez egyrészt bizonytalanságra vezet, másrészt pedig joglemondásnak is értékelhető a 

késlekedés. Tényként merült fel ugyanakkor a korabeli szakirodalomban, hogy az igazság 

érvényesülése érdekében nincs szükség záros határidő meghatározására. A dolgozói érdekek 

szempontjából nem találunk megnyugtató megoldást, hiszen a bíróság dönthetett mérlegelési 

jogkörében arról, hogy a dolgozó késlekedett-e a jogainak érvényesítésével, a bírósághoz 

fordulással, vagy pedig ténylegesen később, a jogvita indításakor álltak a munkavállaló 

rendelkezésére azok a bizonyítékok, amelyek megalapozták, lehetővé, érdemessé és 

indokolttá tették a bírósághoz fordulást. Ez a megoldás igen aggályos, garanciákat nélkülöző, 

nem felel meg a ma hatályos szabályozásnak, illetve olyan alkotmányos alapjogoknak, mint 

például a bírósághoz való jognak, vagy a későbbiekben elemzett tisztességes eljáráshoz való 

jognak.  

A hatályos szabályozásban a bírósághoz fordulás határidejére vonatkozóan egyértelmű 

rendelkezéseket találunk. Az 59/1993. (XI. 29. ) AB határozat kimondja, hogy a bírósághoz 

fordulás joga alapjog, azonban nem korlátozhatatlan. A korlátozásnak szükségesnek és 

arányosnak kell lennie, és nem érintheti az alapvető jog lényeges tartalmát. A bírósághoz 

fordulás jogának alkotmányos, törvényes korlátjának minősül az AB határozat alapján a 

keresetindítási határidő meghatározása, a mérlegelési jogkörben hozott munkáltatói döntés 

korlátozott megtámadhatósága, a lemondás a bírósághoz fordulás jogosítványáról.  

Az 1968. január 1-jén hatályba lépett, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 

(a továbbiakban második Mt.), amelynek indokolása szerint az új kódexnek a megalkotását a 

gazdasági irányítás reformja tette szükségessé, hiszen az első Mt. még a centralizált, 

utasításon alapuló gazdálkodási rendszerre épült, bár szabályai egy részét az időközben 

végrehajtott módosítások korszerűsítették, ezen az alapvető vonásán nem változtattak. 
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Emellett az 1951 óta végrehajtott módosítások mind a törvénykönyvet, mind a végrehajtási 

rendeletet áttekinthetetlenné és egyes részeiben ellentmondásossá is tették. A második kódex 

mind a szabályozás tartama, mind a szabályozás rendszere tekintetében lényeges 

változtatásokat hozott. Az új törvény tartalmi változásai két - egymással egységet alkotó - 

alapvető szempontot kívántak érvényre juttatni. Az egyik a vállalati önálló gazdálkodás 

feltételeinek megteremtése. A másik a dolgozók jogainak szélesítése, érdekeik hatékonyabb 

védelme és ezzel összefüggésben a szakszervezetek szerepének növelése. A szabályozás 

rendszerének alapelve volt, hogy a központi szabályok csak az elvi jellegű, a központi szinten 

eldöntendő kérdéseket rendezzék, és a részletes szabályozás a vállalatok hatáskörébe került. 

Kivételt képeztek azok a kérdések, amelyeknél a terület jellege (pl. államigazgatás) vagy az 

egységes rendezés fontossága (pl. munkaügyi viták elintézésének szabályai) részletesebb 

központi szabályozást kívántak. A központi szabályozáson belül a törvénykönyv csak a 

meghatározó jellegű rendelkezéseket, így különösen az általános elveket, a dolgozók és a 

vállalatok alapvető jogait és kötelességeit, valamint ezek biztosítékait rendezte. Nem 

tartalmazott kevéssé stabil, gyakran változtatandó szabályokat. Ezzel biztosította azt a 

lehetőséget a Kormány számára, hogy az új gazdasági irányítási rendszer által szükségessé 

váló intézkedéseket mindenkor kellő időben, gyorsan megtehesse.
157

 

A fegyelmi felelősségre vonás tekintetében a törvény hasonlóan kiterjedt szabályozással bírt, 

azaz meghatározásra kerültek a fegyelmi büntetések és a fegyelmi eljárás. Meg kell említeni, 

hogy a második Mt-nek a hatályba lépésével együttesen lépett életbe a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 34/1967. (X.8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban Korm.r.), amely a fegyelmi felelősségre is értelemszerűen kitért. Ki 

kell emelni, hogy a fegyelmi vétség fogalma már – ellentétben a rendelettel és az első Mt-nek 

a hatályba lépéskori szövegezésével – pusztán akként kerül meghatározásra, hogy a fegyelmi 

vétség a munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettség vétkes megszegése – ez gyakorlatilag a 

ma is hatályos megfogalmazás. Azaz, mellőzésre került a szabályozásban fegyelmi vétséget 

megvalósító tényállások kodifikálása. A törvény indokolása a tényállásszerű felsorolás 

hiányát akként magyarázza, hogy megállapítja, a kötelezettségszegések sokféleségére, 

illetőleg különböző súlyára tekintettel a fegyelmi vétségek tényállásszerű felsorolása vagy a 

súlyos kötelezettségszegések körének pontos meghatározása lehetetlen. Utal emellett az 

indokolás a törvény 34-36. §-aira, amelyek meghatározzák a munkavállaló munkavégzéssel 
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kapcsolatos legfontosabb kötelezettségeit.
158

 
159

 A legfontosabb kötelezettségek mellett 

ugyanakkor a törvény más fejezeteiben is találhatóak munkavállalói kötelezettségek, és 

minden vétkes kötelezettségszegés sérthette a vállalat rendjét és fegyelmét, ezért a dolgozót 

bármelyik kötelezettségének megszegése esetén fegyelmileg felelősségre lehetett vonni. 

Megjegyzi ugyanakkor az indokolás, hogy az egyes kötelezettségszegések különböző jellegű 

munkakörülmények között más súllyal jelentkeznek. Példaként hozza fel az indokolás, hogy a 

félórás igazolatlan késésnek más a jelentősége közlekedési vállalatnál, ahol ez 

menetrendszerű járművek késésével járhat, más a jelentősége ugyanennek a gépeken 

dolgozóknál, akiknél a váltótárs túlórázását vagy a gép állását jelentheti stb. Rá kell mutatni 

ugyanakkor arra, hogy a második Mt. értelmében a vállalat és a dolgozó kapcsolata csak a 

munkaviszony keretére terjedt ki, ezért a dolgozó munkaviszonyon kívüli magatartásáért csak 

akkor volt fegyelmi úton felelősségre vonható, ha az egyben a munkaviszonyához méltatlan 

magatartást  is jelentett.
160

 A munkaviszonnyal össze nem függő bűncselekmény elkövetése - 
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A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei teljes kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és 
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Nem köteles teljesíteni a dolgozó az utasítást, ha annak végrehajtása az egészségét vagy testi épségét közvetlenül 

és súlyosan veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik. Meg kell tagadnia az utasítás 

végrehajtását, ha annak teljesítésével bűntettet követne el. Ha az utasítás - az előbbi eseteken kívül - 

jogszabályba ütközik, vagy végrehajtása kárt idézhet elő és a dolgozó a következményekkel számolhat, köteles 

erre az utasítást adó, ha pedig ez nem közvetlen felettese, ennek figyelmét felhívni. Az utasítás végrehajtását 

azonban ilyen esetben nem tagadhatja meg, kivéve, ha erre külön jogszabály feljogosítja.” 

Az Mt. 35. §-ának rendelkezései szerint: 

„A dolgozó - indokolt esetben - munkakörébe nem tartozó munkát is köteles átmenetileg ellátni. Ez azonban 

beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel reá aránytalan sérelemmel nem 

járhat és nem sértheti eredeti munkaköre szerinti munkabéréhez való jogát. 

A dolgozó a munkát - eltérő megállapodás hiányában - a vállalatnak azon a telephelyén köteles végezni, ahol a 

munkaszerződést megkötötték. A vállalat a dolgozót azonos telephelyen és munkakörön belül, változatlan 

személyi alapbérrel más munkahelyre oszthatja be, illetőleg a változó munkahelyre alkalmazott dolgozót - az 

erre vonatkozó szabály vagy megállapodás keretei között - bármelyik telephelyén, illetve munkahelyén 

foglalkoztathatja. 

A dolgozó köteles ideiglenesen munkát végezni állandó munkahelyén kívül és más vállalatnál is. A felmerült 

többletköltségeket a vállalat köteles megtéríteni.” 

Az Mt. 36. §-ának rendelkezései szerint: 

„A dolgozónak munkatársaival együtt kell működnie és munkáját úgy kell végeznie, valamint általában olyan 

magatartást kell tanúsítania, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, 

anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. 

A dolgozó köteles munkahelyén kívül is munkaköréhez méltó magatartást tanúsítani.” 
159

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 55. § és 56. §-ának részletes indokolása. 
160

Elkerülhetetlen itt utalni a jelenleg hatályos szabályozás, azaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 8. §-ának (2) bekezdésére, amely a munkavállaló munkaidején kívüli magatartására vonatkozóan 

tartalmaz munkavállalói kötelezést, azaz „ A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, 

amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - 



 
 

51 
 

bár társadalmilag mindig súlyosan elítélendő magatartás - csak akkor minősült 

kötelezettségszegésnek, ha az a dolgozó munkaviszonyához méltatlan magatartást is jelentett. 

Így például a közlekedési bűntett elkövetése a gépkocsivezetőnél munkaviszonnyal 

kapcsolatos kötelezettségszegés akkor, ha azt munkavégzés közben követte el. Vállalati 

osztályvezetőnél viszont nem munkaviszonyával kapcsolatos ugyanaz a bűntett, ha kirándulás 

közben a magán gépkocsijával követett el. Ez utóbbi eset ugyanis nem minősült a dolgozó 

munkaköréhez méltatlan magatartásnak.
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A fegyelmi büntetések tekintetében Weltner Andor általános éllel jegyzi meg, hogy a 

fegyelmi szankció a dolgozó kollektívabeli helyzetében vált ki hátrányos következményeket, 

így abban, hogy tagja maradhat-e a vállalati kollektívának és milyen munkakörben, hogyan 

részesedhetik a nemzeti jövedelemből, milyen erkölcsi megbecsülésben részesülhet, és részt 

vehet-e a szocialista vállalat belső szerveinek tevékenységében. Hangsúlyozza, hogy igen 

meghatározó jelentősége van annak, hogy a dolgozó, mint a kollektív tagja miként került 

értékelésre erkölcsileg a vállalati kollektívában. Ebből következőn kijelenthető, hogy minden 

fegyelmi szankció általános és elsődleges hatása, hogy erkölcsi hátrányt jelent, hiszen 

befolyásolja, csökkenti a dolgozó erkölcsi értékelését a munkahelyen belül, és kívül is.
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Fegyelmi büntetések lehettek a megrovás, a szigorú megrovás, a meghatározott 

kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, a személyi alapbér 

csökkentése, az áthelyezés, és az elbocsátás
164

. Gyakorlatilag tehát – ahogyan az az 

                                                                                                                                                                                     
közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a 

munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.” 
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 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 55. § - ához fűzött indokolás. 

162
 A következő három BH olyan eseteket ír le a törvény jogalkalmazási gyakorlatából, amelyek nem valósítanak 

meg fegyelmi büntetést, így a BH 1991. 47. szerint nem fegyelmi vétség, ha a dolgozó valamely munkatársának, 

vezetőjének emberi magatartásáról és szakmai képességéről kialakult véleményének nem sértő és a 

munkatársakat nem befolyásolni kívánó módon hangot ad. A BH 1990.317. alapján továbbá a dolgozó olyan 

magatartása, amely miatt a táppénz megvonásával sújtották, fegyelmi vétséget nem valósít meg. A BH 1989.460. 

értemében nem követ el fegyelmi vétséget az állami egészségügyi szolgálat orvosa, ha a nem a körzetében lakó, 

de a körzete területén állandó munkát végző dolgozót kezelésben részesíti. Ugyanakkor, a BH 1989.125. alapján, 

ha a dolgozó a munkaviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte, a magatartása abban az esetben is 

fegyelmi vétségnek minősül, ha a vétkességének foka alacsony és az összes körülmények figyelembevétele 

mellett még a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása sem indokolt. 

163
 Weltner Andor (1978.): i.m. 201. o – 202.o. 

164
 Érdemes megnézni a jogalkalmazási gyakorlatot, hogy az elbocsátás milyen vétkes kötelezettségszegések 

fegyelmi büntetéseként volt alkalmazva. A bírói gyakorlatból az alábbi bírósági határozatok kiemelése ad erről 

képet, a következők szerint: 

A BH 1989. 37. szerint a többször ismétlődő igazolatlan mulasztás súlyos fegyelmi vétség, amellyel - különösen, 

ha az akadályozza a munkáltató tervszerű feladatainak az ellátását - az elbocsátás fegyelmi büntetés arányában 
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indokolásban is olvasható – a korábbi fegyelmi büntetési nemeket továbbra is fenntartja a 

második Mt., kiegészíti azonban ezeket a személyi alapbércsökkentés büntetéssel. 

Lehetőséget adott a szabályozás arra, hogy meghatározott kedvezmények, juttatások 

csökkentése és megvonás, a személyi alapbér csökkentése és az áthelyezés fegyelmi 

büntetések együttesen is kiszabhatóak legyenek, illetve az elbocsátás mellett lehetőség volt a 

kedvezmények, juttatások csökkentésének alkalmazására is. Ki kell emelni, a Korm.r. 

meghatározza, hogy mit lehet érteni a meghatározott kedvezmények és juttatások 

csökkentése, illetőleg megvonása alatt.
165

 

Eltérően az elsőtől, a második Mt. különbséget tett enyhe és súlyos fegyelmi büntetés között, 

és kizárólagosan a súlyos fegyelmi büntetéssel sújtott dolgozót terhelte azzal a további 

jogkövetkezménnyel, hogy a dolgozó a fegyelmi büntetés hatálya alatt állt. Azt, hogy mely 

büntetések minősülnek súlyos fegyelmi büntetésnek, szintén a Korm. rendelet határozta 

meg
166

. A fegyelmi büntetés hatálya alatt annak jellegétől függően egytől három évig állhatott 

a dolgozó. A fegyelmi büntetés hatálya alatt állás azzal a következménnyel járt, hogy a 

büntetés hatályának időtartama alatt a dolgozó, amennyiben másik munkáltatónál kívánt 

elhelyezkedni, akkor a dolgozónak a fegyelmi büntetésről be kellett számolnia, számot kellett 

adnia, a munkáltató kötelezettsége pedig az volt, hogy a fegyelmi büntetés tényét hozza az új 

munkáltató tudomására. Ezt nevezi Weltner a súlyos fegyelmi büntetéshez fűződő általános 

                                                                                                                                                                                     
áll. A BH 1988.373. értelmében, ha az áruszállításban részt vevő dolgozó a személyi igazolványát áru 

értékesítése céljából a dolgozótársának átadja, és a nevére kiállított vételi jegyet aláírja, súlyos fegyelmi vétséget 

követ el, amellyel az elbocsátás fegyelmi büntetés arányban van. A BH 1988. 160. alapján, ha a dolgozó a 

munkatársának élet kioltására alkalmas eszközzel való megtámadásával súlyos fegyelmi vétséget követ el, 

amellyel a legsúlyosabb fegyelmi büntetés kiszabása is arányban van. A BH1988. 117. szerint pedig, ha a 

dolgozó a munkahelyén alvással piheni ki magát, ezzel súlyos fegyelmi vétséget követ el, amellyel az elbocsátás 

fegyelmi büntetés arányban van. 
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 A Korm. r. 87. §-ának (1) bekezdése szerint az Mt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja alapján büntetésként 

kiszabható volt: 

a) a természetbeni juttatás, kedvezményes beszerzés, a prémium és a részesedési alapból járó évvégi juttatás 

külön-külön, vagy együttesen történő csökkentése, illetőleg megvonása legfeljebb egy évre; 

b) az a) pontban nem említett juttatás és kedvezmény legfeljebb egy évre történő csökkentése vagy 

megvonása, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály azt nem zárja ki. Ezek körét a kollektív szerződésben fel kell 

tüntetni; 

c) személyi fizetés vagy a bérrendszerben meghatározott soron kívüli előléptetés visszavonása; 

d) a szolgálati cím, vagy a rangfokozat megvonása és 

e) a vállalat által adományozott elismerő jelvény, cím vagy oklevél visszavonása. 
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A Korm. rendelet 89. § -ának (1) bekezdése szerint súlyos fegyelmi büntetésnek minősült a kedvezmény és 

juttatás csökkentése és megvonása, valamint a személyi alapbér csökkentése, ha a kiszabott büntetés 

összkihatása az ezer forintot meghaladja, továbbá a szolgálati cím vagy rangfokozat megvonása, a vállalat által 

adományozott elismerő jelvény, cím, vagy oklevél visszavonása, végül az áthelyezés és az elbocsátás. 
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hatálynak.
167

 
168

Az elbocsátás fegyelmi büntetés kapcsán meg kell jegyezni továbbá, hogy az 

előbbiekben említett általános hatályon kívül Weltner elnevezése alapján különös hatályról is 

beszélhetünk, hiszen az elbocsátás fegyelmi büntetés jogerőre emelkedését követő három évig 

az elbocsátás előtti munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni mindazon 

esetekben, amikor annak figyelembevételét munkaviszonyra vonatkozó szabály
169

 írja elő 

azon okból, mert adott juttatás a munkaviszonyban töltött időtől függ. Példa lehet erre a 

jubileumi jutalom vagy a munkaviszonyban töltött idő alapján járó pótszabadság. Emellett, a 

különös hatály kapcsán meg kell említeni, hogy az elbocsátás fegyelmi büntetéshez egy 

további különös hatály kapcsolódik, az, hogy a dolgozó munkakönyvébe „kilépett” bejegyzést 

kellett bejegyezni, továbbá a dolgozó csak kötelező munkaközvetítés útján találhatott új 

jogviszonyt.  

A fegyelmi büntetés hatálya kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a hatálya alóli mentesülésre 

kétféle módon volt lehetőség, egyrészt az idő elteltével, automatikusan. A munkáltatónak 

lehetősége volt továbbá arra, hogy mentesítse a munkavállalót a fegyelmi büntetés hatálya 

alól a munkavállaló jó munkája alapján. Azonban, ha a fegyelmi büntetés hatálya alatt 

változatott munkáltatót a dolgozó, az új munkáltatónak véleménykérési kötelezettsége volt a 

régi munkáltatótól, természetesen azonban annak véleménye nem bírt kötelező erővel.
170

  

Fontos hangsúlyozni a törvény szabályozási megoldása kapcsán, hogy a fegyelmi büntetések 

tekintetében különbséget kell tenni a büntetéshez fűződő hatály, a fegyelmi büntetés új 

munkáltatónál történő végrehajtása, illetve magának a fegyelmi eljárásnak az új munkáltató 

által történő lefolytatása között. Mind a fegyelmi büntetéshez kapcsolódó általános, mind a 
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 Weltner Andor (1978.): i.m. 203. o.  
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 A fegyelmi büntetéshez a büntetés hatálya a törvény erejénél fogva kapcsolódott. 
169

 A munkaviszonyra vonatkozó szabály fogalmát az 1967. évi II. törvény 8. §-a szabályozta, a következők 

szerint: 

„A munkaviszonnyal összefüggő alapvető kérdéseket törvény vagy törvényerejű rendelet szabályozza. Ezek 

végrehajtásáról a Minisztertanács rendelete vagy határozata, továbbá - ezek keretei között - a Szakszervezetek 

Országos Tanácsa által kibocsátott szabályzat és általános óvórendszabály, illetőleg miniszteri rendelet, utasítás 

és szakmai óvórendszabály, valamint - a vállalaton belüli érvénnyel - kollektív szerződés és vállalati 

munkavédelmi szabályzat rendelkezik. 

Ha e törvény munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ezen a felsorolt rendelkezéseket kell érteni. 

A kollektív szerződés és a vállalati munkavédelmi szabályzat munkaviszonyra vonatkozó más szabálytól csak 

annyiban térhet el, amennyiben ez megengedi. Az a rendelkezés, amely e tilalomba ütközik, érvénytelen.” 

Látható tehát, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabály fogalma a jelenleg hatályos szabályozásnál – a 2012. 

évi I. törvény 13. §-a – tágabb kört felölelő volt. Megjegyzendő továbbá, hogy Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

határozta meg az általános óvórendszabály és a szakmai óvórendszabály kiadásának a rendjét.  
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 Hangsúlyozandó, hogy a fegyelmi büntetés hatálya alóli mentesítés nem volt azonos a fegyelmi büntetés 

hatályon kívül helyezésével, a büntetés hatálya alóli mentesítés a mentesítést követő időszakra, azaz a jövőre 

vonatkozott.  
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különös hatály kihatott az új munkáltatóra is, azaz a munkaviszonyhoz fűződő jogosultságok 

tekintetében az új munkáltatónak is figyelmen kívül kellett hagyni az elbocsátást megelőző 

jogviszonyban töltött időintervallumot. Továbbá, abban az esetben, ha megszűnt a 

munkavállaló munkaviszonya a fegyelmi büntetés végrehajtás előtt, vagy aközben, akkor 

kötelezettsége volt az új munkáltatónak a büntetést végrehajtani. A harmadik esetkör: a 

fegyelmi eljárás új munkáltató általi lefolytatására is sor kerülhetett, abban az esetben, ha a 

korábbi munkáltatónál előbb megszűnt a dolgozó munkaviszonya, mint ahogy 

jogviszonyában elkövetett kötelezettségszegés miatt a fegyelmi eljárás megindításra, illetve a 

fegyelmi büntetés kiszabásra kerülhetett volna.  

További jogintézmény volt a második Mt-ben a büntetés végrehajtásának a felfüggesztése. A 

jogintézmény jogalkotói célja az volt, hogy nevelő hatás kapcsolódhat a büntetés 

végrehajtásának felfüggesztéséhez. Valamennyi fegyelmi büntetésénél erre lehetőség volt a 

megrovás és a szigorú megrovás kivételével, és legfeljebb egy évre volt mód a 

felfüggesztésre, amely akkor volt sikeresnek minősíthető, ha a dolgozó vagy nem követett el 

újabb fegyelmi vétséget, vagy pedig elkövetett ugyan, de mégsem került sor fegyelmi 

büntetés kiszabására. Azonban, ha a felfüggesztés időtartama alatt újabb fegyelmi büntetés 

kiszabására került sor jogerősen, akkor végre kellett hajtani mind a felfüggesztett, mind a 

felfüggesztés alatt kiszabott fegyelmi büntetést. 

Hangsúlyozni kell, hogy a második Mt. is megtartja azt a korábbi rendszert, amely szerint a 

fegyelmi büntetés kiszabásának fegyelmi eljárásban van helye. A fegyelmi eljárás részletes 

szabályait az Mt. és a Korm. rendelet határozta meg.
171

 Eszerint a fegyelmi eljárás alatt 

biztosítani kellett, hogy a dolgozó védekezését előterjeszthesse, továbbá fel kellett deríteni a 

dolgozó javára és terhére szolgáló körülményeket. A fegyelmi jogkör gyakorlójának a 

dolgozót személyesen meg kellett hallgatnia. Az eljárás során a dolgozóval közölni kellett a 

kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Módot 

                                                           
171

 Megjegyzendő, hogy a törvény 56. § (2) bekezdése lehetőséget adott arra, hogy megrovás, a szigorú 

megrovás fegyelmi büntetések, illetve meghatározott mértékig a meghatározott kedvezmények és juttatások 

csökkentése, illetőleg megvonása, továbbá a személyi alapbér csökkentése fegyelmi büntetés a 

kötelezettségszegés csekély voltára vagy az eset más körülményeire tekintettel indokolt írásbeli határozatban 

fegyelmi eljárás mellőzésével is kiszabható volt, ha a tényállás egyébként tisztázottnak volt tekinthető. Ilyen 

esetben a büntetést kiszabó határozatot a fegyelmi jogkör gyakorlójának, vagy a dolgozó közvetlen felettesének 

kellett a dolgozóval ismertetnie.  

Erre a jogszabályhelyre vonatkozik a BH 1991.174., amely szerint a fegyelmi eljárás mellőzésével csak abban az 

esetben szabható ki fegyelmi büntetés, ha a fegyelmi vétséggel kapcsolatos tényállás teljesen tisztázott.  
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kellett részére adni, hogy azokra észrevételt tehessen, és további bizonyítást javasolhasson. 

Lehetővé kellett számára tenni, hogy az ügy iratait megtekinthesse. A dolgozó védekezéséről 

és a lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kellett felvenni. Amennyiben a személyes 

meghallgatás során az előbbi garanciális előírások nem voltak biztosítva, ennek megtörténtét 

és a dolgozó által ez alkalommal előadottak lényegét az ügy irataira rá kellett vezetni. Ha a 

dolgozó tartós akadályoztatása miatt szóbeli meghallgatására a fegyelmi eljárás jelentős 

mértékű elhúzódása nélkül nem kerülhetett sor, a kötelezettségszegés elkövetésével 

kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kellett közölni és megfelelő 

határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő. A fegyelmi határozat 

meghozatalát nem akadályozza, ha a dolgozó alapos ok nélkül a szóbeli meghallgatáson nem 

jelent meg, vagy írásbeli védekezését a megjelölt határidőn belül nem terjesztette elő.  

Arra az esetre, ha a munkavállaló jelenléte akadályozta volna a tényállás felderítését, vagy a 

kötelezettségszegés súlyára és jellegére tekintettel a munkafegyelem fenntartása a 

munkahelytől való távol tartását indokolta, a munkáltatónak lehetősége volt arra, hogy 

legfeljebb egy hónapra felfüggesztésre kerüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási 

kötelezettsége alól. Ha a felfüggesztés indoka már nem állt fenn, azt azonnal meg kellett 

szüntetni. E nélkül is megszűnt azonban - az elbocsátással együtt járó felfüggesztés 

kivételével - a fegyelmi határozat kézbesítésekor. A felfüggesztés időtartama díjazott volt, a 

felfüggesztés idejére a dolgozót átlagkeresete illette meg. Ennek legfeljebb ötven százalékát 

egy hónapra vissza lehetett tartani. A teljes átlagkeresetet vissza kell tartani az elbocsátást 

kimondó fegyelmi határozat kézbesítésétől kezdve, annak jogerőre emelkedéséig. A 

visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kellett fizetni. Nem 

kerülhetett erre sor, ha a dolgozó elbocsátását kimondó fegyelmi határozat vált jogerőssé, 

kivéve, ha végrehajtását felfüggesztették. Ha pedig a dolgozót fegyelmi büntetésként 

alacsonyabb munkabérrel járó munkakörbe helyezték, vagy a fegyelmi büntetés 

következtében munkabére egyébként csökkent, a visszatartott összeget az új munkabér 

alapulvételével kellett kifizetni. 

Nem tartalmazta ugyanakkor a szabályozás a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait. Az 

indokolás azonban részletes iránymutatást adott ennek kapcsán, tartalmazta, ahhoz, hogy a 

kiszabott büntetés a kellő nevelő hatást elérje, szükséges volt, hogy a büntetés mértékének 

meghatározása előtt a fegyelmi jogkör gyakorlója az adott ügy összes lényeges körülményeit 
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mérlegelje. Emellett a bírói gyakorlat is segítséget jelentett a fegyelmi büntetés 

meghatározása tekintetében.
172

 

A mérlegelés során elsősorban az adott kötelezettségszegésnek a vállalatnál jelentkező súlyát 

kellett értékelni. Ugyanis, ha a kötelezettségszegés súlyos volt, az a vállalat dolgozói 

munkafegyelmére is jobban kihatott és viszonylag enyhe büntetés kiszabása nem tartotta 

vissza őket hasonló kötelezettségszegésektől. Az olyan súlyos kötelezettségszegéseken 

túlmenően, mint például a lopás, csalás, 4-5 napos igazolatlan mulasztás, egyes vállalatok 

jellegére tekintettel bizonyos kötelezettségszegések különösen súlyosnak minősültek. Így 

például egy autóbuszvezetőnél az igazolatlan mulasztás. Ugyanilyen jellegű volt a 

közforgalmi járműveknél a jegycsalás, taxi vezetőjénél, éttermi felszolgálónál a borravaló 

követelése. Az indokolásban olvasható továbbá, hogy igen lényeges körülmény volt a 

büntetés kiszabása előtt a dolgozó korábbi magatartásának vizsgálata is. A gyakran 

fegyelmezetlen dolgozónál a kisebb kötelezettségszegést is súlyosabban kellett elbírálni, mert 

a magatartás arra utalt, hogy enyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása nem érte el a kellő 

nevelő hatást. Ezzel szemben a kiváló és tartósan jó munka, példamutató magatartás stb. 

általában a dolgozó javára szolgáló enyhítő körülmény volt, ha első ízben követett el 

kötelezettségszegést. Nagyobb mértékben kellett ezt a magatartást a dolgozó javára értékelni, 

ha a felelősségre vonás gondatlan magatartásának következménye, és kisebb mértékben 

akkor, ha szándékos kötelezettségszegést követett el, tehát a vétkessége súlyosabb volt. A 

dolgozó korábbi magatartásának értékelésénél célszerű volt, hogy az egész embert értékelje, 

és ezen belül is elsősorban az utolsó egy-két évben tanúsított magatartás alapulvétele volt a 
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 A BH 1976.375. kimondta, hogy a fegyelmi büntetésnek olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen az 

egyéni és általános nevelési célok elérésére. A konkrét tényállás alapján a felperes a gazdasági előadó szekrényét 
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helyes. A dolgozó személyi és családi körülményei akkor voltak általában figyelembe 

vehetők, ha a többi dolgozóhoz viszonyítottan lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben volt és 

az eset súlyossága, valamint korábbi magatartása, ezek tekintetbe vételét nem zárta ki. Így 

például visszaesően elkövetett lopásnál, a rövid időközönkénti igazolatlan mulasztásnál 

családi, személyi körülmények a dolgozó javára csak kivételesen jöhettek számba. A 

felsoroltak csak azokat a lényeges tényezőket tartalmazzák, amelyeket rendszerint figyelembe 

kellett venni ahhoz, hogy a helyes fegyelmi büntetés kiszabható legyen. Ezeken kívül 

felmerülhettek olyan különleges körülmények, amelyek az adott ügy megítélésére lényegesen 

kihatottak. Így például, ha a dolgozó több órai túlmunka után okozott selejtet, ha a 

kötelezettségszegést követően a társadalom vagy vállalat érdekében áldozatosan helytállt.
173

  

A második Mt. fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozása kapcsán Czuglerné Iványi Judit 

foglalta össze a kritikai észrevételeket.
174

 Ennek során bemutatásra kerül Hágelmayer 

Istvánné álláspontja is, amely szerint általános vélemény volt, hogy a fegyelmi szabályok túl 

szigorúak, bonyolultak, büntetőjogias vonásai vannak. A szabályozás negatívumai között 

tartották számon a fegyelmi büntetések halmozásának lehetőségét, a súlyos és enyhe fegyelmi 

büntetések közötti különbségtételt, a fegyelmi büntetések hatályának létét, az ahhoz fűzött 

jogkövetkezményeket, azt a szabályozást, amely szerint a fegyelmi büntetés követi a dolgozót 

az új munkahelyére is, az automatikus büntetések lehetőségét, a határozatlan időre történő 

büntetéskiszabást, a fegyelmi és az anyagi felelősség együttes alkalmazásának a lehetőségét, 

amely esetenként a fegyelmi vétséggel arányban nem álló,  túl súlyos szankciót 

eredményezett.
175

 Gyakorlati problémaként került továbbá megfogalmazásra az, hogy 

bármilyen kötelezettségszegés, akár egy enyhe súlyú is kötelezettségszegést válthatott ki, 

hiszen az Mt. nem határozott meg korlátot, a kötelezettségszegésnek valamilyen alsó szintjét. 

Ennek kapcsán merült fel, hogy egyáltalán lehetséges-e mindennek a megfogalmazása az Mt-

ben? Nagy László álláspontja az volt, hogy erre nincsen lehetőség, hiszen a munkajog a 

tevékenységek rendkívül széles körét rendezi, és még egy munkáltatónál sem lenne 

megoldható az, hogy egy küszöb, egy szint meghatározásra kerüljön, hiszen még egy 

munkáltatón belül is nagy eltérések lehetnek az egyes tevékenységek, munkakörök között, és 

ebből következően nem lehet egy egységes mértéket megállapítani a kötelezettségszegések 

súlyára vonatkozóan. Gyakorlati problémaként merült fel továbbá, hogy mennyire legyen 
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egyéniesített a felelősség? A bírói gyakorlat a vétkesség mércéjénél az általában elvárható 

magatartásokhoz viszonyított, tehát a vétkesség megítélésénél objektív mércét vett alapul. 

Nagy László álláspontja szerint ennek a bírói gyakorlatnak az volt előnye, hogy az 

egyéniesítésre, a nevelésre a konkrét fegyelmi büntetés kiszabásánál mód nyílt, ahol a „tőle 

elvárhatóság” -ot az enyhítő körülmények körében lehetett értékelni. 

A Czuglerné Iványi Judit által jegyzett, 1990-ben megjelent tanulmányban elemzésre kerül a 

fegyelmi felelősség jövője is, a második Mt. szabályozásának tükrében.
176

 Az egyik irányzat 

szerint a fegyelmi jog fogja tartani az elemzéskori konstrukcióját, annak a büntetőjogias 

jellege fog változni, illetve az új szabályozás választ fog adni a bírói gyakorlat által felvetett 

kérdésre, azzal, hogy az anyagi jellegű büntetéseket szűkebb térre kell szabni akként, hogy az 

a munkavállaló által megkeresett munkabért ne érintse. Nagy László véleménye is ezzel 

csengett össze, véleménye szerint a pénzbírság, illetve a pénzbüntetés nem fér össze a 

munkajog természetével. Nagy László javaslata volt továbbá, hogy az eljárási szabályoknál a 

dolgozók védekezési jogai pontosan meghatározásra kerüljenek, a fegyelmi határozatot 

felülbíráló jogorvoslati szerv jogköre csökkentésre kerüljön oly módon, hogy a fegyelmi 

határozat megváltoztatására csak rendkívüli vagy súlyos aránytalanság esetén kerülhessen 

sor.
177

  

A másik irányzat Kertész István nevéhez fűződött, és új alapokra kívánta helyezni a fegyelmi 

felelősséget, nézete szerint a második Mt. túl bonyolult és büntetőjogias lett. Kertész István az 

új gazdasági rendnek, azaz a piacgazdaságnak megfelelő szabályozásnak azt tartotta volna, 

amennyiben a kogens szabályozás szűkebb térre szorul, és szerződési szabadság tágulna. 

Emellett a következő változtatásokat tartotta indokoltnak és szükségesnek: az új 

munkáltatóhoz nem tartozhat a korábbi munkáltatónál kiszabott fegyelmi szankció, annak 

végrehajtása, a magánszemély munkáltatók is bírjanak fegyelmi jogkörrel, a fegyelmi 

büntetések legyenek igazságosak, és az elkövetett vétséggel arányosak. Olyan büntetések a 

megfelelőek, amelyek a munkavégzés során terhelik a munkavállalót, és nem függetlenek a 

munkafolyamattól, így nem támogatott a munkafolyamattól független anyagi hátrány, a 

pénzbírság. A büntetések kiszabásánál meghatározó az egyéniesítés, „az egész ember 

figyelembevétele”. 
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A harmadik irányzatot Lőrincz György és Pethő Róbert jegyezte. Kertész Istvánnal 

egybecsengő álláspontjuk, hogy a piacgazdaságra tekintettel a szerződéses jelleget kell 

előtérbe helyezni, szükséges a fegyelmi szabályok egyszerűsítése, a büntetőjogias vonal 

háttérbe szorítása, a pénzbírság alkalmazásának elhagyása. Ugyanakkor, ebben az irányzatban 

megfogalmazódik az is, hogy a szerződéses jelleg egy olyan irányhoz is elvezethet, hogy a 

fegyelmi felelősségre nem lesz szükség, mert a munkáltatók a szerződésszegések 

következményeit fogják alkalmazni. Itt jegyzendő meg, hogy ez az álláspont megfelelt az új 

Munka Törvénykönyve kodifikációs előkészületi munkálatai során készült tézisben 

foglaltakkal, amely szerint „…a tapasztalatok igazolják, hogy a jelenlegi büntetőjogias jellegű 

fegyelmi felelősség nem alkalmas eszköz a fegyelmezett, rendezett munkavégzés 

biztosítására, azt sokkal inkább a megfelelő érdekeltségi rendszer megteremtésével lehet 

elérni.” A Munkaügyi Minisztérium álláspontja szerint a rendkívüli felmondás átveheti a 

fegyelmi felelősség szerepét.
178

 

Czuglerné Iványi Judit határozottan bírálja ezt a megközelítést. Egyrészt a munkáltatónak is 

hátrányos lenne, ha enyhébb súlyú kötelezettségszegések esetén nem lenne lehetősége 

valamilyen kisebb súlyú szankciót alkalmazni. Hivatkozik továbbá arra is – és ezt az állítást 

jelen munka is alátámasztja -, hogy a jogfejlődés a XIX. századtól mintegy „kitermelte” a 

fegyelmi jogot, tehát szükség volt, van rá! A fegyelmi felelősség intézménye lényegi sajátja a 

munkajognak!
179

 

Összegezve a második világháború utáni és a rendszerváltás közötti szabályozást, 

kimondható, hogy a fegyelmi felelősség intézményrendszere hangsúlyos szerepet kapott, 

egészen 1965. január 1-jéig tényállásszerűen meg volt határozva, hogy mi minősülhetett 

fegyelmi vétségnek, tartalmazta a szabályozás tételesen a fegyelmi büntetéseket, illetve 

meghatározta magát a fegyelmi eljárást is. Ez összhangban volt azzal a szovjet munkajogi 

nézettel, hogy ha a meggyőzés nem elegendő a munkafegyelem fenntartására, akkor részletes 

szabályozás szükségeltetik. Meg kell továbbá említeni mind az első, mind a második Mt. 

kapcsán, hogy Kertész István megfogalmazása szerint bonyolult, büntetőjogias színezetű 

megoldásokat is kifejlesztettek
180

, figyelemmel arra, hogy kitértek a fegyelmi büntetés 

hatályára, a végrehajtás alóli felfüggesztésre, a fegyelmi büntetés alól történő mentesülésre.  
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Mindezen szabályoktól nem választható el a közszolgálat fegyelmi felelősségének 

bemutatása, amelyre a következőkben kerül sor. 

IV. 5.) A közszolgálat fegyelmi felelőssége – a kezdetek és a második világháború utáni 

szabályozás 

A történeti fejlődés teljes körű áttekintéséhez elengedhetetlen tehát, hogy a közszolgálati 

szabályozás is bemutatásra kerüljön. Elöljáróban megjegyzendő, hogy a közszolgálati jog 

(munka közjoga, közszolgálati munkajog) tekintetében Kiss György álláspontja szerint 

megkülönböztethető a munkajog tágabb és szűkebb értelmezése. A tágabb értelmezés egy 

gyűjtőfogalmat jelent, amely magában foglalja a munka magánjogát és a munka közjogát is, 

azaz a közszolgálati jogot is. A szűkebb értelmezésbe azonban nem tartozik bele a munka 

közjoga, a közszolgálati jog.
181

 Ténykérdés, hogy a munkaviszony esetén a munkáltatói 

oldalon egy „magánfél” található, addig a közszolgálati jog esetében munkáltatói oldalon az 

állam, illetve az állami autoritást vagy valamely helyi közjogi szervezetet – akár áttételesen – 

megjelenítő valamely szerv áll.
182

 Utóbbi mentén lehet eljutni a közszolgálati jog munkajogtól 

leválasztott, tisztán közjogi megítéléséhez.
183

 Petrovics Zoltán álláspontja, hogy a munka 

közjoga nem önálló jogág, hanem a munkajog részét képező speciális jogterület.
184

 Horváth 

István megállapítása, hogy a közszolgálati jogban a közjog és a magánjog együttesen 

megtalálható, mivel a közszférában az állami impérium gyakorlása is a munkajog keretei 

között történik. 
185

 Visszatekintve a XIX. századra, a XX. század első évtizedeire, Vincenti 

megállapítását kell alapul venni, amely szerint „Annak megállapítása a szolgálati viszony 

közjogi jellegűnek minősíttessék, első feltétele, hogy a munkaadó az állam vagy más olyan 

közjogi testület legyen, amely nem pusztán a magánérdeknek (gazdasági érdeknek), hanem a 

közérdeknek a hordozója és az alkalmazott munkáját is úgy veszi igénybe, hogy az 

tevékenységével közérdeket szolgáljon.” Ugyanakkor, „nem közjogi, hanem magánjogi 

természetű szolgálati viszony áll fenn az állam vagy más köztestület gazdasági vállalata, 

üzeme és ennek alkalmazottja között.”
186

 A nevezett időszakban, azaz a XIX. században és a 

XX. század első évtizedeiben tehát az állami vállalattal fennállt jogviszony nem minősült 

közszolgálatinak. Garancsy Gabriella jegyzi meg a korszakra irányadóan, hogy az állami 

szolgálatban foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozás elemzése kapcsán elmondható, hogy a 
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szabályozás kedvezőbb volt, a közszolgálati alkalmazott munkaviszonyát rendes felmondással 

nem lehetett megszüntetni, a jogviszony megszüntetése tekintetében kizárólagosan a 

nyugdíjazásról rendelkeztek
187

, illetve a fegyelmi büntetésként történő elbocsátásról, mint 

megszüntetésről, azaz az azonnali hatályú megszüntetés, felmondás nem létezett, az azonnali 

hatállyal történő megszüntetés kizárólagosan a fegyelmi büntetésnek minősülő elbocsátás 

volt. 
188

 

Visszatérve a XIX. századra, a korszak tekintetében Horváth István fogalmazza meg, hogy „A 

közszolgálat első szabályainak megalkotása annak következménye, hogy 1848-ban megszűnt 

az a rendszer, mely szerint a közigazgatási teendőket nobile officiumként vállalták, sőt a 

nemesek bírság terhe mellett kötelesek is voltak ezt elvállalni.”
189

 Horváth István 

megállapítása továbbá, hogy a közszolgálati alkalmazottak jogviszonyait a közigazgatási jog 

állapította meg, egységes közszolgálati szabályozás nem volt, a meghatározó jogalkotási 

módszer az egyes szervezetekre, személyi körre irányadó rendelkezések hatályának 

kiterjesztése volt. A kor jogtudománya a közigazgatási jog rendszerében lényeges kiegészítő, 

de „annak egyéb vidékeitől” természete szerint elkülönítendő alkotórésznek tekintette a 

közhivatalnoki jogot.
190

 Azon jogszabályok foglalatának, amely a közigazgatási teendők 

ellátásában hivatásszerűen működő személyek hivatali állásukból származó jogait és 

kötelezettségeit határozzák meg.
191

  

Hangsúlyozni kell, hogy a fegyelmi felelősség a közszolgálat közjogias jellegét és a 

tisztviselő alávetettségét kiválóan szemléltető jogintézmény. A fegyelmi jog szabályozását 
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számos kritika érte korábban – az egységes szabályozás hiányán túl az alkalmazotti garanciák 

hiánya miatt.
192

  

A XIX. század szabályozása tekintetében elmondható, hogy a közszolgálati jellegű 

jogviszonyok tekintetében a munkáltató által történő azonnali hatályú megszüntetésnek a 

fegyelmi határozattal történő elbocsátás felelt meg. Petrovics Zoltán kiemeli, hogy „…a 

kontraktuális alapokra helyezkedő magánjogi szabályozás nem akadályozta meg a 

munkáltatót abban, hogy a konszenzus árnyékában lényegében önkényesen és egyoldalúan 

határozza meg a munkajogviszony megszüntetésének egyes eseteit.”
193

 Hangsúlyozza a 

továbbiakban Petrovics Zoltán, hogy a közszolgálati jellegű jogviszonyokban a fegyelmi 

határozatot csak a jogszabályban meghatározott eljárási rendben lehetett meghozni, és ez az 

eljárás magában foglalta az ügy kivizsgálását, a tényállás felderítését, a közszolga 

meghallgatását és a jogorvoslati jog biztosítását, tehát szemben a fentiekben említett önkényes 

és egyoldalú azonnali hatályú, magánjogi szabályozás alatti munkáltatói megszüntetéssel 

szemben, a közszolgálati jellegű jogviszonyokban találunk garanciális rendelkezéseket.  

Az önkormányzati alkalmazottak fegyelmi eljárása az 1920-as évek végére lett egységesen 

szabályozva
194

, ezzel szemben az állami alkalmazottak fegyelmi joga és eljárása ilyen módon 

szabályozva nem volt. Az egyes ágazatokra külön szabályok állapították meg a fegyelmi jogot 

(például a pénzügyi igazgatásra, a középiskolai, az elemi iskolai tanszemélyzetre, a 

számvevőségi tisztviselőkre, a bírósági tisztviselőkre)
195

. Ahol ágazati szabályozás sem volt, 

ott a pénzügyminisztérium ügykörére vonatkozó szolgálati szabályzat első, 1874-es kiadását - 

annak kiterjesztése alapján – alkalmazták. E szerint fegyelmi büntetésként szóbeli dorgálás, 

írásbeli megrovás, pénzbírság, a fokozatok közötti előléptetés megvonása, a büntetésből való 

áthelyezés saját költségén, valamint a szolgálatból való elbocsátás büntetés volt kiszabható. 

Ezen utóbbi a legsúlyosabb és minden igény elvesztését jelentette. A fegyelmi eljárásra 

rendelkezést alig lehet találni (például rendelkezéseket a vizsgálatról, amelynek lefolytatására 

vizsgálóbiztost bíztak meg)
196

. Amint fentebb említésre került – hangsúlyos ellentmondásként 

– a fegyelmi eljárást az önkormányzati tisztviselőkkel szemben törvény szabályozta. A 

rendbüntetést enyhébb mulasztás (például késés), vagy szabálytalanság miatt alkalmazták, a 
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Közigazgatási jog, Vargha jogszeminárium, Budapest, 1940/41-es tanév. 200. old. 
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 Petrovics Zoltán (2016.): i.m.: 157. o. 
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 A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. törvénycikk 
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tisztviselők napidíjának ötszöröséig terjedhetett és a törvényhatósági szegényalap javára 

szolgált. Bár a rendbüntetés nem volt fegyelmi büntetés, kiszabása előtt a tisztviselőt fel 

kellett szólítani a mulasztás igazolására. 

A törvény részletesen szabályozta a fegyelmi eljárás megindításának okait: a tisztviselő 

megsérti, vagy hanyagul teljesíti hivatali kötelességét, a köztisztviselői állás tekintélyével 

össze nem férő magatartásával állásának vagy a tisztviselői karnak tekintélyét csorbítja, vagy 

a tiszteletre, a bizalomra méltatlanná válik. Szabályozott volt az elévülési idő is (három év), 

bizonyos esetekben vagy hosszabb elévülési időt állapított meg a törvény (például 

bűncselekmények), és egyáltalán nem évült el például az állami és társadalmi rend védelméről 

szóló törvénybe ütköző cselekmény, melyet a tisztviselő 24 éves kora után követett el. 

Fegyelmi eljárást kellett indítani a tisztviselő saját kérelmére is. Aki ellen fegyelmi eljárást 

elrendelték, általános szabályként az eljárás befejezéséig rendszerint nem mondhatott le 

állásáról. Részletesen rendezte a törvény az állásból való felfüggesztés feltételeit (például a 

tisztviselő további jelenléte veszélyeztetné a vizsgálat eredményét, vagy helyrehozhatatlan 

kárt okozhatna, a tisztviselő ellen bűnügyi eljárás van folyamatban). A fegyelmi vizsgálat 

lefolytatása is számos tisztviselői garanciát tartalmazott (például vizsgálóbiztos kijelölése, a 

tényállás felderítése végett tanúk, szakértők kihallgatása, védői képviselet, 8 nap elteltével az 

összes irat megküldése közvádlónak, a törvényhatóság főügyészének, vagy helyettesének 

indítványtételre, az első fokon eljáró fegyelmi hatóság 30 nap alatt határozott). A fegyelmi 

hatóság: első fokon a polgármester, másodfokon: a közigazgatási bizottság fegyelmi 

választmánya vagy a fegyelmi bíróság, harmadfokon a megengedett esetekben a fegyelmi 

bíróság volt.  

Az állami hivatalnokra vonatkozó szankcióktól részben eltérő – szociálisan meglepően 

érzékeny – büntetések kiszabására volt lehetőség (rosszallás, pénzbüntetés 10-100 pengő 

között a törvényhatósági szegényalap javára, az előléptetés megvonása legfeljebb 3 évre, a 

szolgálattól való felmentés, hivatalvesztés - a hozzátartozók ellátási igényeinek, például a 

gyermekek ellátási díjai érintetlenül hagyásával, de csak különös méltánylást érdemlő 

esetekben, hivatalvesztés a hozzátartozók ellátási igényeinek a megvonásával). A határozatot 

a tisztviselő terhére még akkor is meg lehet változtatni, ha egyedül ő élt jogorvoslattal (ún. 

reformatio in peius). 

A fegyelmi büntetés erkölcsi hatállyal is rendelkezett, amely a büntetés súlyától függően szűnt 

meg. A morálison túl mindennek anyagi vonzata is volt: amíg a fegyelmi büntetés erkölcsi 
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hatálya tartott, a tisztviselő jutalmat nem kaphatott. Ennél súlyosabb „utóhatás” volt, hogy a 

szolgálattól fegyelmi határozattal felmentett tisztviselőt csak a minisztertanács engedélyével 

lehetett újra alkalmazni, a hivatalvesztéssel büntetett tisztviselő viszont egyáltalán nem volt 

alkalmazható többé az önkormányzati közszolgálatban. Az államiak esetében ezt nem 

mondták ki.
197

  

A második világháború utáni homogén szabályozás következtében az első Mt. határozta meg 

az általános szabályokat, tehát a jogszabályi háttér tekintetében a szabályozási gerincet 

jelentette, és az egyes közszolgálati szervek dolgozói tekintetében, külön jogszabályokban, 

speciális jellegű, differenciált szabályok kerültek meghatározásra. Példát ad erre a 14/1967. 

(XI.9.) MüM rendelet a Munka Törvénykönyve költségvetési szerveknél történő 

végrehatásáról, amelynek a 28. §-a határozza meg a fegyelmi büntetésre vonatkozó speciális 

szabályokat
198

. 

IV. 6.) Rendszerváltozás – a fegyelmi felelősség szabályozásában is, mind a 

magánszférában, mind a közszférában 

Tekintsük át, milyen változás történt a rendszerváltást követően. 1992. július 1-jén lépett 

hatályba a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a továbbiakban  

harmadik Mt. Rögtön feltűnő a szabályozás elolvasásakor, hogy a fegyelmi felelősség 

kifejezést ez az Mt. már nem tartalmazza, azonos módon a jelenleg hatályos szabályozással.
199

 

A törvény általános indokolásának első soraiban az olvasható, hogy „…az emberi 

erőforrással, a munkaerővel való gazdálkodás mind inkább termelési tényezőként jelenik meg 

és ennek következtében a munkaerőpiac is fokozatosan a gazdasági piac részévé válik, annak 

elvei, szabályai alapján kezd működni…Ezt a változást a munkajogi szabályozásnak is 

tudomásul kell vennie: szakítani kell az eddigi szabályozási logikával. A piackonform 

szabályozás azt eredményezi, hogy a jelenlegi közigazgatási jellegű szabályozást fel kell 

váltania egy, a munkaviszony sajátosságainak jobban megfelelő magánjogias szabályozásnak. 

Az állam jogi beavatkozásának erőteljesen vissza kell vonulnia, a munkaviszony alanyaira 
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nézve kogens jogi szabályozás kizárólag a munkaviszony garanciális tartalmi elemeinek 

meghatározására, az ún „minimálstandardok” kijelölésére szorítkozhat. (Ilyen jellegű például 

a munkaidő, illetve a túlmunka maximumára, a kötelező pihenőidőre, a munkáltató, 

munkavállalói kárfelelősségre, a felmondási tilalomra vonatkozó szabály.) A 

munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb kérdéseket a munkaviszony alanyainak a munkáltatónak 

és a munkavállalónak kell megállapodás útján elrendeznie. Az állam tehát ebben a 

megváltozott szituációban már nem tulajdonosi, hanem közrendvédelmi funkciója alapján 

szabályoz.”
200

 Ha elemzésre kerül a harmadik Mt-nek a témánkban kulcsfontosságú 109.§-a, 

akkor az általános indokolásban foglaltak igazolást nyernek, az alábbiak szerint. 

A harmadik Mt-nek ez az egyetlen (a 109.) paragrafusa tartalmazta a munkaviszonyból 

származó vétkes munkavállalói kötelezettségszegésére vonatkozó rendelkezéseket, a 

munkavégzés szabályai elnevezéssel bíró fejezetben. A fegyelmi büntetés helyett már 

hátrányos jogkövetkezmény a terminológia, a fegyelmi eljárás helyett pusztán eljárási 

szabályokról szól az Mt. Igen éles váltás továbbá, hogy a törvény nem határozta meg sem a 

fegyelmi büntetéseket (hátrányos jogkövetkezményeket), sem magát a fegyelmi eljárást 

(eljárási szabályokat), hanem mind a büntetések, mind az eljárás meghatározását a kollektív 

szerződésre bízta. Az eljárás tekintetében annyi garanciát adott, hogy biztosítani kellett a 

munkavállaló a védekezését előadhassa, és jogi képviselőt vegyen igénybe. Ezen túlmenően 

még rendelkezett arról a harmadik Mt., hogy nem lehetett a munkavállalóval szemben 

hátrányos jogkövetkezményt tartalmazó intézkedést hozni, ha a vétkes kötelezettségszegés 

elkövetése óta egy év már eltelt, továbbá, a hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedés 

csak írásbeli, indokolt határozatban volt kiszabható, amely tartalmazza a jogorvoslat 

lehetőségéről való tájékoztatást is. A hátrányos jogkövetkezmények tekintetében előírta 

szintúgy garanciális szabályként, hogy csak olyan, a munkaviszonyhoz kötődő hátrányokat 

lehet megállapítani, amelyek a munkavállaló személyiségi jogait és emberi méltóságát nem 

sértik, tovább hátrányos jogkövetkezményként pénzbírság nem volt kiszabható. Egyáltalán 

nem tartalmazott a harmadik Mt. a hátrányos jogkövetkezmény hatályára, az az alól való 

mentesülésre, a végrehajtás alól történő felfüggesztésre, a munkaviszony megszüntetése 

esetén az új munkáltatónál történő végrehajthatóságra vonatkozó rendelkezéseket. Sőt, 

ahogyan a fenti sorokból következik, a garanciális rendelkezések biztosítása mellett a 

hátrányos jogkövetkezmények és az eljárás kialakítását is a felekre, pontosabban a kollektív 

szerződéses szabályozásra bízta.  
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IV.6. a.) A harmadik Mt. ítélkezési gyakorlata – segítség a szűkszavú szabályozás 

alkalmazásához 

Alá kell húzni, hogy a kollektív szerződéses szabályozás követelményére tekintettel 

kizárólagosan abban az esetben volt alkalmazható a munkáltatónál a 109. § szerinti hátrányos 

jogkövetkezmény, ha volt kollektív szerződés a munkáltatónál, és ha az megállapította a 

hátrányos jogkövetkezményeket és az eljárási szabályokat is. Így ennek kellett kiegészítenie, 

pótolnia, ami az állami szabályozásból kimaradt. Ez köszön vissza a BH1999.275 számú 

legfelsőbb bírósági határozatban is, amely szerint amennyiben a munkáltató a 

munkaviszonyból származó kötelezettségét vétkesen megszegő munkavállalóval szemben a 

rendkívüli felmondáson kívül egyéb jogkövetkezményeket kívánt megállapítani, azokat a 

kollektív szerződésben kellett az eljárás rendjének meghatározásával szabályoznia. Ennél még 

hangsúlyosabb a BH1998.197. számon közzétett ítélet, amely szerint a törvény 

rendelkezéséből következett, hogy még bizonyított vétkes kötelezettségszegés esetében sem 

lehetett a munkavállalóval szemben hátrányt alkalmazni, ha a kollektív szerződés a kiszabásra 

irányuló eljárást nem szabályozta. 

A hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezések joggyakorlata tekintetében is 

segítséget adtak a bírósági határozatok, gondolván itt például a BH1996. 668. számú 

határozatra, amely szerint a kollektív szerződés alapján a munkáltató a vétkes 

kötelezettségszegést elkövető munkavállalójával szemben jogosult valamely hátrányos 

jogkövetkezményt alkalmazni, aminek következtében a munkaviszony bizonyos elemei 

módosulhatnak, ez azonban nem lehet a megkötött munkaszerződéshez képest végleges. Az 

előbbihez kapcsolódó EBH2002.691. számú határozat értelmében továbbá, a kollektív 

szerződés a munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése esetén hátrányos 

jogkövetkezményként megállapíthatott olyan joghátrányt, amelynek következtében a 

munkaviszony bizonyos elemei módosulnak, ez azonban nem lehet végleges jellegű a 

megkötött munkaszerződéshez képest. Tehát csak átmenti időre, ideiglenesen módosíthatják a 

munkaviszony bizonyos elemeit, azaz nem volt arra mód, hogy hátrányos jogkövetkezmény a 

munkaszerződés elemeit határozatlan időre módosítsa, hiszen az egy egyoldalú 

munkaszerződés-módosításnak minősülne, minősült volna. A kikristályosodott bírói gyakorlat 

alapján továbbá, amennyiben a munkáltató önkéntesen határozott meg ösztönző bért a 

munkavállalójának, annak a visszavonása nem tartozik a korlátozástól mentes mérlegelési 

jogkörébe, a visszavonás feltételeinek olyanoknak kell lenniük, amelyek okszerűen 

összefüggenek a munkavállaló munkaviszonyából származó kötelezettségeivel és kellően 
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konkrétak.
201

 Kérdésként merült fel az is, hogy például a hátrányos jogkövetkezmény 

végrehatásának idejébe bele kell-e számítani azt az időtartamot, amikor a munkavállaló 

mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, például keresőképtelen lesz, betegszabadságra 

vagy táppénzes állományba kerül. Ebben a kérdésben az EBH2001.567. ad eligazítást, amely 

szerint, ha a kollektív szerződés a határozott időre kiszabott hátrányos jogkövetkezmény 

végrehajtásáról nem rendelkezett – a konkrét esetben a személyi alapbér 6 hónapon át történő 

20 %-os csökkentéséről –, a büntetés tartamánál csak az az idő vehető figyelembe, amely alatt 

a jogkövetkezményt ténylegesen alkalmazni lehetett, és figyelmen kívül kell hagyni a 

munkaviszony fennállása alatt azokat az időtartamokat, amikor a végrehajtásra objektív okból 

nem volt mód. 

Meg kell említeni továbbá az MK 122-es számú munkaügyi kollégiumi állásfoglalást, amely 

szerint, ha a munkavállaló az alkoholtól befolyásolt állapotának vagy a reá vonatkozó 

alkoholtilalom megtartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatban való közreműködést 

megtagadja, ez önmagában is alkalmas lehet a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. 

Az ilyen vizsgálatban való közreműködést megtagadó munkavállaló a munkavégzéstől 

eltiltható, és emiatt jogszerű a munkabérének a megvonása is az eltiltás időtartamára. A 

munkáltató köteles az általa végzett vizsgálat eredményéről a munkavállalót írásban 

tájékoztatni. Ha a munkavállaló az eredményt nem fogadja el, a bizonyítás a munkáltatót 

terheli. 

IV. 7.) A hatályos szabályozás, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 

negyedik Mt. szabályozása 

Mit hozott a negyedik Mt. a tárgykört illetően? A negyedik Mt. a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény, amely éppen húsz évvel a harmadik Mt. hatályba lépését követően, 

2012. július 1-jén lépett életbe. A törvény általános indokolása
202

 szerint a korabeli, azaz a 

harmadik Mt. kapcsán a jogalkotói szándék arra irányult, hogy az állami tulajdonon és az 

állami irányításon alapuló közigazgatási jogias szemléletű munkajogi szabályozást felváltsa a 

piacgazdaság viszonyainak megfelelő munkajogi rendszerrel. Ennek érdekében igyekezett 

visszaszorítani az állami beavatkozást és a korábbinál lényegesen nagyobb teret kívánt 

engedni a magánjogias szemléletű szabályozásnak. E körben jelentős szerepet szánt a 

jogalkotó a kollektív megállapodásoknak, mint a munkaerőpiac központi jelentőségű 
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szabályozási faktorának. Ennek felelt meg a harmadik Mt. 109. §-a is, amely – ahogyan a 

fentiekben bemutatásra került – kollektív szerződéses szabályozással tette lehetővé a 

munkavállalói vétkes kötelezettségszegések esetén a hátrányos jogkövetkezmények 

alkalmazását. Ugyanakkor tény, hogy a rendszerváltást követően, az állami nagyvállalatok 

privatizációjának, a kis-és középvállalkozások megnövekedett számának következtében a 

kollektív megállapodások szerepe a hazai munkaerő-piac alakításában viszonylag korlátozott 

maradt.
203

 Ez a harmadik Mt. vonatkozásában azt jelentette, hogy azon munkáltatónál, ahol 

nem volt kollektív szerződés, ott nem volt arra lehetőség, hogy a 109. § alkalmazásra 

kerülhessen. Ezen a rendszeren változtatni kívánt a jogalkotó. Ennek következtében a 

negyedik Mt. 56. § -ának szabályozása szerint, amennyiben a munkáltató vagy a 

munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatály alatt, akkor munkaszerződés is megállapíthat 

hátrányos jogkövetkezményeket. Ez igen jelentős változás, hiszen ezzel a hátrányos 

jogkövetkezmények alkalmazása gyakorlatilag valamennyi munkáltató számára lehetővé vált, 

amennyiben a munkaszerződésben meghatározzák a felek a hátrányos jogkövetkezményeket. 

Ez összhangban áll a negyedik Mt. 56. § - ához tartozó indokolásban foglaltakkal, amely 

szerint a cél a szerződéses elv következetesebb érvényesítése. A szerződéses elv 

hangsúlyosabb érvényesülése kapcsán kell utalni a szerződési szabadság elvére, amely 

magában foglalja a diszpozitivitás elvét, azaz, azt, hogy a szerződés tartalmát a felek 

szabadon határozhatják meg.
204

 Ezt a szabadságot korlátozzák azonban a kogens normák, így 

például az 56. §-nak a fegyelmi büntetésre vonatkozó rendelkezései.
205

 További meghatározó 

változás nem csak a harmadik Mt-hez, hanem a korábbi évtizedek szabályozásához képest, 

hogy nem kell a munkaszerződésben (kollektív szerződésben) az eljárási szabályokat 

meghatározni, tehát eljárási szabályok nélkül is alkalmazhat a munkáltató hátrányos 

jogkövetkezményt, ha a munkaszerződésben (kollektív szerződésben) meghatározták a felek a 

hátrányos jogkövetkezményeket. Az 56. §-hoz tartozó indokolásban foglaltak szerint ennek 
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 Itt kell utalni arra, hogy a kollektív megállapodások, kollektív szerződések számára vonatkozó statisztikai 

adatok ritkán fellelhetőek és egymásnak ellentmondóak. A KSH jelentése szerint 2012. előtt a kollektív 

megállapodások teljes lefedettsége 30-35% körül volt, 2012. után ez 21% volt. – In.: Horváth István – Hungler 

Sára – Petrovics Zoltán – Rácz Réka: A szakértelem javítása a szociális partnerek válságkezelésben játszott 

szerepéről Kelet-Közép-Európában. Esettanulmány. Magyarország. 2018.,16. o.  
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 Bíró György: A kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai. „Novotni Alapítvány a Magánjog 

Fejlesztéséért.” Miskolc, 1998., 216.o. 

A szerződési szabadság elve magában foglalja azt, hogy a felek akarnak-e egyáltalán szerződést kötni, a 

partnerválasztás szabadságát, a szerződési típusszabadságot, illetve a tartalom tekintetében a diszpozitivítás 

elvét.– In.: Bíró György: A kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai. „Novotni Alapítvány a Magánjog 

Fejlesztéséért.” Miskolc, 1998., 216.o. 

Jelen munka szempontjából a szerződés tartalma, a diszpozitivitás elve releváns. 
205

 A hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezéseket az Mt. 56. § (2) bekezdése tartalmazza. Ettől a 

jogszabályhelytől az Mt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján nem lehet eltérni sem a felek 

megállapodásával, sem kollektív szerződéssel. 
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hátterében az áll, hogy ha a törvény a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésére alapított 

azonnali hatályú felmondás esetére sem ír elő sajátos eljárási kötelezettséget a munkáltató 

terhére, akkor az ehhez képest jóval enyhébb jogkövetkezmény alkalmazását megelőzően sem 

indokolt ilyen jellegű előzetes eljárás szabályozása. Ezen szabályozási megoldás megosztó 

jellegű. Egyrészt feltétlen előnye, hogy a rugalmasság követelményéhez igazodik. 

Ugyanakkor, a munkavállalót védő biztonság elvét csorbítja, bár, ahogyan Kártyás Gábor 

megfogalmazta, a munkáltató érdeke is, hogy a hátrányos jogkövetkezmény kiszabására csak 

alapos vizsgálat után, körültekintő, a munkavállaló álláspontját is megismerő eljárásban 

kerüljön sor. 
206

 A fegyelmi eljárás szabályozásának szükségessége kérdésére a fegyelmi 

eljárásra vonatkozó fejezet is kitér a dolgozatban. 

A hátrányos jogkövetkezmények tekintetében azonban – eltérően a harmadik Mt-től, amely 

szerint nem volt lehetőség pénzbírság előírására
207

 – kimondja, hogy lehetőség van vagyoni 

hátrány alkalmazására, azonban annak mértéke összességében nem haladhatja meg a 

munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét. 

A hátrányos jogkövetkezmények tekintetében ugyanakkor említeni érdemes az EBH 

2017.M.22. számú határozatot. A határozatban elemzett tényállás szerint a munkáltatónál a 

kollektív szerződés által szabályozott fegyelmi eljárás lefolytatásra került, és az ezt lezáró 

fegyelmi határozatban megállapításra került, hogy a munkavállaló a munkaviszonyából 

származó kötelezettségét vétkesen megszegte. Ugyanakkor a fegyelmi határozatban a 

munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezmény nem került kiszabásra. Az EBH 

tanúsága szerint, a munkáltató ugyan a kollektív szerződésnek megfelelően indokolt 

határozatot hozott, azonban a vétkes kötelezettségszegés megállapítása mellett 

jogkövetkezményről nem döntött. Nem állapítható meg, hogy a határozat meghozatalát mi 

tette szükségessé, így sérült a jóhiszeműség és tisztesség követelménye, emellett nem felel 

meg a munkáltató eljárása az Mt. 56. § (1) bekezdésének sem. Ebből következően a 

jogkövetkezményeket nem tartalmazó fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésre került.  
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 Kártyás Gábor (2013): Mit érdemel az a bűnös? Fegyelmezési lehetőségek az új Mt. alapján. In: Petrovics 

Zoltán (szerk.): HR &Munkajog - A munkaügy értesítője, 4. évfolyam, 7-8. szám, 32. o. 
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 Utalni kell arra, hogy bár a harmadik Mt. szerint nem volt lehetőség pénzbírság alkalmazására, a 

jogalkalmazási gyakorlat alkalmazta a határozott időre történő alapbér-csökkentést, példa lehet erre az EBH 

2001. 567. 
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Összhangban a harmadik Mt. alatt kialakult bírói gyakorlattal
208

, a negyedik Mt-ben tételesen 

szerepel, hogy csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő hátrány állapítható meg, amely a 

munkaviszony feltételeit határozott időre módosítja, és kifejezetten kimondja az Mt., hogy a 

kötelezettségszegés súlyával arányos jogkövetkezményt
209

 kell megállapítani. Változatlan a 

korábbi szabályozásban foglaltakkal, hogy a hátrány a munkavállaló személyiségi jogát és 

emberi méltóságát nem sértheti. Bár a kétszeres értékelés tilalma korábban is alkalmazandó 

volt az alapelvekből és a jogalkalmazási gyakorlatból következően, azonban itt tételesen is 

kimondásra kerül, hogy hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható meg olyan 

kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének 

indokaként is megjelöl. Ha alaposan elolvassuk az említett, a kétszeres értékelés tilalmát 

rögzítő rendelkezést, logikai ellentmondást fedezhetünk fel. A negyedik Mt. 56. § (4) 

bekezdése alapján hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés 

miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl. Ha 

nyelvtanilag értelmezzük e törvényi rendelkezést, először például felmondanának, majd 

szankcionálnák a munkavállalót bizonyos magatartásbeli problémák okán, hiszen a 

munkaviszony megszüntetésének indoka miatt hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható 

meg. A törvényszöveg logikai ellentmondást tartalmaz: akinek ugyanis munkaadója 

megszüntette a munkaviszonyát, a munkaviszony fenntartása melletti hátrányos 

jogkövetkezmény (amit többnyire most is a gyakorlat fegyelmi büntetésnek nevez) 

megállapítása okafogyottá vált. A kifogásolt törvényhelyre Horváth István javaslata: A 

munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként nem jelölhet meg olyan 

kötelezettségszegést, amiért hátrányos jogkövetkezményt állapított meg.
210

 

Tartalmazza az 56. § (4) bekezdése, hogy a hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést 

írásba kell foglalni és indokolni kell. Nem tér ki azonban az 56. § arra, hogy a munkavállaló 
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EBH2002. 691.: A kollektív szerződés a munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése esetén 

hátrányos jogkövetkezményként megállapíthat olyan joghátrányt, amelynek következtében a munkaviszony 

bizonyos elemei módosulnak, ez azonban nem lehet végleges jellegű a megkötött munkaszerződéshez képest 

(harmadik Mt. 109. § (2) bek.), és 

BH1996. 668.: A kollektív szerződés alapján a munkáltató a vétkes kötelezettségszegést elkövető 

munkavállalójával szemben jogosult valamely hátrányos jogkövetkezményt alkalmazni, aminek következtében a 

munkaviszony bizonyos elemei módosulhatnak, ez azonban nem lehet a megkötött munkaszerződéshez képest 

végleges jellegű (harmadik Mt. 109. § (1) és (2) bek.). 
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 A törvény indokolása szerinti példa az arányosságra, hogy a megbeszélésről öt percet késő munkavállaló 

bérét nem lehet két hónapon keresztül 10 %-kal csökkenteni. 
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Horváth István: Törvények - vitatható mondatokkal. 13 kritikus szövegrészlet a Munka Törvénykönyvéből, a 

közszolgálati tisztviselői törvényből és egy ítéletből; QUID JURIS?  Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos 

Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára; Szerk. Bankó Zoltán, Berke Gyula, Tálné Molnár Erika, Kúria, 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete, Budapest – 

Pécs, 2018.; 189-200. o. 
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jogi képviselőt igénybe vehet-e például a tényállás tisztázása során. Itt azonban figyelembe 

kell venni a 21. §-t, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállaló jognyilatkozatot 

meghatalmazott képviselője útján tehessen, ebből következően tehát biztosított akár a jogi 

képviselő igénybevételének lehetősége is. A harmadik Mt-hez képest új, hogy a negyedik Mt. 

55. § (2) bekezdése alapján lehetősége van a munkáltatónak gyakorlatilag a munkavállaló 

felfüggesztésére, azaz arra, hogy a munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett 

kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához 

szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesítse a munkavállalót rendelkezésre 

állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. A mentesítés időtartamára a 

munkavállalót távolléti díja illeti meg a 146. § (3) bekezdésének b) pontja alapján. A józan 

ész és a törvény indokolásában olvashatóak szerint ez a rendelkezés azt hivatott biztosítani, 

hogy a munkaáltató a munkavállalót a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól 

a ténylegesen szükséges és indokolt időintervallumra mentse fel, jelenléte ne akadályozhassa 

a tényállás felderítését sem. 

A határidők tekintetében is új a szabályozás, az 56. § (3) bekezdése felhívja a 78. § (2) 

bekezdését, azaz az azonnali hatályú felmondás esetén alkalmazandó jogvesztő határidőket.
211

 

Ez kétségtelen munkavállalói garancia, hiszen például az időmúlásra tekintettel korlátozza a 

hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását.
212
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 A 78. § (2) bekezdése szerint az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való 

tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, 

bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, 

ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú 

felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják. 

212
 A határidőkre vonatkozik az EBH 2017.M.18., amely szerint az azonnali hatályú felmondás jogának 

gyakorlására előírt határidőről szóló szabály olyan relatív diszpozitív rendelkezés, amely a kollektív szerződés 

számára csak a munkavállaló javára szóló eltérést tesz lehetővé (negyedik Mt. 56., 57., 78., 85., 277. §).  

A konkrét esetben a kollektív szerződés olyan rendelkezést tartalmazott, amely szerint a kötelezettségszegés 

gyanújáról való tudomásszerzést követő 30 napon belül lehet a fegyelmi eljárást megindítani, továbbá, hogy a 

fegyelmi eljárást 30 napon belül kell lezárni és határozatot hozni, továbbá hátrányos jogkövetkezményként az 

azonnali hatályú felmondással is élni lehetett. A Kúria álláspontja szerint azzal, hogy az alperes – hátrányos 

jogkövetkezményként - az azonnali hatályú felmondás jogát az Mt. 78. § (2) bekezdésében írt 15 napos határidőn 

túl, elkésetten gyakorolta, hiszen a kollektív szerződésben szabályozottak szerint az Mt. 78. § (2) bekezdésében 

szabályozott 15 napos határidő kétszer 30, összesen 60 napra meghosszabbításra került, a munkavállaló számára 

bizonytalanságot eredményezett, az a munkavállaló számára hátrányos. Megjegyzendő továbbá, hogy a kollektív 

szerződés rendelkezése semmis is, hiszen az Mt. 56. § (3) bekezdésébe, illetve a 78. § (2) bekezdésébe ütközött. 
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Elkerülhetetlen azt megvizsgálni, hogy a harmadik Mt. hatálya alatt kialakult, a fentiekben 

elemzett BH-k, EBH-k alkalmazhatóak-e? Általános éllel kimondható, hogy az eljárási 

szabályok meg nem követelése, a hátrányos jogkövetkezmények munkaszerződésben történő 

meghatározása, a vagyoni hátrány lehetővé tétele, maximális mértékének a meghatározása új 

szabályozási, és így jogalkalmazási környezetet teremtett, így mindenképpen a hatályos 

szabályozás és az alkalmazni kívánt határozat precíz egybevetése szükséges ahhoz, hogy 

döntést lehessen hozni a kérdésben.
213

 

Összegzésként meg kell állapítani, hogy a negyedik Mt. számottevő mértékben változtatta 

meg a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén a hátrányos jogkövetkezmények 

kiszabásának rendjét. Tagadhatatlan tény, hogy a feleknek, azaz a munkáltatónak és a 

munkavállalónak jóval aktívabb szerepet szán – a törvény indokolásában is foglalt 

szerződéses elv következetesebb érvényesítése érdekében – a munkaszerződés megkötésekor 

vagy annak módosításakor. A hátrányos jogkövetkezmények fajtáinak meghatározásakor 

segítséget és ötletet adhat az a feleknek, ha áttekintik akár a korábbi szabályozást, 

elmélyülnek a jogalkalmazási gyakorlatban. Nem elhanyagolható szerepe van az új 

szabályozás adta lehetőségek tudatosításában, a mindennapi jogalkalmazásban történő 

elterjesztésében az elméleti jogászoknak, ugyanakkor a gyakorló ügyvédeknek is. Végül, de 

nem utolsó sorban hangsúlyozni kell azt is, hogy a bírói gyakorlat is minden kétséget kizáróan 

iránymutatást fog adni az 56. § értelmezésében. Ehhez azonban szükséges az, hogy a 

mindennapi jogalkalmazásban jelen legyen e törvényhely, hiszen csak ebben az esetben 

vetődnek fel azon tényállások, amelyek aztán hozzájárulnak a vitatott kérdések tekintetében 

az iránymutató bírói gyakorlat kialakulásához. Egy, a kínálati oldalt tekintve szűkebb 

keresztmetszettel bíró munkaerőpiacon a fegyelmi felelősség intézménye felértékelődhet, 

hiszen a munkáltatók a munkaviszony megszüntetése helyett inkább alkalmaznak egyéb 

hátrányos jogkövetkezményeket, megteremtve ezzel a lehetőségét a bírói gyakorlat további 

alakulásának. 
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 Például az EBH 2001.567.: Ha a kollektív szerződés a határozott időre kiszabott hátrányos jogkövetkezmény 

végrehajtásáról nem rendelkezett, a büntetés tartamánál csak az az idő vehető figyelembe, amely alatt a 

jogkövetkezményt ténylegesen alkalmazni lehetett (harmadik Mt. 109. §), vagy a BH1997.371.: A munkáltató 

önkéntesen határozhat meg ösztönző bért a munkavállalójának. Annak visszavonása azonban nem tartozik a 

korlátozástól mentes mérlegelési jogkörébe. A visszavonás feltételeinek olyanoknak kell lenniük, amelyek 

okszerűen összefüggnek a munkavállaló munkaviszonyából származó kötelezettségeivel és kellően konkrétak 

(harmadik Mt. 109. §) minden kétséget kizáróan a továbbiakban is alkalmazható. 
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IV. 8.) A rendszerváltás utáni szabályozás a közszolgálatban  

A rendszerváltozás utáni szabályozásról általános éllel mondható el, hogy a magánszféra 

szabályozásától eltérően a közszolgálati törvények követték azt az utat, hogy a fegyelmi 

felelősségre részletes szabályozást tartalmaztak, így az 1992. július 01-jén hatályba lépett, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban Ktv.). 

IV.8. a) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

A Kjt-ben is a törvény hatályba lépésétől egészen 2012. július 01-jéig igen részletes 

szabályozását találjuk a fegyelmi felelősségnek. Az irányadó szabályok a Kjt. 45. § - ától az 

54/A. § - áig voltak megtalálhatóak. Hangsúlyozni kell, hogy a Kjt-ben, az Mt-től eltérően, 

figyelemmel a törvény közjogi természetére, rendkívül precíz és részletes szabályozást 

találunk, meghatározva konkrétan a fegyelmi büntetéseket, a fegyelmi eljárást. Érdemes ezt a 

szabályozást áttekinteni. Az áttekintett szabályozás 2012. július 1-jéig volt hatályban. 

Vizsgálni szükséges, hogy melyek voltak a közalkalmazotti jogviszonyban a fegyelmi 

felelősség fennállásának a feltételei. A közalkalmazotti jogviszony fennállását, mint feltételt 

alátámasztotta a Kjt. 51/A. § (1) bekezdés a) pontjának szabályozása, amely szerint meg 

kellett szüntetni a folyamatban lévő fegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt a 

közalkalmazotti jogviszony megszűnt, azaz mindez azzal a következménnyel járt, hogy a 

közalkalmazott fegyelmi felelőssége, maga a fegyelmi eljárás is megszűnt. Ugyanakkor ez 

nem zárta ki azt, hogy a felmentési idejét töltő közalkalmazottal szemben is indítható volt 

fegyelmi eljárás, azonban a munkáltató felelőssége volt ügyelni arra, hogy a fegyelmi 

határozat meghozatalára sor kerüljön még a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt, 

annak megszűnése előtt. Hangsúlyozandó, hogy a fegyelmi eljárás a fegyelmi tanácsnak a 

fegyelmi büntetést kiszabó határozatának a meghozatalával fejeződött be. Ez azért bír 

jelentőséggel, mert ennek következtében a fegyelmi határozat közlése, kézbesítése már nem 

volt a fegyelmi eljárás része, így a releváns az volt, hogy a közalkalmazotti jogviszony a 

határozat meghozatalakor álljon fel, azaz amennyiben a határozat közlésére már a jogviszony 

megszűnése, megszüntetése után került sor, az nem eredményezett a fegyelmi határozat 

tekintetében hatályon kívül helyezési okot.
214
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 Itt kell megjegyezni, hogy amennyiben a Kjt. 25. § (2) bekezdésének b) pontja alapján áthelyezésre került sor 

a fegyelmi eljárás alatt, abban az esetben a fegyelmi eljárást meg kellett szüntetni, az új munkáltatónál nem volt 

lehetőség a fegyelmi eljárás folytatására. Ezt támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság következő ítélete is, amely 
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A közalkalmazotti jogviszony fennállása mellett további feltételként volt említhető a lényeges 

kötelezettségszegés vétkes megszegése a Kjt. 45. § (1) bekezdése alapján. A 

kötelezettségszegés törvényben megkövetelt lényeges mértéke mérlegelési lehetőséget 

biztosított a munkáltatói jogkör gyakorlójának, abban a tekintetben, hogy milyen hátrányos 

jogkövetkezményt alkalmazzon. Lehetősége volt tehát a munkáltatónak arra, hogy döntsön 

abban a kérdésben, a közalkalmazottal szemben figyelmezetést alkalmaz, azaz nem is indítja 

meg a fegyelmi eljárást, vagy pedig megindítja, lefolytatja a fegyelmi eljárást, illetve ultima 

ratio-ként a közalkalmazott jogviszonyát felmentéssel megszüntesse.
215

  

A Kjt. fegyelmi felelősségének az alkalmazása szempontjából fajsúlyos kérdés, hogy mikor 

lehetett beszélni lényeges kötelezettségszegésről. A kérdésre választ természetesen a 

jogalkalmazási gyakorlat tanulmányozásával adhatunk. A BH 1998.303. értelmében a 

pedagógusnak a tanulókkal szemben tanúsított önérzetromboló, méltóságsértő, a nevelés 

jogszabályban is megfogalmazott elveivel ellentétes magatartása fegyelmi felelősségre vonás 

alapját képezte. Továbbá, a BH 1998.398. értelmében a családsegítő intézmény alapvető 

céljával, a családok segítésével ellentétes a családsegítő munkakörű alkalmazottnak az a 

magatartása, amellyel a vele kapcsolatba került kiskorút – a család álláspontjával ellentétben – 

a saját hitbeli nézeteinek elfogadására kívánta rábírni. E magatartás fegyelmi vétséget 

valósított meg.
216

 A BH 1996. 345. II. pontja értelmében a rendeltetésszerű joggyakorlással 

                                                                                                                                                                                     
szerint „a munkáltatói jogkör gyakorlója csak olyan kötelezettségszegés miatt indíthat(ott) fegyelmi eljárást a 

köztisztviselő ellen, amit a köztisztviselő ebben a jogviszonyában követett el, illetőleg ami erre a jogviszonyra 

tekintettel minősült fegyelmi vétségnek.” [Mfv.II.10.058/1999.] Az ítélet ugyan a Ktv-re vonatkozott, de a bírói 

gyakorlat alapján a közalkalmazotti jogviszonyra is alkalmazandó volt. 
215

 Az ultima ratio-ként feltüntetett felmentéssel történő megszüntetésre a Kjt. 30. § (1) bekezdésének d) pontján 

alapult. Egybecsengett a negyedik Mt. fentiekben bemutatott 56. §-ának (4) bekezdésével, hogy amennyiben a 

munkáltató az eljárás megindítása helyett a figyelmeztetésről döntött, az ekként értékelt magatartás miatt nem 

indíthatott a későbbiekben fegyelmi eljárást (MD.II.649., LB Mfv.II.10963/1997.). Továbbá, az olyan 

magatartás, amely fegyelmi felelősségre vonás (fegyelmi eljárás) tárgyát képezte, felmondás (felmentés) 

indokául nem szolgálhatott. (LB.Mfv.II.10.542/1999.). 
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 Utalni kell arra, hogy a Kjt-nek a hatályba lépésétől, azaz 1992. július 1-jétől 1996. április 27- ig hatályos 39. 

§ (2) bekezdése a közalkalmazott kötelezettségévé tette, hogy a munkahelyén kívül is tanúsítson a 

közalkalmazotti jogviszonyhoz, munkaköréhez és beosztásához méltó magatartást. A felhívott jogszabályhelyet 

a Kjt. módosításáról szóló a1996. évi XXVIII. törvény hatályon kívül helyezte, mindazonáltal a jogalkalmazási 

gyakorlat a jogszabályhely hatályon kívül helyezését követően is marasztalta a munkahelyen kívül tanúsított, a 

közalkalmazott munkaköréhez és beosztásához nem méltó, méltatlan magatartás tanúsítását.  Ezzel összhangban 

a Legfelsőbb Bíróság BH 2000. 267. számú döntése megállapította, hogy a közalkalmazottnak a jogviszonyán 

kívüli magatartása, amennyiben az közvetlenül és valóságosan hat a jogviszonyára, és az alkalmazója 

érdekszféráját hátrányosan befolyásolja, az alkalmatlanságra alapított felmentés jogszerű indoka lehetett. A 

jogalkalmazási gyakorlat a felektől a jogviszony fennállása alatt jóhiszemű és tisztességes eljárást kívánt meg, és 

ha a közalkalmazott magatartása ezeknek a kívánalmaknak hosszabb időn keresztül nem felelt meg, és e miatt 

lehetetlen volt a vele való együttműködés, a jogviszony alkalmatlanság címén megszüntethető volt, mert az 

alkalmasság kérdése nem volt szűkíthető a szűken vett munkavégzésre. További példa lehet a Csongrád Megyei 

Bíróság 2.Mf.20.096/2003/2. számú ítélete, amely szerint „Önmagában az a tény, hogy a felperes ellen a 

gyermeke házastársa büntető feljelentéssel élt, nem teszi okszerűvé, hogy a felperest a munkáltatója az állásából 
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ellenkezett, ha a munkáltató a közalkalmazottal szemben, akkor indított fegyelmi eljárást, 

amikor tudomást szerzett annak közérdekű bejelentéséről. Ugyanakkor, bár a törvény szerint a 

közérdekű bejelentőt nem érhette a bejelentésben foglaltak miatt hátrány, azonban ez nem azt 

jelentette, hogy a jogszabály egy, a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén 

kötelezően megindított és lefolytatott eljárás eredményeként jogszerűen kiszabott fegyelmi 

büntetés ellen kívánt volna védelmet nyújtani.
217

  Nem minősült fegyelmi vétségnek 

ugyanakkor, ha a közalkalmazott valamely munkatárásának, vezetőjének emberi 

magatartásáról és szakmai képességéről kialakult véleményéről nem sértő és a munkatársakat 

nem befolyásolni kívánó módon adott hangot.
218

  

Hangsúlyoztuk a fentiekben, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében 

döntött abban a kérdésben, hogy a közalkalmazottal szemben fegyelmi eljárást indít, vagy 

pedig más, hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz. Ugyanakkor nem volt a munkáltatónak 

mérlegelés jogköre a fegyelmi eljárás megindítása tekintetében a jelentős súlyú fegyelmi 

vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén, illetve ha az eljárás lefolytatását a 

közalkalmazott kérte maga ellen.
219

 Ezekben az esetekben kötelező volt megindítani az 

eljárást.
220

 

                                                                                                                                                                                     
is felfüggessze és ellátmányának 50%-át visszatartsa. Általánosságban nem megengedett, hogy a közalkalmazott 

ellen fegyelmi eljárás induljon a magánéletben tanúsított magatartása miatt, csak akkor, ha az kirívóan súlyos 

eset és kihatással van a közalkalmazott munkahelyi megítélésére.”  

Megemlítendő továbbá az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI.24.) AB határozata, amelyből kiolvasható, hogy „az 

értékítéletre, az egyén személyes véleményére a véleménynyilvánítási szabadság minden esetben kiterjedt, 

függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észérveken alapult. A szintén 

alkotmányos oltalom alatt álló emberi méltóság, becsület, jó hírnév azonban az értékítéletben megnyilvánuló 

véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és ezek védelmében a büntetőjogi felelősség érvényesítése 

sem tekinthető – általánosságban – aránytalannak, így alkotmányellenesnek.” A közalkalmazotti jogviszony 

vonatkozásában – a fentebbi AB határozat értelmében – elmondható volt, hogy a szabad véleménynyilvánítás 

olyan alkotmányos alapjog, amely csak kellő felelősséggel, gondossággal gyakorolható. Ennek megfelelően a 

közalkalmazott is élhetett a véleménynyilvánítás jogával, de az nem lehet valótlan tartalmú, gyalázkodó, 

becsületsértő jellegű, mert az alapot adhat a fegyelmi eljárás lefolytatására. (Mfv.II.10.949/1999.) 

217
 A BH 1999.88. mondja ki az idézetteket.  

218
  A MJD.I.440., LB.M.II.10017/1990. ítéleteken alapulnak az idézettek. 

219
 A Kjt. lehetőséget biztosított a 46. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a közalkalmazott számára arra, hogy a 

fegyelmi eljárás lefolytatását kérje maga ellen. Ez az eljárás kizárólagosan annyiban különbözött az általános 

szabályok szerint megindított fegyelmi eljárástól, hogy az annak megindítását szolgáló kezdeményezés nem a 

fegyelmi jogkör gyakorlójától, hanem közvetlenül a közalkalmazottól származott. A BH 1997. 103. alapján 

közalkalmazottal szemben a fegyelmi jogkör gyakorlója – még akkor is, ha a fegyelmi eljárás megindítását a 

közalkalmazott maga kérte – csak olyan cselekmény vagy mulasztás tekintetében folytathatta le az eljárást, 

amellyel kapcsolatban nem teltek le a törvényben meghatározott jogvesztő határidők. A BH 2000. 424. 

értelmében pedig közalkalmazott jogosult volt maga ellen a fegyelmi eljárás megindítására nyitva álló határidő 

alatt fegyelmi eljárás megindítását kérni, még abban az esetben is, ha a munkáltató a fegyelmi eljárás helyett 

csak figyelmeztetést helyezett kilátásba.  Amennyiben az eljárás megindítását a fegyelmi jogkör gyakorlója 
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Igen hangsúlyosak voltak az eljárás megindítására vonatkozó határidők. A fegyelmi eljárást a 

fegyelmi jogkör gyakorlója a vétség elkövetésének alapos gyanújáról való tudomásszerzéstől 

számított egy hónapon (szubjektív határidő), legfeljebb azonban a fegyelmi vétség 

elkövetésétől számított egy éven (objektív határidő) belül indíthatta meg. A két határidőt 

együttesen kellett alkalmazni. Az objektív határidő eltelte után akkor sem lehetett az eljárást 

megindítani, ha a szubjektív határidő még nem telt el, illetve a szubjektív határidő eltelte után 

akkor sem volt indítható eljárás, ha a cselekményt kevesebb, mint egy éve követte el az 

közalkalmazott. A fegyelmi eljárás megindítására nyitva álló objektív és szubjektív határidő 

elmulasztása kizárta a fegyelmi eljárás jogszerű megindítását, illetve a fegyelmi eljárás 

mellőzésével a fegyelmi büntetés kiszabását.
221

 A határidők tekintetében meg kell még 

                                                                                                                                                                                     
megtagadta, a kérelem elutasításáról írásban értesítenie kellett a közalkalmazottat, aki ez ellen jogvitát 

kezdeményezhetett. Itt kívánunk utalni arra, hogy a Ktv. nem biztosította, hogy a köztisztviselő maga ellen 

fegyelmi eljárás lefolytatását kérje, noha ez a tényállás tisztázása érdekében ez indokolt lett volna a közszolgálati 

jogviszonyban is. 

220
 Felmerülhet a kérdés, hogy a Kjt. lehetőséget adott-e arra, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül kerüljön 

sor a fegyelmi felelősség megállapítására? A Kjt. 46. § (8) bekezdése adott erre lehetőséget, abban az esetben, ha 

a kötelezettségszegés csekély súlyú és a tényállás tisztázott volt. A közalkalmazottat ilyen esetben is meg kellett 

hallgatni. Az ügy érdeméről a fegyelmi eljárás megindítója döntött és legfeljebb a megrovás fegyelmi büntetés 

volt ki szabható. Kizárt volt azonban az eljárás mellőzése jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos 

gyanúja esetén, továbbá ha az eljárás lefolytatását a közalkalmazott maga ellen kérte. Az EBH 2000. 365. 

alapján a közalkalmazottal szemben fegyelmi eljárás mellőzésével csak akkor volt kiszabható büntetés, ha az 

annak alapjául szolgáló cselekmény miatt a munkáltatói jogkör gyakorlója fegyelmi eljárást indított és az eljárás 

mellőzésének további feltételei is fennálltak. A fentiekben felhívott, a Kjt. 46. § (8) bekezdésének 

alkalmazásával kapcsolatban a Mfv.II.10.258/1991. számú határozat megfogalmazta továbbá, hogy a Kjt. nem 

rendelkezett arról, hogy a meghallgatásról jegyzőkönyvet kellett-e felvenni, milyen módon kellett a 

meghallgatást lebonyolítani, ugyanakkor azt szem előtt kellett tartani, hogy a meghallgatás célja a tényállás 

tisztázása volt, továbbá az, hogy a közalkalmazott részére a védekezés lehetősége biztosítva legyen. A fegyelmi 

eljárás mellőzése esetén az ügy érdeméről a fegyelmi jogkör gyakorlója döntött, és legfeljebb megrovás fegyelmi 

büntetéssel sújthatta az érintett közalkalmazottat. Ha a közalkalmazottal szemben a fegyelmi jogkör gyakorlója 

elrendelte az eljárást, vizsgálóbiztost nevezett ki és fegyelmi tanács esetleg már tárgyalást is tartott, a fegyelmi 

felelősség fennállásáról és ennek megállapítása esetén a büntetés kiszabásáról csak a fegyelmi tanács dönthetett. 

Ekkor már nem volt lehetőség arra, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlója szabjon ki megrovás fegyelmi büntetést. 

Még abban az esetben sem, ha az eljárás lefolytatása során közben bebizonyosodott, hogy a fegyelmi eljárás 

lefolytatása nélkül kiszabható megrovás fegyelmi büntetés kiszabásának törvényi feltételei egyébként fennálltak. 
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 A 49.Mf.24.680/1997. értelmében a jogvesztő határidő lejártát követően tett intézkedések az eljárás 

jogszerűvé tétele szempontjából nem voltak figyelembe vehetők. A BH 1997.103. alapján pedig, a fegyelmi 

jogkör gyakorlója – még akkor is, ha a fegyelmi eljárás megindítását a közalkalmazott maga kéri – csak olyan 

cselekmény, vagy mulasztás tekintetében folytathatta le az eljárást, amellyel kapcsolatban nem teltek le a 

törvényben meghatározott jogvesztő határidők. A fegyelmi jogkör gyakorlásának átruházása nem hosszabbította 

meg a tudomásszerzés időpontját, ezt akkortól kellett számítani, amikor az eset az eredetileg a fegyelmi jogkör 

gyakorlójának a tudomására jutott [Mfv.634950/2006/4.]. A BH 1996.345. I. megállapítása, hogy a 

közalkalmazott ellen nem lehetett fegyelmi eljárást indítani, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a vétség 

elkövetésének gyanújáról több mint egy hónapja szerzett tudomást. A BH 1996. 345. II. korábban már idézett 

megállapítása, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlással ellenkezik, ha a munkáltató a közalkalmazottal szemben, 

akkor érvényesíti a fegyelmi jogkörét, amikor tudomást szerez annak közérdekű bejelentéséről. A BH 1998. 452. 

értelmében továbbá, a fegyelmi vétséget akkor kellett felfedezettnek tekinteni, amikor a munkáltatói jogkör 



 
 

77 
 

jegyezni, hogy abban az esetben, ha a kötelezettségszegés miatt büntető-, vagy szabálysértési 

eljárás indult és az nem végződött felmentéssel, a fegyelmi eljárás megindítására nyitva álló 

szubjektív határidő a munkáltatóval történt közléstől, az objektív határidő pedig az eljárás 

jogerős befejezésétől számított.
222

  

Az EBH 2001. 478. alapján a fegyelmi eljárás megindítására és a fegyelmi tanács 

összetételére vonatkozó rendelkezések szempontjából az eljárás megindításának, nem pedig a 

kötelezettségszegés elkövetésének az időpontja volt az irányadó. Ebből következően a BH 

2001. 579. alapján, a fegyelmi jogkör a fegyelmi eljárás megindításakor munkáltatói jogkört 

gyakorlót illette meg abban az esetben is, ha a kötelezettségszegés idején még magasabb 

vezető volt a közalkalmazott. Ez a BH átvezet a következő kérdéskörre, azaz magára a 

fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokra, hiszen – ahogyan már a fentiekben említésre került 

–, a Kjt. igen precíz és részletes szabályozást adott magára a fegyelmi eljárásra vonatkozóan.  

A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kellett tartani, amely akként kezdődött, hogy a fegyelmi 

eljárás megindítója kijelölte a vizsgálóbiztost, írásban, az eljárás megindításától számított öt 

napon belül, a Kjt. 47. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.  A bírói gyakorlat
223

 alapján 

                                                                                                                                                                                     
gyakorlója nemcsak a vétség elkövetéséről, hanem annak elkövetésével alaposan gyanúsítható közalkalmazott 

személyéről is tudomást szerez. Az Mfv. II.10.856/2001. értelmében pedig, nem volt jogi jelentősége annak, 

hogy a közalkalmazott a fegyelmi eljárásnak az elrendeléséről szóló okiratot a jogvesztő határidőn belül vette-e 

át, vagy annak kézbesítése csupán pár nappal később történt meg a részére. A fegyelmi eljárás megindításának 

szempontjából nem a közalkalmazott tájékoztatásának, hanem a fegyelmi eljárás bizonyított elhatározásának volt 

jelentősége. 

222
  Az Mfv. II.10.048/2001. értelmében ugyanakkor, a munkáltató alaptalanul hivatkozott arra, hogy egy 

vádemelésről szóló értesítésből szerzett tudomást a kötelezettségszegésről, abból ugyanis nem a munkaköri 

kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanújáról, hanem a megindult büntetőeljárás állásáról értesült. 

Amennyiben a munkáltató a cselekmény elkövetésekor nem tudta eldönteni, hogy fenn áll-e a munkaköri 

kötelezettség megszegésének alapos gyanúja, ehhez képest ilyen információhoz a rendőrségi átiratból sem jutott. 

A bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja ugyanis nem feltétlenül valósított meg egyidejűleg fegyelmi 

vétséget. A vádemelésnek a tényéről való értesítés nem volt értékelhető a fegyelmi vétség elkövetésének alapos 

gyanújáról való tudomásszerzésként, mert abból önmagában nem volt megállapítható, hogy a közalkalmazott 

milyen kötelezettségét szegte meg. A munkáltató az adott tényállásban a fegyelmi eljárás megindításával 

elkésett. (A tényállás szerint november 10-én a rendőrkapitányság arról tájékoztatta a fegyelmi jogkör 

gyakorlóját, hogy a munkáltató január 14-én kelt feljelentése alapján elvégezte a nyomozást és vádemelési 

javaslattal az ügyészséghez fordult. Erre figyelemmel a fegyelmi jogkör gyakorlója november 15-én fegyelmi 

eljárást indított, majd a fegyelmi tanács elbocsátás fegyelmi büntetéssel sújtotta a közalkalmazottat. A 

közalkalmazott kötelezettségszegésével kapcsolatban a munkáltató büntető feljelentést tett, így a fegyelmi jogkör 

gyakorlónak tudomása volt a fegyelmi vétség alapos gyanújáról. Ezért nyilvánvalóan a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának módja volt eldönteni, hogy megindítja-e a fegyelmi eljárást a közalkalmazottal szemben. A Kjt. 

45. § (1) bekezdés szerint fegyelmi vétséget követett el a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyból 

eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegte. Ebből az következik, hogy a fegyelmi eljárás megindításhoz 

akkor is meg kellett azt jelölni, hogy az eljárás alá vont személy mely munkaköri kötelezettségét szegte meg, ha 

ellene büntetőeljárás indult.) 
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egyértelműen lehetett mondani, hogy ez az öt napos határidő nem volt jogvesztő, így annak 

túllépése nem eredményezte a fegyelmi határozat jogellenességét.  

A vizsgálóbiztos kijelölését tartalmazó nyilatkozatban mintegy összefoglaló jelleggel közölni 

kellett, hogy a közalkalmazott mely kötelezettségszegése vonatkozásában kellett lefolytatni a 

vizsgálatot. Ki lehetett vizsgálóbiztos?  

Általános szabályként vizsgálóbiztosnak a munkáltatónál magasabb vezető, vagy vezető 

beosztást ellátó közalkalmazottat kellett kijelölni. Amennyiben nem volt olyan vezető állású 

közalkalmazott, aki az adott ügyben vizsgálóbiztosként eljárhatott volna, akkor kerülhet sor – 

a vezető beosztásúakkal szemben indított fegyelmi eljárás kivételével - az eljárás alá vontnál 

magasabb vagy vele azonos besorolású közalkalmazott vizsgálóbiztosi teendőkkel való 

megbízására. Magasabb vezető vagy vezető munkakört, illetve beosztást betöltő 

közalkalmazottal szemben indított fegyelmi eljárás esetén az eljárás alá vontnál magasabb, 

vagy ennek hiányában azonos szintű vezetői munkakört, vagy beosztást betöltő alkalmazott 

volt kijelölhető vizsgálóbiztosnak. Ebben az esetben is fontos volt a kijelölési sorrend 

megtartása, amíg volt az eljárás alá vontnál magasabb vezető állású közalkalmazott a 

munkáltatónál, aki kijelölhető volt, nem lehetett azonos szintű vezető állású közalkalmazottat 

kijelölni vizsgálóbiztosnak. A vizsgálóbiztost a Kjt. általános szabálya alapján elsősorban a 

munkáltató közalkalmazottai közül kellett kijelölni. Ha ez nem volt lehetséges, a Kjt. 53. § (1) 

bekezdése szerint a munkáltatónak a fenntartóhoz kellett fordulnia, amely kijelölte a 

vizsgálóbiztost az ügyben elfogulatlan, a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele 

azonos vezetői beosztású, ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos 

besorolású közalkalmazottai, ha a fenntartó nem a Kjt. hatálya alá tartozott, akkor saját tagjai, 

illetve a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos szintű iskolai végzettségű alkalmazottai 

közül. Hangsúlyozandó, hogy amennyiben a munkáltatói jogkört gyakorló, azaz a fegyelmi 

eljárás megindítója és az általa kijelölt vizsgálóbiztos együtt járt el a kötelezettségszegések 

tisztázásában, olyan súlyos eljárási szabálysértésnek számított, amit a későbbiek során nem 

lehet orvosolni.
224

 A vizsgálóbiztos kiemelt feladatai közé tartozott a tájékoztatás, méghozzá 

az eljárás alá vont közalkalmazott tájékoztatása a fegyelmi vétség alapos gyanújáról. A BH 

1995. 436. számú döntés II. megállapítása szerint a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottal 

összefoglaló módon általában közölni kellett az eljárás megindításáról szóló határozatban, 

hogy mely vétség elkövetését rótták a terhére. Ha azonban ez nem történt meg, azt kellett 
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megvizsgálni, hogy ez a közlés a vizsgálóbiztos részéről megtörtént-e, és a közalkalmazott a 

vizsgálóbiztostól és a vizsgálat során megtudhatta-e, milyen vétkes cselekmény miatt kívánták 

elmarasztalni. A Kjt. 47. § (4) bekezdése azonban a vizsgálóbiztos feladatává tette, hogy 

közölje az eljárás alá vonttal a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat 

és azok bizonyítékait. Ha nem közölték az eljárás megindításáról szóló határozatban, hogy mit 

rónak az eljárás alá vont közalkalmazott terhére, azt kellett a BH 1999.436. alapján 

megvizsgálni, hogy ez a közlés a vizsgálóbiztos részéről megtörtént-e, és a közalkalmazott a 

vizsgálóbiztostól és a vizsgálat során megtudhatta-e, milyen vétkes cselekmények miatt 

kívánták elmarasztalni. A tájékoztatás mellett a vizsgálóbiztos kiemelt feladata volt a 

tényállás feltárása, továbbá a különös eljárási cselekmények megtétele, az eljárás 

felfüggesztése. Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy különös problémát jelentett, ha a 

vizsgálat során a közalkalmazott meghallgatására tartós akadályoztatása (pl. 

keresőképtelenség miatti távolléte) miatt nem kerülhetett sor. Ekkor a megállapításokat és 

bizonyítékokat írásban kellett vele közölni, ennek elmaradása munkaügyi jogvitában a 

fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére vezetett.
225

 Amennyiben a közalkalmazott 

írásban sem tudta előterjeszteni védekezését, a vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi jogkör 

gyakorlója felfüggeszthette a fegyelmi eljárást az akadály megszűnésének időpontjáig. 

Felfüggeszthető volt továbbá az eljárás akkor, ha a kötelezettségszegés miatt büntető-, vagy 

szabálysértési eljárás indult, és azok eredményének bevárása nélkül a fegyelmi 

kötelezettségszegés nem volt tisztázható. A felfüggesztésre ez esetben legfeljebb a büntető-, 

vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig kerülhetett sor. A fegyelmi eljárás 

felfüggesztése a büntetőeljárás befejezéséig akkor sem volt jogellenes, ha az nem a 

vizsgálóbiztos javaslatára történt.
226

 A határidő betartása is a vizsgálóbiztos kiemelt feladata 

volt, hiszen a vizsgálatot a vizsgáló a kijelölésétől számított 15 napon belül köteles volt 

lefolytatni, e határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal volt 

meghosszabbítható. A hosszabbításra a fegyelmi jogkör gyakorlója adhatott engedély a 

vizsgálóbiztos megfelelően indokolt kérelme alapján. Az említett határidő túllépése 

önmagában nem vezethetett a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezéséhez, mert ez a 

határidő nem volt jogvesztő. Mindez ugyanakkor megvalósíthatta a munkáltató 

rendeltetésellenes joggyakorlását. Ha a vizsgálóbiztos hónapokig nem zárta le a vizsgálatot, 

az eljárás felfüggesztésére sem tett javaslatot, a bizonyítási eljárást sem folytatja és ezzel az 

eljárás alá vont közalkalmazottat indokolatlanul hosszú ideig bizonytalanságban tartotta, 
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tevékenysége a harmadik Mt-nek a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét 

megfogalmazó 4. §-ába ütközött, ezért jogellenes volt.
227

 Továbbá, a vizsgálóbiztosi 

eljárásnak meg kellett felelnie az objektivitás követelményének. Ha a munkáltató 

jogtanácsosa nem csupán jelen volt, hanem tevőlegesen is belefolyt a vizsgálóbiztosi 

eljárásba, nem csupán kioktatta a tanúkat, hanem a fegyelmi eljárás alapját képező tényekre 

kérdéseket tett fel, a tanúvallomásokra észrevételt tett, a véleményét is kifejtette, tehát aktívan 

bekapcsolódott a vizsgálóbiztosi eljárásba, gyakorlatilag a vizsgálóbiztos munkáját részben 

átvéve járt el. A bírói gyakorlat szerint az ehhez hasonló magatartás ténylegesen 

befolyásolhatta az eljárást, veszélyeztette a vizsgálóbiztosi eljárás pártatlanságát, ráhatással 

volt a vizsgálóbiztosra álláspontjának kialakításánál.
228

  

A vizsgálóbiztos által lefolytatott vizsgálatot követően az ügy érdemében a határozatot 

háromtagú fegyelmi tanács hozta meg, amelynek az elnöke az eljárás megindítója, tagjai 

pedig az elnök által kijelölt közalkalmazottak voltak a Kjt. 49. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések szerint. 

A tanács elnökére vonatkozó összeférhetetlenségi okot a törvény nem tartalmazott. Azonban, 

ha a fegyelmi tanács elnökének az elfogultsága megállapítható volt, azt a fegyelmi határozat 

megalapozottsága, a büntetés mértékének arányossága vizsgálatánál kellett figyelembe venni, 

ez a határozat eljárási okból való hatályon kívül helyezésére nem adott alapot.
229

  A tanács 

elnöke jogkörét indokolás nélkül átruházhatta, a munkáltató más vezető állású 

közalkalmazottjára. Ha viszont az eljárás alá vont maga is vezető volt, az elnöki teendők csak 

magasabb vagy legalább azonos szintű vezetői pozíciót betöltő közalkalmazottnak voltak 

átadhatóak Kjt. 49. § (2) bekezdése alapján. A fegyelmi tanács tagjai tekintetében a Kjt. 

előírta, hogy a tagokat az elnök jelölte ki. Ugyanakkor a fegyelmi eljárás megindítására és a 

fegyelmi tanács összetételére vonatkozó rendelkezések szempontjából az eljárás 

megindításának, nem pedig a kötelezettségszegés elkövetésének időpontja volt az irányadó.
230

 

Ahogyan a vizsgálóbiztos esetében, úgy a tanács tagjával kapcsolatban előírt feltételeknek 

megfelelő közalkalmazott hiányában is a fenntartó, illetve a felügyeleti szerv saját tagjai, 

illetve alkalmazottai közül jelölték ki a fegyelmi tanács tagjait, a Kjt. 53. §-a alapján. Ha a 

fegyelmi jogkör gyakorlója átruházta tanácselnöki tisztségét, a tagok kijelölésére már nem 

volt jogosult. A kijelölés munkáltatói utasítás, a tanácstagi feladatok ellátása a 
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közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettség volt, annak ellátása csak a Kjt-ben 

foglalt esetekben, így a 49.§ (3) bekezdés b)-d) pontjának rendelkezései szerint volt 

megtagadható. Nem volt mentesítő tényező a tanácstagság alól a jelentős munkaköri 

feladatokra történő hivatkozás. Ha az eljárás alá vont közalkalmazott nem rendelkezett 

vezetői státusszal, a tanács tagjaként elsősorban a munkáltatónál magasabb vezető vagy 

vezetői pozíciót betöltőt kellett kijelölni. Kizárólag akkor kerülhetett sor az eljárás alá vontnál 

magasabb vagy vele azonos besorolású közalkalmazott fegyelmi tanácstagi teendőkkel való 

megbízására, ha nem volt olyan vezető állású, aki az adott ügyben tanácstagként eljárhatott 

volna. Magasabb vezető vagy vezető munkakört, illetve beosztást betöltő közalkalmazottal 

szemben indított eljárás esetén fontos volt a kijelölési sorrend megtartása, amíg volt az eljárás 

alá vontnál magasabb vezető állású kijelölhető közalkalmazott a munkáltatónál, nem lehetett 

azonos szintű vezetőt tanácstagként kijelölni. Ha a munkáltatónál magasabb besorolású, 

illetve beosztású személy volt, aki munkaterhe miatt nem vállalta a fegyelmi bizottságban 

való részvételt, azonos beosztású, illetve besorolású személy kijelölésére nem kerülhetett sor 

szabályszerűen.
231

  Ha a tanács tagját a Kjt. elvárásai alapján nem lehetett kijelölni, a Kjt. 53. 

§-a szerint a munkáltatónak ezt közölnie kellett a fenntartójával, amely saját tagjai, illetve az 

eljárás alá vontnál magasabb beosztású illetve besorolású, ennek hiányában legalább az 

eljárás alá vonttal azonos szintű iskolai végzettségű közalkalmazottai közül kellett kijelölnie a 

hiányzó tagot.
232

  

A Kjt. 49. § (3) bekezdése szabályozta, hogy nem vehetett részt a fegyelmi tanács eljárásában 

és döntéshozatalában tagként, illetve nem lehet jegyzőkönyvvezető az ügy vizsgálóbiztosa, az 

eljárás alá vont közalkalmazott közeli hozzátartozója, akit a vizsgálat során tanúként vagy 

szakértőként meghallgattak, valamint akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem volt 

elvárható. A felmerült összeférhetetlenséget és az elfogultságot a tanács elnökének kellett 

vizsgálnia, erre a határozat meghozataláig volt lehetősége. Összeférhetetlenség vagy 

elfogultság miatt az eljárás lefolytatására más munkáltató fegyelmi tanácsa nem volt illetékes. 
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Kizárási kérelmet egyébként az eljárás alá vont közalkalmazott is előterjeszthetett, annak 

figyelmen kívül hagyását azonban kizárólag az érdemi határozat ellen benyújtott 

jogorvoslatban sérelmezhette. 
233

 

A tanács eljárásában, és a határozat meghozatalában a tanács tagjaként, illetve 

jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt a vizsgálóbiztos. Eljárása során ugyanis egyrészt már 

állást foglalt a felelősség fennállásával kapcsolatban, másrészt a fegyelmi eljárásban a 

munkáltatót képviselte. Nem volt elfogadható ok a vizsgálóbiztosnak a fegyelmi tárgyaláson 

jegyzőkönyvvezetőként való közreműködésére az, hogy külön jegyzőkönyvvezető bevonására 

azért nem került sor, mert a munkáltató nem akarta, hogy a folyamatban lévő fegyelmi ügy 

nagyobb nyilvánosságot kapjon. A tanács tagjainak kijelölésére vonatkozó szabály olyan 

garanciális jellegű törvényi követelmény volt, amelynek megsértése a határozat hatályon kívül 

helyezését vonja maga után.
234

 

A Kjt. 49. § - ban előírt eljárási szabályok olyan garanciális rendelkezések voltak, hogyha 

ezeket a munkáltató az eljárás során figyelmen kívül hagyta, súlyos eljárási hibát vétett, amely 

miatt a fegyelmi határozat törvénysértő, ezért azt a bíróságnak hatálytalanítania kellett. Az 

eljárásban tanúként, vagy szakértőként, meghallgatott személy nem dönthetett a fegyelmi 

felelősség kérdésében, és nem volt elvárható elfogulatlan döntés attól sem, aki az eljárás alá 

vont közeli hozzátartozója volt. Ennek tényét a tanács tagjául, illetve jegyzőkönyvvezetőül 

jelölt személynek és az eljárás alá vontnak is egyaránt kötelezettsége volt haladéktalanul 

bejelenteni a fegyelmi jogkör gyakorlójának. A közlés elmulasztása fegyelmi vétségnek 

minősült. Természetesen nem lehetett a fegyelmi tanács tagja, illetve jegyzőkönyvvezető, aki 

egyéb, a jogszabályban nem nevesített okból volt elfogultnak tekinthető. Ha saját 

elfogultságát az eljárás említett szereplői bejelentették, helyettük új személyt kellett megbízni. 

Ha az elfogultságot a fegyelmi eljárás alá vont jelentette be, indítványában meg kellett jelölni 

azokat az okokat, ami miatt a kijelölt tanácstag, illetve jegyzőkönyvvezető elfogultnak volt 

tekinthető. Az elfogultság fennállásáról a tanács elnöke döntött. A kifogás elutasítását a 
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 A BH1996. 176. I. pontjában foglalt megállapítás szerint. 
234

 Mf.20.622/1998/2.  

Említeni érdemes továbbá, a BH 2003.384. számú határozatban foglalt tényállás, amely szerint a 

jegyzőkönyvvezető, szinte vizsgálóbiztosként eljárva, hangot adott az ügyre vonatkozó véleményének, továbbá, 

a tárgyalási jegyzőkönyvet csak a jegyzőkönyvvezető írta alá. Abból a tényből, hogy a fegyelmi tárgyaláson a 

jegyzőkönyvvezető érdemben nyilatkozatot tett, és ezek mind a közalkalmazott terhére szóltak, ésszerű és 

tárgyilagos szemlélettel lehetett következtetni annak elfogultságára. Erre tekintettel a tanács eljárása szabálytalan 

volt, mert abban jegyzőkönyvvezetőként olyan személy járt el, akinek részvételét a törvény kizárta. 
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közalkalmazott a fegyelmi határozat ellen benyújtott keresetében kifogásolhatta a Kjt. 49. § 

(3) bekezdés a)-d) pontja szerint.
235

  

A tanács első ülését a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 15 napon belül kellett 

megtartani. E határidő nem volt jogvesztő, így annak túllépése nem eredményezte a határozat 

hatályon kívül helyezését. A tárgyalást úgy kellett kitűzni, hogy arról a felek (a 

vizsgálóbiztos, az eljárás alá vont közalkalmazott, illetve jogi képviselője) az értesítést a 

tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják. A határidőbe nem 

számított be az a nap, amelyen a határidő megkezdésére okot adó intézkedés – a tárgyalási 

idézés kézbesítésének napja - történt. A fegyelmi tárgyalást akkor lehetett megtartani, ha arra 

a feleket szabályszerűen, a három munkanapos tárgyalási időköz megtartásával megidézték és 

az erről szóló igazolás a fegyelmi tanács elnökének rendelkezésére állt. Ha nem volt 

igazolható az idézés szabályszerű megtörténte, a tárgyalást újabb határnap tűzésével el kellett 

halasztani. Nem kellett elhalasztani azonban a tárgyalást akkor, ha az idézés szabályszerűsége 

nem volt bizonyítható, de a közalkalmazott bejelentette, hogy nem kívánt részt venni a 

tárgyaláson. Ha viszont a szabályszerű idézés ellenére az eljárás alá vont közalkalmazott nem 

jelent meg, a tárgyalás megtartható volt. A háromnapos idézési időköz megsértése önmagában 

nem adott alapot a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére.
236

 

A tanács ülése nyilvános volt, ugyanakkor a tanács az egész tárgyalásról, vagy annak egy 

részéről kitilthatta a nyilvánosságot, ha államtitok, vagy szolgálati titok megőrzése miatt ez 

szükségesnek mutatkozott, vagy ha az eljárás alá vont közalkalmazott kérte azt. 

                                                           
235 Az Mfv.E.10.150/2003. megállapítása szerint a közalkalmazott a vizsgálóbiztos személyét a fegyelmi eljárás 

teljes tartalma alatt kifogásolhatta, azonban a kifogást sem a fegyelmi eljárást elrendelő, sem a fegyelmi tanács 

nem vette figyelembe. Az elfogultság bejelentése valóban nem jelentette ugyan automatikusan a kifogásolt 

személynek a fegyelmi eljárásból való kizárását, azonban a peres eljárásban a már felperesi pozícióban levő 

közalkalmazott a vizsgálóbiztos és a tanács egyik tagjának az elfogultságára változatlanul hivatkozhatott. Az 

eljárt bíróságok nem követtek el jogszabálysértést, amikor a tényállás alapján az elfogultság kérdését is vizsgálat 

tárgyává tették, és az alperes munkáltató részéről a fegyelmi eljárásra vonatkozó garanciális szabályok betartását 

ebből a szempontból értékelték. Fontos megállapítás a BH 2002.375. alapján, hogy amennyiben a tanács 

eljárásában és döntéshozatalában kizárt személy vett részt, az a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezését 

vonta maga után, annak érdemi vizsgálata nélkül. Ha a munkáltató a fegyelmi eljárás lefolytatása során súlyos 

mértékben megsértette a Kjt-ben foglalt eljárási szabályokat, erre tekintettel a fegyelmi határozatot érdemi 

vizsgálat nélkül hatályon kívül kellett helyezni. Az Mfv.E.10.773/2004. alapján, a munkáltatói jogkör gyakorlója 

mind a vizsgálóbiztos, mind a tanács tagjainak kijelölése során figyelmen kívül hagyta, hogy tőlük elfogulatlan, 

objektív döntés nem várható. Az eljárás indokául szolgáló kötelezettségszegést a vizsgálóbiztos házastársa 

jelezte a munkáltatónak, míg a tanács egyik tagja a panaszt tévő testvére, a másik tagja szintén érintett volt a 

közalkalmazott terhére rótt kötelezettségszegés felderítésében, hiszen a korábbi etikai bizottsági eljárás során 

tanúként is meghallgatták. Az Mfv.E.10.098/2004. értelmében pedig, egy másik esetben a bíróság azt állapította 

meg, hogy a jegyzőkönyvvezetőt tanúként is meghallgatták a fegyelmi eljárás során, amely a Kjt. 49. § (3) 

bekezdése c) pontjába ütközött. Ez olyan súlyos eljárási szabályszegés volt, amely a határozat hatályon kívül 

helyezését vonta maga után 
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 BH 2002.285.  
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A tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke vezette le. A tárgyalásnak az elnök általi megnyitását, a 

jelenlévők számbavételét, illetve annak megvizsgálását követően, hogy egyrészt a tárgyalásra 

idézettek szabályszerűen megjelentek-e, másrészt, van-e akadálya a tárgyalás megtartásának, 

a vizsgálóbiztosnak kellett ismertetnie az általa lefolytatott vizsgálat eredményét. Ezt 

követően a közalkalmazottnak lehetőséget kellett arra adni, hogy a védekezését előadhassa.
237

 

Abban az esetben, ha a vizsgálóbiztosi jelentés alaposnak minősíthető volt, és az nem állt 

ellentmondásban az eljárás alá vont közalkalmazott által előadottakkal, a fegyelmi tanács 

meghozhatta a döntését. Ha ezen eset nem állt fenn, bizonyítási eljárást kellett lefolytatni. 

Ugyanakkor nem volt szükség azon tények bizonyítására, amelyeket a közalkalmazott 

elismert, amelyeket a felek egyezően adtak elő, amelyek köztudomásúak voltak. A bizonyítási 

eljárás során a fegyelmi tanács tanúkat hallgathatott ki, iratokat szerezhetett be, szakértőket 

vehetett igénybe, és szemlét tarthatott. Ha az ügy az első tárgyaláson nem volt tisztázható, a 

fegyelmi tanács elnökének a fegyelmi tárgyalást el kellett halasztania, és nyolc napon belül 

újabb tárgyalást kellett kitűznie.
238

 Amennyiben a fegyelmi tanács számára a tényállás 

tisztázott volt, az elnöknek a tárgyalás berekesztése előtt a felek részére lehetőséget kellett 

biztosítani az álláspontjuk összegzésére. A fegyelmi tárgyaláson a felek, tanúk, szakértők 

nyilatkozatairól és a tárgyaláson kívül elrendelt cselekményekről jegyzőkönyvet kellett 

készíteni.  

Az eljárás kapcsán ki kell emelni, hogy lehetőség volt az eljárás alatt a közalkalmazottnak az 

állásából történő felfüggesztésre, abban az esetben, ha a közalkalmazott jelenléte a tényállás 

tisztázását gátolta volna, vagy a kötelezettségszegés súlya és jellege munkahelytől való 

távoltartást indokolta, továbbá, amennyiben a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy 

szabálysértési eljárás indult, legfeljebb annak jogerős befejezéséig, feltéve, hogy a 

felfüggesztés nélkül a tényállás nem lett volna tisztázható. A felfüggesztésre a vizsgálóbiztos 

javaslata alapján kerülhet sor, a vizsgálóbiztosi kezdeményezés hiánya azonban önmagában 

nem vonta maga után a határozat hatályon kívül helyezését.
239
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 Az Mfv.II.11.178/2001.  szerint, amennyiben a közalkalmazott a vizsgálóbiztos jelentését csak a fegyelmi 

tárgyalás megnyitását követően kapta kézhez, ez nem vonta maga után a határozat hatályon kívül helyezését. 

238
 A Kjt. 50. § (4) –(5) bekezdése alapján. 

239  A Csongrád Megyei Bíróság a 2.Mf.20.096/2003/2. számú ügyében kimondta, hogy az a tény, hogy a 

közalkalmazott ellen a gyermeke házastársa büntető feljelentéssel élt, nem teszi okszerűvé az állásából történő 

felfüggesztését és illetménye 50%-os visszatartását. Általánosságban nem volt megengedett, hogy a 

közalkalmazott ellen fegyelmi eljárás induljon a magánéletben tanúsított magatartása miatt, csak akkor, ha az 

kirívóan súlyos eset és kihatással van a közalkalmazott munkahelyi megítélésére. 



 
 

85 
 

Az állásból történő felfüggesztésre a törvényi feltételek fennállása esetén bármikor sor 

kerülhetett. Ha viszont annak indokai nem állnak fenn, azonnal meg kellett szüntetni a 

felfüggesztést. Hangsúlyozni kell, hogy mindez különösen azért volt fontos, mert az állásból 

való felfüggesztésre vonatkozó intézkedés a munkaügyi bíróság előtt önálló keresettel 

támadható volt. Ebben az esetben a bíróság azt vizsgálta, hogy a felfüggesztés elrendelésének 

és fenntartásának törvényi feltételei fennálltak-e. A felfüggesztés indokoltságát az adott 

fegyelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló kötelezettségszegés szempontjából kellett 

elbírálni. Az már a fegyelmi határozatra tartozó kérdés volt, hogy a közalkalmazott valóban 

vétkesen megszegte-e kötelezettségét. Az állástól való felfüggesztés jogszerűsége tehát a 

fegyelmi határozattal függetlenül elbírálható volt.
240

  

A felfüggesztés idejére távolléti díj illette meg a közalkalmazottat. A felfüggesztés idejére 

járó távolléti díj felét a munkáltató köteles volt kifizetni, legfeljebb 50%-át azonban 

visszatarthatta a felfüggesztés megszüntetéséig (a fegyelmi eljárás befejezéséig). A 

visszatartott összeget a határozat jogerőre emelkedése után kellett visszafizetni. 

Hangsúlyozandó, hogy szemben a későbbiekben elemzésre kerülő Ktv. szabályozásával, 

abban az esetben, ha a fegyelmi tanács elbocsátás fegyelmi büntetést szabott ki a 

közalkalmazottal szemben, az elbocsátás ellen benyújtott keresetnek nem volt a végrehajtásra 

halasztó hatálya, így a Ktv-ben a hivatalvesztés büntetéssel együtt járó kötelező állásból 

történő felfüggesztés a közalkalmazott esetében – figyelemmel az elbocsátás fegyelmi 

büntetés következményeként a közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszűnésére – 

nem volt lehetséges. 

A fegyelmi büntetések tekintetében elmondható, hogy a Kjt. határozta meg a fegyelmi 

büntetéseket, azaz az alkalmazott fegyelmi büntetések köre kötött volt. Az alkalmazható 

fegyelmi büntetések voltak a megrovás, az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő 

legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása, a jogszabály alapján adományozott címtől 

való megfosztás, magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása, 

valamint elbocsátás volt. A megrovás és az elbocsátás fegyelmi büntetésen kívül a büntetések 

közül egymás mellett több is kiszabható volt, továbbá az az előmeneteli rendszerben történő 

várakozási idő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása, a jogszabály alapján 

adományozott címtől való megfosztás fegyelmi büntetés végrehajtását legfeljebb egyévi 

próbaidőre fel lehetett függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a közalkalmazott nem 
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 LB.Mfv.II.10.051/2000. 
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követett el olyan fegyelmi vétséget, melyért jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki, úgy kellett 

tekinteni, mintha a fegyelmi büntetésben nem részesült volna. Ha viszont ez idő alatt 

elkövetett cselekmény miatt újabb jogerős büntetést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is 

végre kell hajtani. Az elbocsátás tekintetében elmondható, hogy a legsúlyosabb fegyelmi 

büntetésnek számított, azonnali hatállyal, felmentési idő közbeiktatása nélkül szüntette meg a 

közalkalmazotti jogviszonyt. Az EBH 2003.976. kimondta továbbá, hogy ha fegyelmi 

elbocsátás folytán a közalkalmazott jogviszonya - és ennek következtében a vezetői 

megbízása is - megszűnt, a vezetői megbízás megszüntetésére megállapított külön 

rendelkezéseket nem kellett alkalmazni. Emellett további hátrányt jelentett az elbocsátás 

fegyelmi büntetés esetében az, hogy a közalkalmazott egy évig nem tölthetett be magasabb 

vezető, és vezető beosztást más Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál. Figyelemmel arra, 

hogy az elbocsátás volt a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, így annak alkalmazására is a 

legsúlyosabb kötelezettségszegések esetében kerülhetett sor.
241

 

                                                           
241  A BH 1998. 53. alapján a pedagógus a nevelésére, felügyeletére bízott gyermekkel szemben nem 

alkalmazhatott testi fenyítést. Az e miatt kiszabott legsúlyosabb fegyelmi büntetés enyhítésére irányuló kereseti 

kérelem alaptalannak minősült. Ha a tanár az iskola tanáraira nézve sértő, és az iskolát negatív színben feltüntető 

cikket írt, amelyet szabálytalanul nem egyeztetett a vezetővel, az elbocsátás megalapozottan történt, mondta ki 

az LB.Mfv.II.10.007/2002. A BH 1988.117. alapján, ha a munkavállaló a munkahelyen alvással pihente ki 

magát, ezzel súlyos fegyelmi vétséget követett el, amellyel az elbocsátás fegyelmi büntetés arányban volt. A BH 

1988. 16. szerint, a munkavállaló a munkatársának élet kioltására alkalmas eszközzel való megtámadásával 

súlyos fegyelmi vétséget követ el, amellyel a legsúlyosabb fegyelmi büntetés kiszabása is arányban volt. Az LB 

Mfv.II.11.185/2000. szerint, a pénzügyi előadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselőnek a számviteli 

alapelvek betartása munkaköri kötelezettségét képezte anélkül, hogy erre külön felhívást kapott volna. Ennek 

megszegésével a hivatalvesztés arányban állt. 

Szemben a fentiekben bemutatott jogesetekkel, nem találta megalapozottnak a fegyelmi tanács elbocsátó 

határozatát követő munkaügyi jogvitában a bíróság a következő esetekben. Amikor a tanár a tanulót arcul ütötte, 

a bíróság úgy találta, hogy a testi fenyítés nem lehet nevelési eszköz, az egy alkalommal elkövetett cselekmény 

azonban a közel 30 évig jó munkát végző pedagógusnál az elbocsátásnál enyhébb fegyelmi büntetést indokolt, az 

LB Mfv.E.10.552/2004. szerint. A raktáros munkakörben 0,003 véralkohol-tartalom munkaidőben nem igényelt 

feltétlenül elbocsátást, várakozási idő meghosszabbítása a cselekménnyel arányban áll, az LB 

Mfv.II.10.604/1999.  szerint. Ha a munkáltató elbocsátást alkalmazott valamely feladatnak határidőre történt el 

nem készítése miatt, ezt a bíróság a várakozási idő egy évvel történő meghosszabbítására enyhítette, minthogy a 

közalkalmazott addig jó munkát végzett, a feladatokat mások sem készítették el időre, akik felelősségre 

vonásban nem részesültek, mondta ki az LB Mfv.II.10.277/2000. A BH 2001. 551. értelmében, ha a perben 

munkahelyi, vagy munkakezdés előtti italfogyasztásra nem merült fel adat, az alkoholos befolyásoltság alatt 

állást a munkáltatónak kellett bizonyítania. Az alkoholszondának 1/3 részben történő elszíneződése 0,003 

véralkohol-tartalomra utalt, ami nem jelentett alkoholos befolyásoltságot, ezért alaptalan volt a munkáltató által e 

miatt kiszabott legsúlyosabb fegyelmi büntetés, a BH 2001/551. értelmében. Ha az idősek otthonában lakó egy-

egy személy nevével ellátott két édességet találtak meg a motozás során a közalkalmazottnál, ez egymagában 

fegyelmi vétség megállapítását nem alapozta meg, az elbocsátást kimondó fegyelmi határozat jogellenesnek lett 

minősítve az LB.Mfv.II.10266/2006. alapján. Ha a felek a felperes tartós távollétét követően nem tudtak 

megegyezni a munkakörben, az fegyelmi elbocsátás alapjául nem szolgálhatott, mondta ki az  

LB.Mfv.E.10.507/2005. A BH 1994.458. alapján a nevelőtanár, aki a nevelésére bízott tanuló pénzéből 
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IV.8. b) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

Áttérve a Ktv. szabályaira, rendelkezései szerint a köztisztviselői fegyelmi felelősség 

fennállásának feltételei azonosak voltak a Kjt. kapcsán elemzett feltételekkel, egy 

különbséggel. Amíg a fentiekben elemzettek szerint a közalkalmazotti jogviszonyban 

kizárólag a lényeges kötelezettségszegés alapozta meg a fegyelmi felelősséget, és így adott 

alapot a fegyelmi eljárás megindítására, addig a Ktv. által szabályozott közszolgálati 

jogviszonyban valamennyi, a jogviszonyból eredő vétkes kötelezettségszegés fegyelmi 

vétséget jelentett, valósított meg. 

Elmondható volt tehát a Ktv. fegyelmi felelősségi szabályrendszere tekintetében is, hogy a 

fegyelmi felelősség érvényesítésére a közszolgálat jogviszony fennállása alatt volt 

jogosultsága a munkáltatónak. Ennek következményeként, amennyiben a közszolgálati 

jogviszony megszűnt vagy megszüntetésre került a fegyelmi eljárás alatt, abban az esetben a 

fegyelmi eljárást meg kellett szüntetni. Hasonlóan a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó 

szabályozáshoz, a felelősség megállapítása esetén a fegyelmi büntetést meghatározó határozat 

meghozatalával fejeződött be a fegyelmi eljárás. A határozat kézbesítése tehát a közszolgálati 

jogviszonyban sem volt a fegyelmi eljárás része, hasonlóan a közalkalmazotti jogviszonyhoz. 

A BH 19991. 577. számú határozat értelmében, amennyiben a fegyelmi határozat 

meghozatalakor a köztisztviselő jogviszonya fennállt, a határozatot kizárólag amiatt, hogy azt 

már a jogviszony megszűnését követően kézbesítették, nem lehetett hatályon kívül helyezni. 

Ugyanúgy elmondható volt a közalkalmazotti jogviszonyhoz hasonlóan a közszolgálati 

jogviszonynál is, hogy amennyiben a köztisztviselő a lemondási idejét töltötte, ezen 

időintervallum alatt megindítható, illetve lefolytatható volt a fegyelmi eljárás, a 

munkáltatónak azonban arra kellett ügyelnie, hogy a közszolgálati jogviszony megszűnéséig a 

fegyelmi határozat meghozatalra kerüljön.  

Az áthelyezés jogintézményének alkalmazása tekintetében elmondható, hogy nem zárta ki a 

fegyelmi felelősség érvényesítésének lehetőségét a köztisztviselő áthelyezése a Ktv. hatálya 

alá tartozó szervek között, azon okból kifolyólag, hogy a közszolgálati jogviszony 

változatlanul fennállt. Ugyanakkor, amennyiben más törvény hatálya alá történt az áthelyezés, 

az a jogviszony megszüntetésével járt, így az eljárást is meg kellett szüntetni. 

                                                                                                                                                                                     
bármilyen összeget eltulajdonított, alaptalanul sérelmezte a perben, hogy vele szemben a legsúlyosabb fegyelmi 

büntetést szabták ki.  
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A jogviszony fennállása mellett a fegyelmi felelősség érvényesítésének további feltétele volt a 

korábban már említettek szerint – önmagában – a vétkes kötelezettségszegés.  

Hangsúlyozni kell, hogy a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói 

jogkör gyakorlója köteles volt a fegyelmi eljárást elrendelni és megindítani. Nem volt tehát 

mérlegelési lehetősége arra vonatkozóan, hogy elrendelje-e a fegyelmi eljárást, vagy annak 

mellőzésével más intézkedést, egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmazzon, így például 

figyelmeztetést adjon.
242

 Az általános szabály alóli kivétel volt, hogy a munkáltatói jogkör 

gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhatott. 

Ennek azonban az volt a feltétele, hogy a tényállás megítélése egyszerű volt, és a 

kötelezettségszegést a köztisztviselő elismerte. A tényállás megítélése akkor volt egyszerűnek 

tekinthető, ha külön bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül megalapozottan lehetett dönteni a 

kötelezettségszegés alapjául szolgáló tényekről, s a cselekmény jogi megítéléséről. Ezen 

szabályozás kapcsán utalni kell arra, hogy ellentétben a Kjt-vel, a Ktv. nem tartalmazta a 

kötelezettségszegés csekély súlya kitételt, amely igen meghatározó, hiszen súlyosabb vétség 

esetén a büntetés aránytalanul enyhe lett volna. Igen hasonlatosan a Kjt-hez, a Ktv. is a 

fegyelmi eljárásra vonatkozóan részletes és precíz szabályozást tartalmaz.
243

 Hasonlatosan a 

Kjt. szabályozásához, a Ktv. által szabályozott fegyelmi eljárás is úgy épült fel, hogy az 

eljárás egy vizsgálattal indult, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt 

vizsgálóbiztosnak kellett lefolytatni, aki az eljárás alá vontnál magasabb besorolású, vagy 

vezető beosztású köztisztviselőnek kellett lennie.
244

 A vizsgálóbiztos feladata közé tartozott 

annak megállapítása, hogy a köztisztviselő elkövette-e a terhére rótt kötelezettségszegést, 

                                                           
242

 A Ktv-nek ez a szabályozási megoldása is gyökeresen eltért a Kjt-ben szabályozottaktól, ahogyan az a 

fentekben kifejtésre került, azaz a Kjt-ben a munkáltatónak jogosultsága volt általános szabályként dönteni 

abban a kérdésben, hogy indít-e fegyelmi eljárást, vagy pedig a fegyelmi eljáráson kívül, más hátrányos 

jogkövetkezményt alkalmazott, így a kifejtettek szerint figyelmeztetést, vagy a közalkalmazotti jogviszony 

felmentéssel történő megszüntetését. 
243

 A Ktv. 51. § (6) bekezdése határozta meg továbbá, hogy a vizsgálóbiztosnak elfogulatlannak kellett lennie. Ez 

akkor valósult meg, ha a vizsgálóbiztos nem volt az eljárás alá vont köztisztviselő hozzátartozója, ha az eljárás 

során nem hallgatták meg tanúként vagy szakértőként, illetve általános éllel a vizsgálat elfogulatlan lefolytatása 

várható volt tőle. 

244
 Ktv. 51. § (5) bekezdés. 

Hasonlóan a Kjt-hez, a Ktv. is lehetőséget adott a köztisztviselő állásból történő felfüggesztésére. A Ktv. 52. § -

ának szabályozása arra adott jogosultságot a vizsgálóbiztosnak, hogy javaslatot tegyen a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának a fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselő állásából való felfüggesztésére. Erre abban az esetben 

kerülhetett sor, ha a köztisztviselő jelenléte a tényállás tisztázását gátolta volna, vagy a kötelességszegés súlya és 

jellege a munkahelytől való távoltartást indokolta. Az állásból való felfüggesztés a fegyelmi határozat 

kihirdetéséig tarthatott, hivatalvesztés büntetéssel - az erről szóló határozat jogerőre emelkedéséig - viszont a 

felfüggesztés együtt járt. A felfüggesztés időtartamára legfeljebb a köztisztviselő illetményének 50%-a volt 

visszatartható. A teljes illetményt vissza kellett azonban tartani, a hivatalvesztést kimondó fegyelmi határozat 

kézhezvételétől kezdődően. 
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mindez a közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettsége volt-e, a kötelezettségszegés 

tekintetében a köztisztviselő vétkes volt-e. Ezen túlmenően összegeznie kellett: milyen 

körülmények figyelembe vétele indokolt a köztisztviselő fegyelmi felelősségének és esetleges 

büntetésének megállapításánál. A vizsgálóbiztos tevékenysége során minden, az ügy 

tisztázására alkalmas bizonyítási eszközt igénybe vehetett. Iratokat szerezhetett be, illetve 

tekinthetett meg, tanúkat hallgathatott meg, szakértőt vehetett igénybe, szemlét tarthatott. A 

fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselőt meg kellett hallgatnia.
245

  

A köztisztviselő meghallgatása időpontjának a meghatározása tekintetében arra kellett ügyelni 

és figyelemmel lenni, az időpont úgy kerüljön kijelölésre, hogy a köztisztviselő meg tudjon 

jelenni azon, azaz ne legyen akadályoztatva, illetve módja legyen arra, hogy a meghallgatásra 

fel tudjon készülni. A köztisztviselő meghallgatására jogi képviselőjét, és kérésére az általa 

megjelölt szakszervezeti szervet is meg kellett hívni. A köztisztviselő védekezéséről és a 

lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kellett felvenni, amelynek tartalmaznia kellett az 

ismertetett bizonyítékokat, az eljárás alá vont köztisztviselő (illetve, ha eljárt, akkor a jogi 

képviselő, továbbá az érdekképviseleti szervezet képviselőjének) észrevételeit, a bizonyításra 

– annak megismétlésére, kiegészítésére - vonatkozó indítványokat, a vizsgálóbiztosnak a 

bizonyítás lefolytatására, illetőleg a bizonyítási indítvány elutasítására vonatkozó döntését. 

Meg kell jegyezni ehhez kapcsolódóan továbbá, hogy önmagában az eljárás alá vont 

akadályoztatása a meghallgatásában nem volt akadálya a vizsgálat lefolytatásának. A Ktv. 

51/A. § (4) bekezdése a köztisztviselő tartós akadályozatása esetére akként rendelkezett, hogy 

a vizsgálóbiztosnak írásban kellett közölnie a köztisztviselőnek a fegyelmi eljárás alapját 

képező tényeket, és azok bizonyítékait, fel kell hívni a köztisztviselőt arra, hogy védekezését 

8 napon belül írásban, vagy szóban terjessze elő. Lehetőséget kellett adni a köztisztviselőnek, 

hogy a fegyelmi vétség elkövetésének bizonyítékait megtekinthesse, azokra írásban, vagy 

szóban észrevételeket tehessen, bizonyítási indítványait előterjeszthesse. Mindezen 

jogosultságok megillették a köztisztviselő jogi képviselőjét, és a szakszervezet képviselőjét is. 

Ugyanakkor a Ktv. 51/A. § (5) bekezdése alapján a vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltatói 

jogkör gyakorlója a vizsgálatot felfüggeszthette legfeljebb az akadály megszűnéséig -, ha a 

köztisztviselő önhibáján kívüli okból védekezését nem tudta előterjeszteni (például 

                                                           
245 A vizsgálóbiztos a kijelöléstől számított 15 napon belül volt köteles vizsgálatát lefolytatni. Ez a határidő 

alapos okból további 15 nappal volt meghosszabbítható. Hangsúlyozandó, hogy ezek a határidők nem voltak 

jogvesztők, ugyanakkor az eljárás alaptalan elhúzása – a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének 

esetleges megsértésére figyelemmel – az eljárás jogellenességének megállapításához is vezethetett. 
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valamilyen egészségügyi probléma miatt), illetve legfeljebb az eljárás jogerős befejezéséig -, 

ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, feltéve, ha e nélkül 

a tényállás nem volt tisztázható. Meghatározó kérdés volt a fegyelmi eljárás és a 

bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás egymáshoz való viszonya. Ha a fegyelmi 

vétség bűncselekmény törvényi tényállását is megvalósította, nem kellett a fegyelmi 

felelősség megállapításához bevárni a büntetőbíróság jogerős ítéletét, ha a tényállás és a 

felelősség megállapítása e nélkül is tisztázható volt. Amennyiben a fegyelmi tanács a 

hivatalvesztésnél enyhébb büntetést szabott ki, később a bíróság jogerős ítélete folytán a 

közszolgálati jogviszony megszűnhetett, ha az ítélet folytán a köztisztviselő büntetett 

előéletűnek minősült. 

Azonos módon a Kjt. szabályozásával, a Ktv-ben is a vizsgálat lefolytatását követően az 

ügyben a fegyelmi tanács hozta meg a döntést. A fegyelmi tanács három tagból állt, és 

ahogyan a vizsgálóbiztos személyét, úgy a fegyelmi tanács tagjait is a munkáltatói jogkör 

gyakorlója jelölte ki, azzal, hogy a fegyelmi tanács elnöke maga a munkáltatói jogkör 

gyakorlója volt. A tanács tagjainak a fegyelmi eljárás alá vonttal azonos, vagy annál 

magasabb besorolású vagy megbízatású köztisztviselők lehettek. Rá kell mutatni ugyanakkor 

arra, hogy a Kjt. szabályozásával szemben, a Ktv-ben a fegyelmi tanács tagjának személyénél 

nem a vezetői státusz, hanem az eljárás alá vonthoz viszonyított besorolás volt a meghatározó. 

A bírói gyakorlat tekintetében kiemelhető a BH 2002.375., amely szerint, ha a fegyelmi 

tanács eljárásában és a döntéshozatalban kizárt személy vett részt, az a fegyelmi határozat 

hatályon kívül helyezését vonta maga után, annak érdemi vizsgálata nélkül. A BH 2001. 498. 

alapján továbbá, amennyiben a fegyelmi eljárást nem a munkáltatói jogkör gyakorlója 

rendelte el, és a fegyelmi tanács elnöki jogkörét sem az arra jogosult gyakorolta, a fegyelmi 

határozatot a fegyelmi vétség érdemi vizsgálata nélkül hatályon kívül kellett helyezni. A BH 

1999.336. alapján pedig a testület által kinevezett köztisztviselő fegyelmi és kártérítési 

ügyében a kinevező testület járhatott el és hozhatott határozatot. Ettől csak az 

összeférhetetlenség miatt bekövetkezett határozatképtelenség esetén lehetett eltérni. Ebben az 

esetben a testület tagjaiból háromtagú fegyelmi tanácsot kellett kialakítani. A testület a 

fegyelmi tanács határozatát utóbb nem változtathatta meg. A BH 1998.361. alapján a fegyelmi 

eljárás lényeges szabályainak megsértése esetén a fegyelmi határozatot a köztisztviselő 

terhére rótt fegyelmi vétség érdemi vizsgálata nélkül hatályon kívül kellett helyezni.
246
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 Az EBH 2001.473. továbbá azt mondta ki, hogy ha a fegyelmi tanács eljárásában és döntésének 

meghozatalában kizárt személy vett részt, ez a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezését vonta maga után. A 
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Hasonlóan a Kjt. szabályozásához, a Ktv. 54. § (1) bekezdése alapján a fegyelmi tanács 

tárgyalását úgy kellett kitűzni, hogy a tárgyalásról a felek az értesítést a tárgyalás előtt 

legalább három munkanappal korábban megkapják. A fegyelmi tanács elnökének 

kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a fegyelmi tanács tárgyalásának előkészítéséről, a 

tárgyaláshoz és a határozathozatalhoz szükséges adminisztrációs, technikai feltételekről. A 

tárgyalás időpontját is az elnök határozta meg, tűzte ki.  

A fegyelmi tanács tárgyalását az elnök vezette. A tanács a tárgyaláson meghallgatta a 

vizsgálóbiztos jelentését és javaslatát a fegyelmi ügy értékelésére, illetve a köztisztviselő 

védekezését. A tanács egyes körülmények tisztázására további bizonyítást folytathatott le, a 

feleslegesnek ítélt indítványokat elutasíthatta. Bármelyik fegyelmi tanácstag a felekhez 

kérdéseket intézhetett, javaslatot tehetett (pl. bizonyításra). A javaslatok ügyében a fegyelmi 

tanács szótöbbséggel, halk tanácskozásban határozott. Ha a köztisztviselő tartós 

akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a tárgyaláson, a fegyelmi tanács elnöke az 

eljárást az akadályoztatás okának megszűnéséig felfüggeszthette. Ha alapos okból az ügy a 

tárgyaláson nem volt tisztázható, a fegyelmi tanács további nyolc napon belül újabb tárgyalást 

tarthatott. Az új tárgyalás határnapja a tárgyaláson jelenlévőkkel nyomban közölhető volt. A 

fegyelmi tanács az eljárás végén zárt ülésen, szótöbbséggel, az ügy érdemében indokolással 

ellátott határozatot hozott. A szóban ismertetett határozatot írásban is közölni kellett a 

köztisztviselővel. A határozat ismertetése a tanács elnökének kötelezettsége volt, és 

gondoskodnia kellett a határozat írásba foglalásáról és kézbesítéséről is. 

Hasonlóan a Kjt-hez, a Ktv. is meghatározott szubjektív és objektív határidőket a fegyelmi 

eljárás megindítására, a szubjektív határidőt három hónapban, az objektív határidőt három 

évben megállapítva. Az MK 62. I. pontjának megállapítása alapján a fegyelmi eljárás 

megindítására nyitva álló, s a kötelezettségszegés, fegyelmi vétség elkövetésétől számított 

háromévi, illetve a felfedezéstől kezdődő háromhavi határidő folyását nem módosíthatták 

                                                                                                                                                                                     
EBH megállapítása gyakorlatilag egybecseng a BH 2002.375-ben foglaltakkal. A BH 1998. 613. megállapítása 

továbbá, hogy a helyi önkormányzat esetében, ha nem volt elegendő megfelelő besorolású köztisztviselő, a 

polgármester a képviselő-testület tagjai közül kérhette fel a fegyelmi tanács tagjait. Amennyiben a munkáltatói 

jogkört a képviselő-testület gyakorolta (pl. a jegyző esetében), a fegyelmi tanács jogköre is testületet illette meg. 

A jegyzővel szemben az önkormányzat képviselőtestülete gyakorolta a kinevezési jogkört. Ebből következően a 

fegyelmi büntetés kiszabásának joga nem a képviselő-testület által választott fegyelmi tanácsot illette meg, 

hanem magának a képviselő-testületnek kellett fegyelmi tanácsként eljárnia. A BH1994.113. I. pontjának 

megállapítása alapján továbbá, a köztisztviselővel szemben elrendelt fegyelmi eljárásban az ügy érdeméről a 

fegyelmi tanács döntött. Annak tagjait a fegyelmi jogkör gyakorlója jelölte ki, és nem vehetett részt a fegyelmi 

tanács eljárásában és a döntés hozatalában tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként, akit a vizsgálat során 

tanúként ki- vagy szakértőként meghallgattak. 
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azok a körülmények, amelyek az elévülési idő nyugvásával vagy megszakadásával jártak. Az 

MK 62.  II. pontjának megállapítása, hogy a fegyelmi vétség elkövetésétől számított három 

évi határidő akkor vette kezdetét, amikor az elkövető a cselekményt befejezte. Az MK 62. III. 

pontjának megállapítása volt továbbá, hogy a fegyelmi vétség akkor volt felfedezettnek 

tekinthető, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vétségről, és egyszersmind arról is 

tudomást szerzett, hogy ki volt az a köztisztviselő, aki a vétség elkövetésével alaposan 

gyanúsítható volt.  

A fegyelmi büntetéseket a Ktv. 50. §-a határozta meg, hasonlóan a Kjt. rendszeréhez, 

kizárólagosan a jogszabályban felsorolt fegyelmi büntetések alkalmazására volt lehetőség, 

azaz más büntetés megállapítására nem volt mód. A bírói gyakorlat köréből kiemelhető az 

EBH 2000.363., amely szerint a vezetői megbízás visszavonása nem volt tekinthető 

rendeltetésellenes joggyakorlásnak egymagában azon az alapon, hogy azt megelőzően a 

köztisztviselő ellen fegyelmi eljárás indult, és vele szemben a vezetői megbízását nem érintő 

fegyelmi büntetést szabtak ki. A BH 1996.232. szerint a köztisztviselő a feladatait a köz 

érdekében, a jogszabályoknak és az irányító testületi döntéseknek megfelelően, szakszerűen, 

pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint volt köteles ellátni. E 

kötelezettség súlyos megszegése miatt megalapozott volt a hivatalvesztés fegyelmi büntetés 

kiszabása. 
247

 

Tartalmazott a Ktv. szabályozást a fegyelmi büntetés hatálya tárgykörében is. Eszerint a 

törvényben szabályozottak szerint, meghatározott ideig a fegyelmi büntetés hatálya alatt állt a 

köztisztviselő, azaz köteles volt fegyelmi büntetéséről számot adni. A hátrányos 

következmények időtartama a fegyelmi büntetésekhez igazodóan differenciált volt. A 

megrovás fegyelmi büntetésről számot adni a köztisztviselő nem volt köteles, 

nyilvántartásaiban e büntetés nem volt feltüntethető. A várakozási idő meghosszabbítása 

büntetés hatálya a meghosszabbított várakozási idő leteltéig terjedt. A visszavetés büntetés 

hatálya a visszavetés időpontja szerinti fokozat ismételt elérésének idejéig állt fenn. A címtől 

való megfosztás, valamint a vezetői megbízás visszavonása büntetés hatálya ezek 

végrehajtásától számított két évig tartott. Természetesen e két büntetés hatálya eltelte után a 

köztisztviselő nem tarthatott igényt a visszavont cím, illetőleg megbízás visszaadására. Ha az 

egyhavi illetményének megfelelő külön juttatását részben, vagy egészben megvonták, a 
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büntetés végrehajtásától számított két évig áll a fegyelmi büntetés hatálya alatt. A legtovább, 

három évig tartott a hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya. Ezen idő alatt a Ktv. hatálya alá 

tartozó szerveknél a köztisztviselő nem volt foglalkoztatható. Annak viszont nem volt 

jogszabályi akadálya, hogy a Ktv. hatálya alá tartozó szerveken kívül - például akár a Kjt. 

hatálya alatti munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen. A büntetés hatályának 

megszűnésével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból törölni kellett.  

IV.8. c) A Kjt. és a Ktv. szabályainak egybevetése 

Összehasonlítva a fegyelmi büntetések tekintetében a Kjt-t és a Ktv-t, elmondható, hogy a 

Ktv-ben a fegyelmi büntetések száma több volt, és jelentősebb hátrányt jelentettek. A 

legenyhébb fegyelmi büntetés, azaz a megrovás, és a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, a 

jogviszony megszüntetését jelentő elbocsátás (Kjt.) és hivatalvesztés (Ktv.) mellett a Kjt. csak 

három, a Ktv. azonban öt hátrányos jogkövetkezményt tartalmazott
248

. A Ktv. tette lehetővé a 

legalább egyhavi illetmény összegének megfelelő külön juttatás még ki nem fizetett részének 

csökkentését, megvonását, továbbá az előmeneteli rendszerben történő visszavetést egy 

fizetési vagy besorolási fokozattal. Mind a Kjt., mind a Ktv. rendelkezett a vezető beosztás, 

megbízás fegyelmi hatályú visszavonásáról, illetve a címtől való megfosztástól. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy figyelemmel arra, hogy a Ktv. lehetővé tette általános 

szabályként a vezetői megbízás indokolás nélküli visszavonását, így megkérdőjelezhető volt a 

vezetői megbízás visszavonásának a fegyelmi büntetésként történő meghatározása. A címtől 

való megfosztás kapcsán fel kell arra hívni a figyelmet, hogy ezen fegyelmi büntetés eltérő 

jelentőséggel bírt a Ktv-ben és a Kjt-ben, hiszen amíg a köztisztviselőknek adományozható 

címek az életpályán történő előrehaladást gyorsították, addig a közalkalmazottak címei csak 

kisebb díjazási kiegészítést jelentettek. A legmarkánsabb eltérés azonban a már említett 

elbocsátás és hivatalvesztés következményeiben volt leírható. A Ktv-ben szabályozott 

hivatalvesztés esetén a korábbi köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyának megszüntetését 

követően három évig közigazgatási szervnél nem volt alkalmazható. A Kjt-ben szabályozott 

elbocsátás azonban nem a jogviszony létesítésének kizárását jelentette, hanem kizárólagosan a 

vezetői státusz betöltése nem volt lehetséges a büntetés jogerőre emelkedésétől számított egy 

évig.
249
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 A Kjt. 45. § (2) bekezdésének, illetve a Ktv. 50. §-a (2) bekezdésének szabályozása. 
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A fegyelmi büntetések után a fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályokat érdemes 

összehasonlítani. Arra már a korábbiakban is kitért a dolgozat, hogy különbözött a Kjt. és a 

Ktv. szabályozása abban a kérdésben, hogy a munkáltatónak volt-e eljárás-indítási 

kötelezettsége. A Kjt. szabályozása szerint két esetben volt csak kötelezettsége a munkáltatói 

jogkör gyakorlójának az eljárás indítása, a jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének 

alapos gyanúja esetén, továbbá, ha az eljárás lefolytatását a közalkalmazott maga ellen kéri
250

. 

A Ktv-ben azonban a munkáltatói jogkör gyakorlójának az eljárásindításai kötelezettsége a 

fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén általános szabályként terhelte a 

munkáltatót.
251

 A köztisztviselőnek tehát nem adott a törvény lehetőséget arra, hogy 

kezdeményezze a fegyelmi eljárás lefolytatását maga ellen abból a célból, hogy tisztázni tudja 

magát. Mindez a Kjt-ben fontos jogosultság volt, hiszen lehetőséget teremtett a 

közalkalmazottnak arra, hogy tisztázza magát a törvény által szabályozott eljárás 

eredményeként a vele szemben, akár csak munkáltatói szóbeszédben elhangzó gyanúsítás 

alól. Az eljárási határidők tekintetében is rögzítésre került a Kjt-ben rögzített egy hónapos 

szubjektív, és egy éves objektív határidő, illetve a Ktv. rendelkezései szerinti három hónapos 

szubjektív, és három éves objektív határidő,
252

 azaz a Ktv. hosszabb, és így szigorúbb határidő 

szabályokat tartalmazott. Ennek indoka lehetett a közigazgatás közhatalmi jellege, hiszen 

ezzel gyakorlatilag a közigazgatásban a fegyelmi eljárás megindítására, és így lefolytatására 

tágabb lehetőséget adott a jogalkotó.
253

 Eltérő volt a szabályozás továbbá a Kjt. és a Ktv. 

között azon esetkörben, amikor a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt egyben 

büntető- vagy szabálysértési eljárás is indult. A Kjt. rendelkezései alapján, amennyiben a 

büntető- vagy szabálysértési eljárás nem végződött felmentéssel, a szubjektív jogvesztő 

határidő a jogellenes határozatnak a munkáltatóval történt közlésétől, az objektív jogvesztő 

határidő pedig az eljárás jogerős befejezésétől kezdődött.
254

 Ugyanakkor a Ktv. előírásai 

szerint, amennyiben a köztisztviselő kötelezettségszegése miatt büntető- vagy szabálysértési 

eljárás indult, és az anélkül fejeződött be, hogy megállapították volna a köztisztviselő 

felelősségét, a három hónapos határidőt az eljárás befejezéséről szóló jogerős határozat 

közigazgatási szerv részére történő közlésétől, a hároméves határidőt az eljárás jogerős 

befejezésétől kellett számítani. A különös szabály tehát abban az esetben volt csak 
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 Kjt. 46. § (2) bekezdés  
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 Ktv. 51. § (1) bekezdés 
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 Kjt. 46. § (3) bekezdés, Ktv. 51. § (1) bekezdés 
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 Megjegyzendő, hogy felmerül a kérdés mind a Kjt., mind a Ktv. szabályozását vizsgálva, hogy miért adott a 

jogszabály a szubjektív határidő tekintetében is egy hónapot, illetve három hónapot, hiszen az eljárás 

megindítását a munkáltatói jogkör gyakorlója jelentősen rövidebb határidő alatt is megtehette volna, csökkentve 

ezzel a közalkalmazott/köztisztviselő bizonytalanságát.  
254

 Kjt. 46. § (5) bekezdés  
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alkalmazható, ha a büntető- vagy szabálysértési eljárás a köztisztviselő felelősségének 

megállapítása nélkül fejeződött be
255

.  A határidő kezdetének elhalasztását azért volt indokolt 

a törvénynek biztosítania, mert azzal a büntetőjogi vagy szabálysértési felelősség alól fel nem 

mentő döntés esetén a munkáltatónak lehetősége volt a kötelezettségszegés munkajogi 

következményeinek megállapítására.
256

  

A fegyelmi eljárás felfüggesztése szabályozott volt mind a Kjt-ben, mind a Ktv-ben, azon 

esetekben, ha az ügyben indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezése nélkül a 

tényállás nem volt tisztázható, illetve amennyiben akadályoztatása miatt a közalkalmazott 

vagy köztisztviselő a védekezését nem tudta előterjeszteni.
257

 Kérdésként merül fel 

ugyanakkor, hogy amennyiben az eljárás felfüggesztésre kerül a szabálysértési vagy büntető 

eljárás miatt, az miként érintette a vizsgálatra a jogszabályok által biztosított határidőt? 

Hiszen amennyiben az eljárás felfüggesztésre került, abban az esetben nem volt mód a 

vizsgálat lefolytatására.   

A fegyelmi eljárás első szakasza, így a vizsgálóbiztos szerepe kapcsán szükséges kitérni arra, 

hogy eltérő rendelkezéseket tartalmazott a Kjt. és a Ktv. a vizsgálóbiztos személye 

tekintetében is. Amíg a Kjt-ben foglalt szabályozás szerint vizsgálóbiztosnak elsődlegesen a 

magasabb vezető, illetve vezető beosztást betöltő közalkalmazottat kellett kijelölni, és csak 

ilyen vezető hiányában lehetett kijelölni az eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos 

besorolású közalkalmazottat
258

, addig a Ktv. szabályozása szerint a vizsgálóbiztost a fegyelmi 

eljárás alá vontnál magasabb besorolású, ennek hiányában vezető megbízású köztisztviselői 

közül kellett kijelölni
259

, azaz amíg a közalkalmazottaknál a vezetői státusz volt preferált, és 

nem a besorolás, addig a Ktv-ben a besorolás volt elsődleges, és nem vezetői megbízás. A két 

törvény szabályozása tehát ellentmondásos volt, miként ugyanez mondható el a fegyelmi 

tanács tagjaival kapcsolatban is
260

. Horváth István álláspontja szerint a helyes megoldást a két 

törvény szabályainak részbeni „összeolvasztása” eredményezte volna. A vizsgálóbiztos 

kijelölésekor megfelelő preferált szempont lehetett volna az eljárás alá vontnál magasabb 

besorolás megkövetelése, viszont a fegyelmi tanácsi tagságnál a magasabb vezetői státuszt 
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 Ktv. 51. § (3) bekezdés 
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 Mindezen szabályozást az indokolta, illetve az állt a hátterében, hogy a fegyelmi vétség, a fegyelmi felelősség 

fennállása nem kell, hogy alapját adja a büntető vagy szabálysértési felelősségnek is. Megfordítva azonban a 

helyeztet, a szabálysértési felelősség vagy büntetőjogi felelősség fennállása vélelmezhetően egybe esik a 

fegyelmi felelősség fennállásával is. 
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 Kjt. 47. § (7) bekezdés  

     Ktv. 51/A. (5) bekezdés 
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 Kjt. 47. § (1) bekezdés 
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 Ktv. 51. § (5) bekezdés 
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 Kjt. 49. § (1) bekezdés, illetve Ktv. 53. § (2) bekezdés  
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indokolt lett volna általános elvárásként előírni, tekintettel arra, hogy a tanács tagjai a 

jogviszony tartalmát, akár annak létét, további fennállását is érintő munkáltatói jogkört 

gyakoroltak érvényesen. Ezen túlmenően, ha az eljárás magasabb vezetői megbízású személy 

ellen folyt, szerencsésebb lett volna, ha mindkét törvény általános szabályával a szervezeten 

kívülről, a fenntartó vagy a felügyelő szervezetből, testületből „verbuváljá” az eljárás 

szereplőit.
261

 

A fegyelmi tárgyalás és határozat tekintetében is párhuzamot lehet vonni, illetve 

ellentmondásokat lehet felfedezni. A Kjt. általános szabálya volt a tárgyalás nyilvánossága, 

azonban minősített adat megőrzése érdekében, vagy a fegyelmi eljárás alá vont kérelmére zárt 

tárgyalást volt köteles a tanács elrendelni 
262

. A Ktv. ezen kérdéskörben nem tartalmazott 

rendelkezést. Szintén Horváth István észrevétele, hogy a közalkalmazotti szabályok szerint a 

fegyelmi tanácsnak a döntését az első tárgyalástól számított harminc napon belül kellett – akár 

újabb tárgyalás tartásával is – meghoznia
263

. A Ktv. e kérdésben nem tartalmazott 

rendelkezést. A fegyelmi határozat tartalmát tekintve szintén kifogásolható volt a Ktv. 

szabálya az eljárás megszüntetése kimondásával kapcsolatban.
264

  Vitatva a köztisztviselőkre 

hatályos rendelkezést, Horváth István álláspontja szerint, ha a köztisztviselő a terhére rótt 

fegyelmi vétséget nem követte el, nem az eljárást megszüntető, hanem a felelősség hiányáról 

kifejezetten rendelkező határozatot lett volna indokolt hozni. Amennyiben ugyanis a 

köztisztviselő a fegyelmi vétséget bizonyíthatóan nem követte el, a „vádak” alól felmentő, és 

nem az eljárást megszüntető határozat lett volna az elfogadható. Utóbbinak akkor lett volna 

helye, ha az eljárás lefolytatása objektív ok miatt vált lehetetlenné, így a jogviszony 

megszűnt, vagy a munkáltató a törvényben előírt jogvesztő határidők valamelyikét 

elmulasztja, illetve bizonyítás hiányában nem volt megállapítható a felelősség.
265

 

IV.9.) A közszolgálat hatályos szabályozása 

A Kjt. fentebb ismertetett szabályozása tekintetében rögzíteni kell, hogy a fegyelmi 

felelősségre vonatkozó szabályozás a negyedik Mt., azaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 
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 Horváth István az ELTE-ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék „Péntek 13 - Kritikai kiadás - Gondolatok 
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2012. évi I. törvény 2012. július 1-jei hatálybalépésével hatályon kívül helyezésre került.
266

 A 

hatályon kívül helyezés indoka a törvény indokolása szerint az volt, hogy a gyakorlati 

tapasztalatok szerint túlszabályozott, szükségképpen bürokratikus és rugalmatlan, illetőleg 

jelentős mértékben indokolatlan a közalkalmazottak fegyelmi felelősségére vonatkozó 

szabályozás fenntartása. Ezért a törvény e jogintézményt megszüntette. Az indokolás szerint 

helyette a már eddig is létező rendkívüli felmentés eszközével élhet a munkáltató, ha a 

közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét 

szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként 

olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

Megjegyzendő ugyan, hogy az indokolás nem tartalmazza, de alkalmazható a Kjt. esetében is 

az Mt. 56. §-a, azaz a negyedik Mt. fentiekben kifejtett, fegyelmi felelősségre vonatkozó 

szabályozása, hiszen a Kjt. nem tartalmaz a hatályon kívül helyezéssel a tárgykört érintően 

speciális szabályozást, és nem zárja ki az Mt. 56. §-ának alkalmazását. A későbbiekben a 

dolgozat értékelni fogja a Kjt. fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozásának hatályon 

kívül helyezését. 

Magát a Ktv. egészét 2012. március 01-jével helyezte hatályon kívül a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.). Mennyiben tért el a 

Ktv. szabályozásától a Kttv.?  A Ktv. fentebb ismertetett, igen részletes és precíz 

szabályozásához képest indokolatlan és aggályokat is szülő jogalkotói megoldás, hogy a Kttv. 

rendszerében számos alapvető kérdés, és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő 

lényeges garancia rendeleti szinten került meghatározásra.
267

 A jogalkotói megoldás 

indokolatlan és aggályos mivoltát támasztják alá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 3. §-ában foglaltak, amely szerint az adott életviszony szabályozása nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. Említhető továbbá a törvény 4. §-a, amely 

szerint, ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvető 

jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat. 

Hivatkozni lehet továbbá a törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontjára, amely szerint, nem 

lehet felhatalmazást adni a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, továbbá 

jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására. 
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A jogalkotási törvényben foglaltakkal tehát összhangban nem lévő módon, de a Kttv. helyett a 

végrehajtási rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) határozza meg az eljárás megindítására, 

magára a vizsgálatra, illetve magára a tárgyalásra vonatkozó szabályokat. Azon rendelkezések 

kerültek rendeleti szintre, amely szerint a fegyelmi eljárás megindításának elrendelésekor meg 

kell jelölni azon, a kormányzati jogviszonyból származó kötelezettséget, amelynek vétkes 

megszegésére vonatkozóan alapos gyanú merült fel, az arra vonatkozó rendelkezést, hogy 

közölni kell azokat az adatokat és tényeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetését 

bizonyítják, továbbá közölni kell a vizsgálóbiztos személyére és a fegyelmi tanács 

összetételére (pl. összeférhetetlenség, besorolási kritériumok), a vizsgálóbiztos és a fegyelmi 

tanács eljárására, illetve az eljárás alá vont kormánytisztviselő jogaira (például jogi képviselő 

igénybe vétele, irat-betekintési jog, bizonyítási indítvány kezdeményezése) vonatkozó 

tényeket és rendelkezéseket.  

Az alábbiakban indokolt megnézni, hogy melyek a Kttv. szabályozási rendszerében a 

fegyelmi felelősség megállapításának feltételei. Mindenekelőtt a kormányzati szolgálati 

jogviszony fennállását kell kiemelni. Ebből következően tehát, abban az esetben, ha a vétkes 

kötelezettség alapos gyanújáról való munkáltatói tudomásszerzés időpontja előtt már a 

jogviszony megszűnt, a kormánytisztviselő elleni fegyelmi eljárást nem lehet megindítani, ha 

pedig a jogviszony megszűnésre a már megindított fegyelmi eljárás alatt kerül sor, azt meg 

kell szüntetni.
268

 Megjegyzendő, hogy a BH 1999.577. még a Ktv. hatálya alatt született, 

azonban a Kttv. alatt is alkalmazandó, hogy a fegyelmi eljárás a határozat meghozatalával 

befejeződik be. A határozat kézbesítése nem a fegyelmi eljárás része, hanem az azt lezáró 

munkáltatói intézkedés közlése. Hasonlatosan a Kjt. és a Ktv. rendelkezéseihez, amennyiben a 

határozat meghozatalakor a kormánytisztviselő jogviszonya fennállt, a határozatot kizárólag 

amiatt, hogy azt már a jogviszony megszűnését követően kézbesítették, nem lehet hatályon 

kívül helyezni. 

A jogviszony fennállása mellett a fegyelmi felelősség érvényesítésének további feltétele a 

vétkes kötelezettségszegés, illetve az, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyból eredő 

valamely kötelesség megszegésének vétkes jellege bizonyítható legyen.  

A 156. § (1) bekezdés szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója a tudomására jutott fegyelmi 

vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén köteles az eljárást megindítani. Kivételt jelent a 
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 Megjegyzendő, hogy amennyiben a jogviszony a kormánytisztviselő által lemondással kerül megszüntetésre, 

akkor a lemondási idő alatt indítható és lefolytatható a fegyelmi eljárás. Ez teljes mértékben azonos a Kjt. és a 

Ktv. szabályozásával. 
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Kttv. szerint ez alól a méltatlanság, illetve a bizalomvesztés miatti felmentés, valamint a 

hivatásetikai elvek megsértése.
269

 Meg kell jegyezni, hogy Horváth István szerint a jogszabály 

által meghatározott kivételeket megfogalmazó rendelkezés, illetve az a szabályozás, hogy a 

kivételek esetében nem lehet fegyelmi eljárást indítani, egy logikai „megbicsaklást” 

jelentenek. Ennek indoka, hogy ahhoz, hogy megállítható legyen, hogy valóban elkövette-e a 

közszolgálati tisztségviselő a méltatlanságot vagy a bizalomvesztést jelentő 

kötelezettségszegést, vagy sértett-e hivatásetikai szabályt, alapos gyanú esetén eljárást lenne 

indokolt és szükséges indítani, méghozzá fegyelmi eljárást.
270

 Ennek következményeként, 

miután hivatali méltatlanság és bizalomvesztés esetén nem lehet fegyelmi eljárást indítani, 

meghatározóan a kormánytisztviselő nem megfelelő munkavégzése képezheti az alapját a 

felelősségnek. Fontos hangsúlyozni, hogy általános szabályként a munkáltatónak nincs 

mérlegelési lehetősége arra vonatkozóan, hogy elrendelje-e a fegyelmi eljárást, vagy annak 

mellőzésével más intézkedést tegyen, amely fakadna a munkáltatói jogkör gyakorlásából.
271

   

Ugyanakkor, kivétel az általános szabály alól, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat a 156. § (2) 

bekezdése alapján, abban az esetben, ha a tényállás megítélése egyszerű és a 

kötelezettségszegést a kormánytisztviselő elismeri. Mikor minősíthető a tényállás megítélése 

egyszerűnek? Vélelmezhetően olyan tényállásra lehet ez irányadó, amelyben tények jogi 

megítélése kétségek nélküli, bizonyítási eljárás lefolytatása nem indokolt és szükséges. 

Ugyanakkor itt előállhat olyan eset, amikor is a tényállás egyszerű, és a kötelezettségszegést a 

kormánytisztviselő elismeri, azonban a kötelezettségszegésre figyelemmel az ebben az 

esetben kiszabható megrovás aránytalanul enyhe szankció. 

A fegyelmi eljárás szabályozása azonos a Ktv-ben foglaltakkal, azaz a fegyelmi eljárás első 

szakasza a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt vizsgálóbiztos által lefolytatott 

                                                           

269
 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a jogalkalmazási gyakorlat egyértelművé tette, hogy a munkáltató dönthet 

abban az esetben, ha a kormánytisztviselő kötelezettségszegése a méltatlanság megállapítására alapot adó 

magatartás tanúsításaként is értékelhető, de fegyelmi vétségnek is, hogy milyen jogkövetkezményt alkalmaz. A 

jogkövetkezmény nem kizárólag a méltatlanná vált jogcímen a felmentési kötelezettség lehet, hanem a 

munkáltató jogszerűen úgy is dönthet, hogy a kormányzati szolgálati viszonyból származó kötelezettségek 

vétkes megszegése miatt fegyelmi eljárást rendel el, az EBH2016. M.31. szerint. 

270
 Horváth István: Közszolgálat: Komparatív előnyök – hátrányokkal? In: Munkajog. HVG Orac. Budapest. 

2018. évf. I. szám. 8.o 
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 Ahogyan ez például a Kjt. szabályozásában megilleti a munkáltatót, azaz az ott kifejtettek szerint adott a 

jogszabály által a lehetősége arra, hogy döntsön: fegyelmi eljárást indít, vagy más hátrányos jogkövetkezmény 

alkalmazását tartja indokoltnak.  
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vizsgálattal indul.
272

 A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított tíz munkanapon belül köteles a 

vizsgálatot lefolytatni. A fegyelmi eljárás második szakaszát jelentő tárgyalásban, az ügy 

érdeméről a háromtagú fegyelmi tanács dönt. A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából 

tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet igénybe, szemlét tarthat. 

Amennyiben az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, további nyolc napon belül újabb 

tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tanács az első tárgyalástól számított legkésőbb harminc 

napon belül, zárt ülésen, szótöbbséggel határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba 

foglalja.
273

 

A fegyelmi eljárás megindítása tekintetében hangsúlyos kérdés az eljárási határidő kérdése. A 

kormánytisztviselővel szemben a fegyelmi eljárás megindítására a 156. § (1) bekezdése 

alapján nyitva álló és a kötelezettségszegés, azaz a szubjektív határidő három hónap, az 

objektív határidő három év. A fegyelmi eljárás megindítását kizárja a 156. § (1) bekezdésében 

szabályozott bármelyik határidő lejárta. Az előbbiekben említett szabályok tekintetében is 

utalni lehet az MK 62. számú kollégiumi állásfoglalás által megállapítottakra. Az állásfoglalás 

a Ktv. szabályai kapcsán is említésre került a fentiekben.
274
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Vizsgálóbiztost a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb 

besorolású, ennek hiányában vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő lehet. Vezetői munkakört betöltő 

kormánytisztviselő esetén az államigazgatási szervnek a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos szintű 

vezetői munkakört betöltő kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottjai közül kell kijelölni a 

vizsgálóbiztost. 

A Kttv. 157. § (1) bekezdése alapján a fegyelmi eljárás alatti jogosítványa a vizsgálóbiztosnak, hogy javaslatot 

tehet a munkáltatói jogkör gyakorlójának a fegyelmi eljárás alá vont kormánytisztviselő állásából való 

felfüggesztésére, ha a jelenléte a tényállás tisztázását gátolná, vagy a kötelességszegés súlya és jellege a 

munkahelytől való távoltartást indokolja. Az állásból való felfüggesztés a fegyelmi határozat kihirdetéséig 

tarthat, hivatalvesztés büntetéssel - az erről szóló határozat jogerőre emelkedéséig - azonban a felfüggesztés 

együtt jár. A felfüggesztés időtartamára az illetmény 50%-át vissza kell tartani, azaz az nem lehetőség, hanem 

kötelezettség. Ugyanakkor, ha a fegyelmi eljárással párhuzamosan folyó büntető eljárás során a 

kormánytisztviselővel szemben olyan, a személyes szabadságát korlátozó intézkedést hoznak (pl. előzetes 

letartóztatás vagy házi őrizet elrendelése), amely a munkahelyen történő megjelenést eleve kizárja, indokolt és 

takarékosságot jelentő intézkedés a munkáltatótól, ha megszünteti az állásból való felfüggesztést. A teljes 

illetményt vissza kell azonban tartani, a hivatalvesztést kimondó fegyelmi határozat kézhezvételétől kezdődően. 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni a visszatartott illetményt, kivéve, ha a 

hivatalvesztést kimondó határozat vált jogerőssé a 157. § (4) bekezdése alapján. 

273 A Kttv. 158. § (2) bekezdésének szabályozása szerint a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni abban az esetben, 

ha annak tartama alatt a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik, a fegyelmi eljárás megindítására nyitva 

álló jogvesztő határidőt elmulasztották, a kormánytisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, 

vagy annak elkövetése nem bizonyítható, felelősségre vonást kizáró ok áll fenn. A fegyelmi eljárás 

megszüntetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, ha arról a jogviszony megszűnése miatt kell határozni, 

egyéb esetekben erről a fegyelmi tanács határoz a 158. § (2) bekezdése alapján.  

274 MK 62. szám I. A közszolgálati tisztviselővel(kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, 

közszolgálati ügykezelő) szemben a fegyelmi eljárás megindítására a Kttv. 156. §-ának (1) bekezdése alapján 

nyitva álló, s a kötelezettségszegés (a továbbiakban: fegyelmi vétség) elkövetésétől számított háromévi, illetve a 

felfedezéstől kezdődő háromhavi határidő folyását nem módosíthatják azok a körülmények [Kttv. 192. §-ának 
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A fegyelmi büntetéseket a Kttv. 155. §-a sorolja fel. Hasonlóan a Kjt. és a Ktv. megoldásával, 

kizárólagosan a jogszabályban meghatározott fegyelmi büntetések kiszabására van lehetőség, 

így a megrovás, az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása – amely 

legfeljebb két év lehet, illetve, amely fizetési és besorolási fokozatban is alkalmazható –, az 

előmeneteli rendszerben történő egy fizetési fokozattal való visszavetés, az előmeneteli 

rendszerben egy besorolási fokozattal való visszavetés, a címtől való megfosztás, vezetői 

munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés, a hivatalvesztés fegyelmi büntetések 

alkalmazására. Megjegyzendő, hogy az egy fizetési, vagy besorolási fokozattal való 

visszavetés az illetmény csökkenését is maga után vonja, és a címtől való megfosztás is az 

illetmény csökkenését jelenti. A legsúlyosabb fegyelmi büntetés a hivatalvesztés. Ez jelenti a 

jogviszony megszüntetését, illetve azt, hogy a kormánytisztviselő három évig nem 

alkalmazható a Kttv. hatálya alá tartozó szerveknél. A bírói gyakorlatból behívható a BH 

1996. 232. számú határozat, amely szerint a kormánytisztviselő a feladatait a köz érdekében, a 

jogszabályoknak és az irányító testületi döntéseknek megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és 

igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni. E kötelezettség súlyos 

megszegése miatt megalapozott a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása. Az 

Mfv.II.10995/1998. alapján pedig, ha a kormánytisztviselő az utasításnak eleget tett, csupán 

azt megelőzően ellenkezett a végrehajtással kapcsolatban, a legenyhébb büntetés kiszabása is 

indokolatlan.  

A Kttv. szabályozása is ismeri a fegyelmi büntetés hatályának intézményét. A Kttv. 155. § (4) 

bekezdésében meghatározott ideig a fegyelmi eljárás lezárásával büntetésben részesített 

kormánytisztviselő a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, azaz köteles fegyelmi büntetéséről 

számot adni. Ezek időintervalluma a fegyelmi büntetések súlyához igazodik. A megrovás 

büntetésről számot adni a kormánytisztviselő nem köteles, nyilvántartásaiban e büntetés nem 

tüntethető fel. A várakozási idő meghosszabbítása büntetés hatálya a meghosszabbított 

várakozási idő leteltéig terjed. A visszavetés büntetés hatálya a visszavetés időpontja szerinti 

fokozat ismételt elérésének idejéig áll fenn. A címtől való megfosztás büntetés hatálya ezek 

                                                                                                                                                                                     
(6)-(7) bekezdése], amelyek az elévülési idő nyugvásával vagy megszakadásával járnak. II. A fegyelmi vétség 

elkövetésétől számított három évi határidő akkor veszi kezdetét, amikor az elkövető a cselekményt befejezte. III. 

A fegyelmi vétség akkor tekinthető felfedezettnek, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vétségről, és 

egyszersmind arról is tudomást szerzett, hogy ki az a közszolgálati tisztviselő, aki a vétség elkövetésével 

alaposan gyanúsítható. IV. A fegyelmi eljárás megindítását kizárja a Kttv. 156. §-a (1) bekezdésének második 

mondatában szabályozott bármelyik határidő lejárta. 
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végrehajtásától számított két évig tart. A büntetések hatályának eltelte után a 

kormánytisztviselő nem tarthat igényt a cím visszaadására. A legtovább, három évig tart a 

hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya. Ezen idő alatt a Kttv. hatálya alá tartozó szerveknél 

a kormánytisztviselő nem foglalkoztatható. A büntetés hatályának megszűnésével a fegyelmi 

büntetést minden nyilvántartásból törölni kell. 

A Kttv. szabályainak ismertetése mellett a 2019. január 01-jén hatályba lépett, azonban igen 

sajátos módon csak 2019. március 01-jétől alkalmazandó,
275

 a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban Kit.) szabályait is vizsgálni kell. Az indokolása 

szerint ez a jogszabály elősegíti a hatékonyabb kormányzati igazgatási szervezetrendszer 

kialakítását, a nemzetet magas színvonalon szolgáló kormányzati tisztségviselők szolgálati 

jogviszonyának szabályozását, szolgálatuk nagyobb anyagi elismerését, továbbá a 

közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítését. A törvény rögzíti a 

kormányzati igazgatási szervek és a kormányzati igazgatásban alkalmazható tisztségviselők 

típusait, és az azok tevékenységének irányításért felelős vezetőket, meghatározza továbbá a 

Kormány működését, a miniszterelnök feladatait, irányítási jogköreit, a kormányülésekre, 

kormánykabinetekre, kormánybizottságra, testületekre vonatkozó szabályokat, a 

kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és megbízottak jogállását, a Miniszterelnöki 

Kormányiroda és a minisztériumok működési kereteit. A törvény kiterjed a kormányzati 

főhivatalok és a központi hivatalok jogállására és szervezeti működésére, továbbá a politikai 

felsővezetőkre vonatkozó alkalmazhatósági és összeférhetetlenségi szabályokra, a 

kormányzati szolgálati jogviszonyra, és a kormánytisztviselőkre, valamint a 

kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőkre, és kormányzati ügykezelőkre 

vonatkozó részletes szabályokra, továbbá az őket illető juttatásokra. Kérdés, hogy vajon ez a 

jogszabály miként szabályozza a fegyelmi felelősséget?  

A Kit. egy szakasza, a 166. § tér ki a fegyelmi felelősségre, azzal, hogy a részletszabályokat a 

Kormány rendeletben állapítja meg, ez a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, 

valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes 

személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. 

rendelet). Miként viszonyul egymáshoz a fentiekben ismertetett Kttv. és a Kit. szabályozása? 
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 A törvény 283. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – azaz 

gyakorlatilag néhány § kivételével – a törvény rendelkezéseit csak 2019. március 01-jétől kell alkalmazni.  
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Magát a fegyelmi vétséget azonos módon határozza meg mindkét jogszabály.
276

 A fegyelmi 

eljárás a korábban elemzett közszolgálati törvényekkel azonos módon két szakaszból áll, a 

Korm. rendelet határozza meg a két eljárási szakaszra vonatkozó rendelkezéseket, így a 

vizsgálat és a tárgyalás szabályait. A későbbieken kifejtésre kerül, hogy a tárgyalási szakaszra 

nem minden esetben kerül sor. A vizsgálatot a vizsgálóbiztos folytatja le, akinek legalább a 

kormánytisztviselővel azonos besorolási (előmeneteli) kategóriájú álláshelyen foglalkoztatott 

személynek kell lennie, ha a kormányzati igazgatási szervnél ilyen személy nincsen, az 

irányítást, felügyelet ellátó szerv vezetője jelöli ki a vizsgálóbiztos személyét.
277

 Az eddig 

vizsgált szabályozástól eltérő, hogy a vizsgálatra meghatározóan hosszabb idő áll 

rendelkezésre, 22 munkanap – tehát nem naptári nap –, és ez a határidő is meghosszabbítható 

további 10 munkanappal, a vizsgálóbiztos indítványára.
278

 A korábbi közszolgálati 

rendelkezésektől eltérő szabályozási megoldás szintén, hogy a vizsgálat alatt van arra 

lehetősége a vizsgálóbiztosnak, hogy az eredeti kötelezettségszegések mellett a vizsgálatot 

további kötelezettségszegésekre is kiterjessze.
279

 Ebben az esetben irányadó a Kit. 95. §-a, 

amely szerint írásban értesíteni kell a kormánytisztviselőt a kötelezettségszegésről, illetve az 

annak alapjául szolgáló magatartásról és elkövetési időpontokról. Ez igen aggályos, hogy ez 

az eljárás első szakasza, a vizsgálat alatt történik! 

A vizsgálat alatt a vizsgálóbiztos köteles a kormánytisztviselőt meghallgatni. Garanciális 

szabály, hogy a meghallgatásról a kormánytisztviselő és a képviselője legalább öt 

munkanappal korábban megkapja az értesítést a meghallgatásról.
280

 A vizsgálóbiztos a 

tényállás tisztázása érdekében tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet 

igénybe, szemlét tarthat. Garanciális szabály az is, hogy ha a kormánytisztviselő 

meghallgatása tartós akadályoztatása miatt nem lehetséges, a kötelezettségszegés 

elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 

öt munkanapos határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő. Nem 
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akadálya a fegyelmi eljárás lefolytatásának, ha a kormánytisztviselő védekezését határidőben 

nem terjeszti elő.
281

 

A fegyelmi eljárás második szakasza nem minden esetben a tárgyalás, hanem a fegyelmi 

jogkör gyakorlója dönthet arról, hogy kijelöl-e fegyelmi tanácsot. Amennyiben ezt nem teszi 

meg, maga a fegyelmi jogkör gyakorlója fog dönteni a kérdésben, és hoz indokolt, írásbeli 

határozatot.
282

 A határozat meghozatala előtt a fegyelmi jogkör gyakorlójának kötelezettsége 

a kormánytisztviselőt meghallgatnia. A fegyelmi jogkör gyakorlója vagy megszünteti a 

fegyelmi eljárást, vagy a fegyelmi felelősséget megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki.  A 

megszüntetésre akkor kerül sor, ha a fegyelmi eljárás időtartama alatt a kormánytisztviselő 

kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy azt megszüntetik, a fegyelmi eljárást a 

jogszabályi határidőn túl indították meg, a kormánytisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget 

nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható, lényeges eljárási szabálysértés 

valósult meg.
283

 A tárgyalási szakaszra kizárólagosan abban az esetben kerül sor, ha a 

fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi tanács kijelölése mellett dönt. A fegyelmi tanács 

elnöke a fegyelmi jogkör gyakorlója, a tanács háromtagú, a fegyelmi tanács tagjai tagjaira, 

illetve az összeférhetetlenségükre ugyanaz a szabályozás irányadó, mint a vizsgálóbiztosra.
284

 

A fegyelmi tanács vagy megszünteti az eljárást, vagy tárgyalás tartása nélkül szab ki fegyelmi 

büntetést
285

, illetve tárgyalást tart. Amennyiben nem kerül sor tárgyalás tartására, kizárólag a 

Korm. rendeletben meghatározott fegyelmi büntetések kiszabására van lehetőség, azaz 

gyakorlati éllel azt lehet mondani, hogy a hivatalvesztés kiszabására nincsen mód tárgyalás 

tartása nélkül. Minden kétséget kizáróan ez a lehetőség gyorsítja az eljárást. Fontos, hogy nem 

kell fegyelmi büntetést kiszabni, amennyiben a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is 

indokolatlan a körülményekre tekintettel.
286

  

A tárgyalás mellőzésének lehetősége kapcsán utalni lehet egy klasszikusan magánjogi 

területre, az ügyvédi tevékenységet szabályozó törvényben a fegyelmi felelősség 

szabályozására. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény meglehetősen 

részletesen szabályozza a fegyelmi felelősség kérdését. Hasonlóan az előbbiekben elemzett 
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kormányrendeleti szabályokhoz, az ügyvédi törvény is lehetőséget ad arra, hogy a tárgyalás 

tartása nélkül kerüljön sor a fegyelmi határozat meghozatalára,
287

 egyszerű megítélésű 

ügyben. Garanciális szabály azonban egyrészt az, hogy a tárgyaláson kívül hozott 

határozatban a kamarából történő kizárás fegyelmi büntetés nem szabható ki, másrészt pedig 

az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás 

tartását kérheti. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy amíg a hivatkozott Korm. rendeletben a 

fegyelmi jogkör gyakorlóját illeti meg a döntés joga, hogy maga hozza meg a fegyelmi 

határozatot, vagy kijelöl-e fegyelmi tanácsot, addig az ügyvédi tevékenységről szóló 

törvényben a határozatot a fegyelmi tanács hozza meg – tehát a fegyelmi tanács kijelölésre 

kerül –, csak a határozat meghozatalára kerül tárgyalás tartása nélkül sor. Összehasonlítva ezt 

a két szabályozási megoldást, az ügyvédi tevékenyégről szóló törvény megoldása 

alkalmazható lehetne a Korm. rendeletben is, azaz a fegyelmi jogkör gyakorlója által a tanács 

kijelölésre kerülne. Ez a kormánytisztviselőnek garanciát jelentene, hiszen elválna a fegyelmi 

jogkör gyakorlójának és a fegyelmi határozatot meghozó személye. Továbbá, a 

Korm.rendeletben az az ügyvédi törvényben foglalt megoldás is szabályozásra kerülhetne, 

hogy az eljárás alá vontat megilleti az a jogosítvány, hogy kérheti a tárgyalás tartását a 

határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.  

Az ügyvédi szabályozásra történő kitekintést követően, visszatérve a Korm. rendeletre, 

elmondható, hogy az külön szabályozza a közös szabályokat. Ennek kapcsán a korábbi 

szabályozásban nem megtalálható új elem, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

költségeket mindenkinek magának kell előlegezni, illetve, amennyiben a kormánytisztviselő 

fegyelmi felelősségét a Közszolgálati Döntőbizottság véglegessé vált határozatával vagy a 

bíróság jogerős ítéletével megállapította, a kormánytisztviselő viseli az általa indítványozott 

eljárási cselekmények, valamint a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit. A 

kormánytisztviselőt terhelő költségek méltányosságból mérsékelhetőek vagy 

elengedhetőek.
288

 Nóvum továbbá, hogy a kormánytisztviselő hozzátartozója is 

meghatalmazás útján eljárhat képviselőként.
289

 A fegyelmi jogkör gyakorlójának lehetősége 

van az eljárás felfüggesztésére. Nóvumként értékelhető továbbá a lényeges eljárási szabályok 

meghatározása, a hozzátartozó képviselőként történő eljárási lehetősége, a fegyelmi jogkör 

gyakorlójának döntése alapján a tárgyalási szak elmaradása, a költségek viselése, hosszabb 

határidő a vizsgálati szakban és a tárgyalási szakban is, a vizsgálat kiterjesztése további 
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kötelezettségszegésekre, a bizonyítékok ismeretében a védekezés előterjesztésére határidő 

meghatározása. Továbbá, a 102. § (4) bekezdés c) pont szabályozása, amelynek alapján a 

vizsgálati szak után, a tárgyalás nélkül megszüntethető a fegyelmi eljárás a fegyelmi jogkör 

gyakorlója által, ha a kormánytisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy 

annak elkövetése nem bizonyítható. Ez tehát kizárólag a vizsgálat után, tárgyalás nélkül kerül 

megállapításra.  A Kit. is kötötten meghatározza az alkalmazható fegyelmi büntetéseket, 

amelyek a megrovás, az illetménycsökkentés besorolási kategórián belül, a vezetői 

álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés, a hivatalvesztés lehetnek.
290

 A fegyelmi 

büntetés hatálya alatt állás intézménye megtalálható a Kit-ben is, a Kttv-hez hasonlóan.
291

 Az 

azonnali hatályú felmentés kérelmezése,
292

 illetve a fegyelmi eljárás alatt az állásból való 

felfüggesztésre lehetősége is a Kttv-hez hasonlóan a Kit-ben is megtalálható. Az eljárás 

indítási határidők azonosak a Ktt-vel foglaltakkal, a szubjektív határidő három év, az objektív 

határidő három év.
293

 A megrovás fegyelmi büntetés kiszabására mindkét törvény azonos 

módon ad lehetőséget. 
294

 Mindkét törvényben eljárás-indítási kötelezettség van.
295

 Végezetül, 

a fegyelmi eljárás lefolytatásának jelentőségét kérdőjelezi a munkáltató általi egyoldalú 

kinevezés-módosítás lehetősége. Akitől meg kíván válni a közigazgatási szerv, a Kit. szerint 

olyan feladatra is módosíthatja a kinevezést, amit a kormánytisztviselő iskolai végzettsége 

alapján el sem láthat. Maga fogja a kérni a felmentését.   

IV.9. a) A hatályos törvények egybevetése 

A Kjt., Ktv., Kttv. és Kit. szabályainak bemutatása, elemzése után megállapítható, hogy a Kjt. 

rendelkezései szerint a munkáltatónak a mérlegelési jogkörébe tartozott, hogy megindítja-e a 

fegyelmi eljárást, azaz általános szabályként nem volt eljárás-indítási kötelezettsége. Ezen 

általános szabály alól két kivétel volt, a jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos 

gyanúja, illetve, ha a közalkalmazott kérte maga ellen az eljárás lefolytatását. Tanulságos a 

bírói gyakorlat, a BH 2000. 424. alapján, abban esetben is kérelmezhette maga ellen a 

fegyelmi eljárás megindítását a közalkalmazott, amennyiben a munkáltató csak 

figyelmeztetést kívánt volna alkalmazni vele szemben. Ezt a tisztázási lehetőséget a 

közigazgatás szabályai nem biztosítják. Az eljárás indításának kérdésköre tekintetében még 
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két szempontot kell hangsúlyozni, egyrészt, hogy fegyelmi vétséget kizárólagosan a lényeges 

kötelezettség vétkes megszegése valósított meg - lényeges kötelezettségszegés a jogszabály 

által meghatározva nem volt, annak kereteit a jogalkalmazási gyakorlat adta meg -, másrészt, 

a jogszabály megadta a lehetőségét a fegyelmi felelősség megállapítására a fegyelmi eljárás 

lefolytatása nélkül is, csekély súlyú kötelezettségszegés és tisztázott tényállás esetén. Ebben 

az esetben érdemi döntést a fegyelmi eljárás megindítója hozott, a kiszabott büntetés 

kizárólagosan a legenyhébb fegyelmi büntetés, a megrovás lehetett. Az eljárás megindítására 

vonatkozó határidők tekintetében a Kjt. az egy hónapos szubjektív, és egy éves objektív 

határidőt alkalmazta. Magának a fegyelmi eljárásnak a kérdésében egy igen részletes és precíz 

szabályozást találunk. Az eljárás első szakasza minden esetben a vizsgálóbiztos által 

lefolytatott vizsgálati szakasz, amelyet kivétel nélkül a második szakasz, a tárgyalási rész 

követ. Igen fontos hangsúlyozni, hogy a Kjt-ben meghatározott, az egyes eljárási szakaszokra 

vonatkozó határidők nem voltak jogvesztőek, ebből következően a határidők túllépése 

önmagában nem vezethetett a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezéséhez, ugyanakkor a 

határidő indokolatlan elhúzása általános magatartási követelménybe ütközhetett, 

rendeltetésellenes joggyakorlást valósíthatott meg. Továbbá, a bírói gyakorlat alapján – a 237-

es lábjegyzetben idézett határozat értelmében –, amennyiben a közalkalmazott a 

vizsgálóbiztos jelentését csak a fegyelmi tárgyalás megnyitását követően kapta kézhez, ez 

sem vonta maga után a határozat hatályon kívül helyezését! 

Az eljárás kapcsán további rögzítendő tény, hogy lehetőség volt a közalkalmazott állásából 

történő felfüggesztésére, méghozzá bármikor, de amennyiben annak nem álltak fenn az 

indokai, a felfüggesztést meg kellett szüntetni. A felfüggesztés idejére távolléti díj járt, annak 

legfeljebb 50 %-át azonban vissza lehetett tartani, azzal, hogy a visszatartott összeget a 

fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kellett fizetni a közalkalmazottnak.  

A fegyelmi büntetések kötöttek voltak, a legenyhébb fegyelmi büntetés a morális jellegű 

megrovás volt, amely gyakorlatilag erkölcsi hátrányt jelentett, a legsúlyosabb az elbocsátás, 

amely a közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetését jelentette. Ahogyan az a 

korábbiakban említésre került, a Kjt-nek a fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozása 

2012. július 01-jével, a negyedik Mt-nek a hatályba lépésével hatályon kívül helyezésre 

került. Ez a jogalkotói lépés indokolatlan, ahogyan Horváth István megfogalmazza, ez egy 

kodifikációs tévedés, hiszen a fegyelmi felelősség nemcsak a közintézmény szankcionálási 

lehetősége, hanem általános közalkalmazotti komparatív előny is volt, hiszen a 

közalkalmazott kötelezettségszegése esetén a munkáltatónak nemcsak a figyelmeztetés a 
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jogviszony megszüntetése közötti választás lehetősége állt rendelkezésére, illetve, a Kjt. az 

eljárási szabályok meghatározásával, és az eltérő súlyú fegyelmi büntetések megállapításával 

biztosította a felelősség kérdésében történő megalapozott döntéshozatalt. A közalkalmazotti 

fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezése azonban azzal a 

következménnyel jár, hogy a közalkalmazott a munka magánjogának hatálya alá került, azaz 

az Mt. vétkes kötelezettségszegésre vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak. Ez azzal a 

következménnyel is jár, hogy a közalkalmazottnak elveszett az a jogosultsága, hogy – 

tisztázandó a személyével kapcsolatos gyanút, maga ellen kötelezően fegyelmi eljárás 

lefolytatását kérje.
296

  

A Ktv. tekintetében megfogalmazható első különbség volt a Kjt. szabályaitól, hogy a fegyelmi 

felelősséget bármilyen vétkes kötelezettségszegés megvalósította, a Kjt. rendelkezéseitől 

eltérően nem volt megkövetelt a lényeges kötelezettségszegés. További eltérés a Kjt-től, hogy 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának eljárás-indítási kötelezettsége volt, nem állt rendelkezésre 

tehát mérlegelési lehetősége a munkáltatónak arra vonatkozóan, hogy elrendelje-e a fegyelmi 

eljárást, vagy annak mellőzésével más intézkedést, egyéb hátrányos jogkövetkezményt 

alkalmazzon, így például figyelmeztetést adjon. Ezen általános szabály alól egy kivétel volt, 

méghozzá az az eset, amely szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi 

büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhatott. Ennek azonban az volt a 

feltétele, hogy a tényállás megítélése egyszerű volt, és a kötelezettségszegést a köztisztviselő 

elismerte. A tényállás megítélése akkor volt egyszerűnek tekinthető, ha külön bizonyítási 

eljárás lefolytatása nélkül megalapozottan lehetett dönteni a kötelezettségszegés alapjául 

szolgáló tényekről, és a cselekmény jogi megítéléséről. Ezen szabályozás kapcsán utalni kell 

arra, hogy ellentétben a Kjt-vel, a Ktv. nem tartalmazta a kötelezettségszegés csekély súlya 

kitételt, amely igen meghatározó, hiszen súlyosabb vétség esetén a büntetés aránytalanul 

enyhe lett volna. Magának az eljárásnak a szabályozása a Kjt-hez hasonlóan a Ktv-ben is igen 

részletes és precíz volt. Hasonlatosan a Kjt-hez, az eljárás minden esetben két szakaszból állt, 

a vizsgálati és a tárgyalási szakból. Az eljárási határidők tekintetében ugyanaz volt 

elmondható, azaz a határidők nem voltak jogvesztőek, azok túllépése nem járt a fegyelmi 

határozat hatályon kívül helyezésének következményével, azonban a határidő indokolatlan 

meghosszabbítása, elnyújtása megvalósíthatott rendeltetésellenes joggyakorlást.  
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Az eljárás megindítására vonatkozó határidők tekintetében, hasonlóan a Kjt-hez a Ktv. is 

meghatározott szubjektív és objektív határidőket a fegyelmi eljárás megindítására, a 

szubjektív határidőt három hónapban, az objektív határidőt három évben megállapítva. A Ktv. 

tehát hosszabb határidőkkel dolgozott. Ennek indoka lehetett a közigazgatás közhatalmi 

jellege, hiszen ezzel gyakorlatilag a közigazgatásban a fegyelmi eljárás megindítására, és így 

lefolytatására tágabb lehetőséget adott a jogalkotó.  

A Ktv. szabályai szerint is lehetőség volt a köztisztviselő állásából történő felfüggesztésére. A 

felfüggesztés idejére járt illetmény, azonban annak 50 % - a visszatartható volt, hasonlóan a 

Kjt. előírásaihoz. 

A fegyelmi büntetéseket a Ktv. 50. §-a határozta meg, azonosan a Kjt. rendszeréhez, 

kizárólagosan a jogszabályban felsorolt fegyelmi büntetések alkalmazására volt lehetőség, 

azaz más büntetés alkalmazására nem volt mód. Ahogyan azt korábban is összehasonlítottuk, 

a fegyelmi büntetések tekintetében a Kjt-t és a Ktv-t, elmondható, hogy a Ktv-ben a fegyelmi 

büntetések száma több volt, és jelentősebb hátrányt jelentettek. A legenyhébb fegyelmi 

büntetés, azaz a megrovás, és a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, a jogviszony megszüntetését 

jelentő elbocsátás (Kjt.) és hivatalvesztés (Ktv.) mellett a Kjt. csak három, a Ktv. azonban öt 

hátrányos jogkövetkezményt tartalmazott. A Ktv. tette lehetővé a legalább egyhavi illetmény 

összegének megfelelő külön juttatás még ki nem fizetett részének csökkentését, megvonását, 

továbbá az előmeneteli rendszerben történő visszavetést egy fizetési vagy besorolási 

fokozattal. Mind a Kjt., mind a Ktv. rendelkezett a vezető beosztás, megbízás fegyelmi 

hatályú visszavonásáról, illetve a címtől való megfosztástól. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 

figyelemmel arra, hogy a Ktv. lehetővé tette általános szabályként a vezetői megbízás 

indokolás nélküli visszavonását, így megkérdőjelezhető volt a vezetői megbízás 

visszavonásának a fegyelmi büntetésként történő meghatározása. A címtől való megfosztás 

kapcsán fel kell arra hívni a figyelmet, hogy ezen fegyelmi büntetés eltérő jelentőséggel bírt a 

Ktv-ben és a Kjt-ben, hiszen amíg a köztisztviselőknek adományozható címek az életpályán 

történő előrehaladást gyorsították, addig a közalkalmazottak címei az illetménynek 

csekélyebb összegű emelkedését jelentettek. A legmarkánsabb eltérés azonban a már említett 

elbocsátás és hivatalvesztés következményeiben volt leírható. A Ktv-ben szabályozott 

hivatalvesztés esetén a korábbi köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyának megszüntetését 

követően három évig közigazgatási szervnél nem volt alkalmazható. A Kjt-ben szabályozott 

elbocsátás azonban nem a jogviszony létesítésének kizárását jelentette, hanem kizárólagosan a 
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vezetői státusz betöltése nem volt lehetséges a büntetés jogerőre emelkedésétől számított egy 

évig. 

A Kttv. tekintetében elsődlegesen kell kiemelni, hogy – ahogyan az már a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseivel is alátámasztásra került – igen aggályos 

szabályozási megoldás, hogy releváns kérdések kormányrendeleti szabályozása szintre 

kerültek. A Ktv. megoldásához hasonlóan, a fegyelmi felelősséget a kormányzati szolgálati 

jogviszonyból eredő vétkes kötelezettségszegés valósítja meg. A Kttv-ben is eljárás-indítási 

kötelezettség áll fenn általános szabályként, ez alól kivételt jelent a méltatlanság, illetve a 

bizalomvesztés miatti felmentés, valamint a hivatásetikai elvek megsértése. Ezen szabályozás 

gyakorlati problémát felvető volta a Kttv. szabályainak részletes ismertetésénél kifejtésre 

került. A Kttv-ben is a fegyelmi eljárás két részből áll, a vizsgálati és a tárgyalási szakból. Az 

eljárási határidők szabályozása azonos Ktv-ben foglaltakkal. Az állásból való felfüggesztésre 

lehetőség van. Különbség a korábbiakhoz képest, hogy nem vissza lehet, hanem vissza kell 

tartani a felfüggesztés idején az illetmény 50 %-át.  

A Kit. is eljárás-indítási kötelezettséget tartalmaz, elegendő a fegyelmi vétség fennállásához a 

vétkes kötelezettségszegés, illetve a Kttv-hez hasonlóan aggályosan kormányrendeleti szintű 

szabályozást is találunk. A fegyelmi eljárás a korábban elemzett közszolgálati törvényekkel 

azonos módon két szakaszból áll, a Korm. rendelet határozza meg a két eljárási szakaszra 

vonatkozó rendelkezéseket, így a vizsgálat és a tárgyalás szabályait, a tárgyalási szakaszra 

azonban nem minden esetben kerül sor. A korábbi közszolgálati rendelkezésektől eltérő 

szabályozási megoldás szintén, hogy a vizsgálat alatt van arra lehetősége a vizsgálóbiztosnak, 

hogy az eredeti kötelezettségszegések mellett a vizsgálatot további kötelezettségszegésekre is 

kiterjessze. Ebben az esetben irányadó a Kit. 95. §-a, amely szerint írásban értesíteni kell a 

kormánytisztviselőt a kötelezettségszegésről, illetve az annak alapjául szolgáló magatartásról 

és elkövetési időpontokról. Ez igen aggályos, hogy ez az eljárás első szakasza, a vizsgálat 

alatt történik. Külön szabályozza a Korm. rendelet a közös szabályokat. Ennek kapcsán a 

korábbi szabályozásban nem megtalálható új elem, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos költségeket mindenkinek magának kell előlegezni, illetve, amennyiben a 

kormánytisztviselő fegyelmi felelősségét a Közszolgálati Döntőbizottság véglegessé vált 

határozatával vagy a bíróság jogerős ítéletével megállapította, a kormánytisztviselő viseli az 

általa indítványozott eljárási cselekmények, valamint a részéről igénybe vett jogi képviselő 

költségeit. A kormánytisztviselőt terhelő költségek méltányosságból mérsékelhetőek vagy 
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elengedhetőek. Nóvum továbbá, hogy a kormánytisztviselő hozzátartozója is meghatalmazás 

útján eljárhat képviselőként.  

A közszolgálati szabályozás jelen fejezetben említett kritikai észrevételeihez kapcsolódva 

megfogalmazásra fognak kerülni a javasolt kodifikációs válaszok, megoldások is. 

A történeti rész, illetve a hatályos szabályok bemutatása elvezetett ahhoz a kérdéshez, hogy 

indokolt-e, hogy a munkáltatónak a hátrányos jogkövetkezmények tekintetében egy szélesebb 

paletta álljon rendelkezésére, azaz ne kizárólagosan a figyelmeztetés, jogviszony-

megszüntetés lehetőségei adják a választási lehetőséget? Vizsgálni kell továbbá azt, hogy a 

figyelmeztetés milyen sajátosságokkal bíró hátrányos jogkövetkezményként említhető. A 

következő fejezet a fenti kérdésekre kíván választ adni. 
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V. 

Milyen hátrányos jogkövetkezményekkel számolhatunk? 

 

Mindenekelőtt rögzíteni kell azt, hogy mit tekintünk jogkövetkezménynek. Nádas György 

megfogalmazása alapján a jogkövetkezmény a diszpozícióban foglaltak teljesítése esetén a 

joghatás, ellenkező esetben a joghátrány.
297

 Asztalos László megfogalmazása szerint a jogi 

norma, és ezen belül a szankció, mint a jogszabály eleme más értelemben realitás és más 

értelemben realizálódik. Realitásként, mint a jogi norma lehetséges megvalósuló eleme, 

mindenképpen fennáll a szankció. Azonban nem feltétlenül realizálódik. Amennyiben a felek 

az adott konkrét jogviszonyban a szabályszerűen előírt magatartást tanúsítják, akkor a 

jogkövetkezmények közül a szabályszerűséghez fűződő jogkövetkezmény, a joghatás áll be. 

Ebben az esetben nem realizálódik a szankció, de ez nem egyenlő azzal, nem jelenti azt, hogy 

a jogi norma szankcióeleme, mint realitás, mint létező valóság nem állna fenn. A jogi norma 

nem veszti el norma és jogiságát sem akkor, ha betartják.
298

 Bihari Mihály értekezése 

értelmében a felelősség megállapításának a következménye a szankció alkalmazása a 

felelősségre vont személlyel szemben. A felelős személynek kötelezettsége a szankció 

eltűrése, a szankció viselése. Ebből következően felvetődő vizsgálandó kérdés, hogy a 

szankció alkalmazása nélkül lehet-e felelősségről beszélni. Bihari Mihály álláspontja szerint a 

felelősség általános fogalmi jegyeiből az következik, hogy a társadalmi rosszallás kifejezésre 

juttatása lényegileg a szankció formájában történik meg. Ha nem kerülne sor a szankció 

alkalmazására, akkor ez a társadalmi rosszallás elmaradását is jelenti, és az értékelés negatív 

tartalma ezzel olyan mértékben csökken, hogy nem lehet a felelősségről beszélni, mint 

negatív tartalmú értékelési viszonyról. A másik kérdés, hogy a szankció mögött minden 

esetben megtalálható-e a felelősség, az egyén felelős volta. Garanciális követelmény kell, 
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hogy legyen, a szankció alkalmazására csak akkor kerülhessen sor, ha a felelősség minden 

kétséget kizáróan megállapításra került. Ez a garanciális követelmény csak akkor nem 

biztosított, ha a jogrend megsértésére kerül sor. Ez értékelhető a jogrendszer funkciója 

szempontjából diszfunkcionális eredményként, ha olyan személlyel szemben kerül sor a 

szankció alkalmazására, akinek a felelőssége nem került minden kétséget kizáróan 

megállapításra. A szankció alkalmazása a felelősségtől csak ebben az esetben válhat el. 

Létezhet tehát szankció alkalmazása felelősség hiányában, azonban ez a jogrendszer súlyos 

megsértését is jelenti.
299

 

Nádas György Bibó István meghatározására utalva a joghátrányra, a szankciókra, mint olyan 

jogkövetkezményekre tekint, amelyek jogértés esetén állnak be, és a jogszegő számára 

hátrányosak.
300

 Marton Géza megfogalmazása szerint a szankció olyan jogkövetkezmény, 

amelyet a törvényhozó kilátásba helyez a norma megsértése esetére, hogy ezzel a norma 

tiszteletét biztosítsa. A céljuk szerint két nagy szankciócsoportot lehet megkülönböztetni, a 

restitutív és a represszív szankciók csoportját. A restitutív szankció a dolgok eredeti állapotát 

helyreállítja. Arra figyelemmel, hogy főként a polgári jogban fordulnak elő, kevésbé pontos 

megjelöléssel civilis szankcióknak is szokták ezeket nevezni. A represszív szankció azonban a 

cselekvőre nézve valamilyen fájdalmas következményt jelent, amely igen különböző 

módozatokat foglalhat magában, így például az anyagi büntetést vagy kifejezetten valamely, a 

személynek okozott hátrányt. Marton Géza megjegyzi ugyanakkor, hogy a két 

szankciócsoport szemben állítása nem minden kétséget kizáróan pontos, hiszen általában a 

restitutív szankciók is magában foglalják azt a hátrányelemet, amelyet az elmélet csak a 

megtorló szankcióknak tulajdonít, azaz a büntető elemet. Hangsúlyozni kell, hogy a restitutív 

szankciót pontosan ez a fájdalmas mivolta teszi arra alkalmassá, hogy a szankció szerepét 

betöltse. Ezzel függ össze, hogy a kétféle szankciótípus nem különül el hermetikusan 

egymástól, sok esetben a két jellemző, a restitúció és a büntetés összekapcsolódik, méghozzá 

olyan módon, hogy igen nehezen állapítható meg, hogy a kettő közül melyik a domináns 

vonás. A két szankciófajta között az egyetlen különbség, hogy a restitutív szankció lehatárolt, 

ott végződik, ahol a megzavart állapot helyreállítása bekövetkezik (reparációs szerep), 

azonban a büntető szankció nélkülözi ezt a korlátot: a szabály megsértőjét a törvényhozó 

egészen más jellegű rosszal is sújthatja, mint az, amit a szabályszegésével okozott (például 
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testi büntetés vagyoni hátrányért vagy fordítva). A hátrány súlya sok esetben meghaladhatja a 

sérelem fokát is, vagy pedig ellenkezőleg, azalatt is maradhat. 
301

 

A munkajogi szabályozás tekintetében, a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén a 

munkáltató rendelkezésére három lehetőség állhat: a figyelmeztetés, a jogviszony 

megszüntetése, illetve a közszférában a fegyelmi felelősség, amely a magánszféra 

szabályozása szerint az Mt. 56. §-ának megfelelő jogkövetkezmények alkalmazását jelenti.  

A figyelmeztetés 

A figyelmeztetés a munkavállalói vétkes kötelezettségszegés legenyhébb szankciója. 

Alkalmazásának nincsen előfeltétele, a munkáltatói jogkör gyakorlásából következik a 

munkáltató azon jogosultsága, hogy figyelmeztetést adjon a munkavállalónak. Román László 

megfogalmazása szerint a figyelmeztetés csak büntetéselőzmény, a büntetésnek mintegy a 

kilátásba helyezésével történő szankcionálása valamely teljesítési hibának, 

fegyelmezetlenségnek.
302

 Román álláspontja továbbá, hogy az olyan tisztán erkölcsi jellegű 

büntetések, mint például a megintés, megrovás, szigorú megrovás, a munkaviszonynak sem a 

személyiségi, sem a szerződéses alapjával nem férnek össze, így a modern munkajogba nem 

valók. Kiemeli, hogy „…felnőtt és egyenjogú emberek közötti viszonyban az ilyen büntetési 

forma nem egyszerűen marasztaló, arányos megtorlást szolgáló, hanem megalázó, valósággal 

becsületsértő, így hát nem is alkalmas a fegyelmezetlen munkával arányba hozni a társadalmi 

rosszallást”.
303

 A figyelmeztetés tartalmazza, hogy azt milyen munkavállalói vétkes 

kötelezettségszegés váltotta ki, a szankcionálandó magatartás vagy mulasztás függvényében 

írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetésről van-e szó, milyen következményei lehetnek az 

esetleges későbbi kötelezettségszegésnek, illetve nem szabad elfeledkezni a jogorvoslati 

kioktatásról sem.
304

 Szóbeli figyelmeztetés esetén a munkáltatónak számolnia kell azzal, hogy 

az azt kiváltó ok, illetve magának a szóbeli figyelmeztetés tényének a későbbi időpontban 

történő bizonyítása nehézkes lehet.  
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A figyelmeztetés tekintetében általános következtetésként megfogalmazandó: a 

figyelmeztetés közvetlenül érdemi hátrányt nem okoz a munkavállalónak, ugyanakkor 

lehetnek ettől eltérő, kivételes esetek, amikor például az írásbeli figyelmeztetés 

prémiumcsökkentő tényezőként veendő figyelembe, így közvetve ugyan, de érdemi hátrányt 

is okozhat. Korrektséget, következetességet és kiszámíthatóságot biztosít, ha a munkáltató 

figyelmeztetési szabályzatot alkalmaz. A figyelmeztetési szabályzat rendelkezhet a 

munkáltató figyelmeztetési politikájának alapelveiről, példálódzó felsorolást adhat a 

figyelmeztetésre okot adó magatartásokról, és biztosíthatja az érintett munkavállalók 

észrevételezési jogát is, különös figyelemmel arra, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója sem 

tévedhetetlen. 

Vizsgálva a figyelmeztetés bírói gyakorlatát, utalni kell viszonylag friss határozatként az EBH 

2016.M.27.-re, amely szerint a munkavállaló korábbi, írásbeli figyelmeztetéssel szankcionált 

valamely magatartása önállóan nem képezheti később felmondás indokát, de egy hasonló 

magatartás miatt történő munkaviszony megszüntetés (felmondás) megalapozottságát 

alátámaszthatja.
305

 Ez egybecseng az Mt. 56. §-ának (4) bekezdésével, amely szerint a 

hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a 

munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl. (Megjegyzendő 

ugyanakkor, hogy ez a jogszabályi megfogalmazás ellentmondásos, hiszen, ha egy ok 

megjelölésre került már a munkaviszony megszüntetéseként, abban az esetben már logikusan 

nem kerül sor hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására.
306

) Ugyanakkor, a BH2008.51. 

értelmében a kötelezettségszegésen alapuló munkáltatói rendes felmondásnál súlyosbító 

körülményként az öt évvel korábbi figyelmeztetés nem vehető figyelembe. Igen tanulságos 
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 a BH 2007.311., amely szerint a rendkívüli felmondás indoka általában több, akár azonos jellegű 

kötelezettségszegés elkövetése is lehet, azonban ha a munkáltató a magatartásokat korábban már külön írásbeli 

figyelmeztetéssel értékelte, ezekre ismételten a rendkívüli felmondás indokaként nem, csupán a magatartás 

súlyát alátámasztandóan hivatkozhat, 

az EBH 2006.1440., melynek értelmében a rendkívüli felmondás indoka - általában - lehet több azonos jellegű 

kötelezettségszegés sorozatosnak minősülő elkövetése, azonban ha a munkáltató a magatartásokat korábban már 

külön, írásbeli figyelmeztetéssel értékelte, ezekre a bírói gyakorlat értelmében ismételten a rendkívüli felmondás 

indokaként nem, csupán a magatartás súlyát alátámasztandóan hivatkozhat, 

a BH2005.225. I. pontjának tanulsága, amely szerint, ha a munkáltató a rendkívüli felmondást három késésre 

alapozta, de mindegyiket önállóan írásbeli figyelmeztetéssel intézte el, ugyanezen cselekmények alapján nem 

alkalmazhat jogszerűen rendkívüli felmondást. 
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 Utalni kell itt a szabályozással kapcsolatban Horváth István álláspontjára, amely a 210-es lábjegyzetben 

került hivatkozásra. 
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továbbá a Kúria tájékoztatója az Mfv.I.10.354/2017. számú ügyről, amelynek tárgya az 

írásbeli figyelmeztetés jogellenességének jogkövetkezményei. A döntés elvi tartalma az, hogy 

az írásbeli figyelmeztetés a munkáltató ellenőrzési és utasítási jogából eredő olyan 

munkafegyelmet biztosító eszköz, amellyel felhívja a munkavállalója figyelmét az általa 

helytelenített magatartástól való tartózkodásra, illetve a szabályszegést a rosszallása 

kifejezésével szankcionálja. Ebből következően a munkáltató az írásbeli figyelmeztetés 

jogával kollektív szerződés, illetve munkaszerződés felhatalmazásának hiányában is élhet.  

A közalkalmazotti szféra tekintetében is találunk bírósági határozatot a figyelmeztetés 

vonatkozásában, hiszen a figyelmeztetés jogosítványa a közalkalmazotti munkáltatót is 

megilleti. A BH 1998. 510. számú döntés I. pontjának megállapítása szerint a munkáltató az 

utasítási jogából eredően bármikor felhívhatja a közalkalmazott figyelmét olyan, általa 

helytelennek tartott magatartásra, ami kötelezettségszegésnek minősül. A munkáltatónak a 

közalkalmazott munkavégzésének módjára vagy magatartására vonatkozó egyszerű 

megjegyzése munkaügyi jogvita megkezdésére nem ad alapot. Az olyan tényekre alapozott 

figyelmeztetés ellen azonban, amelyek valóságuk esetén jelentős hátránnyal járó 

jogkövetkezmények alkalmazására is alapot szolgálhatnak, a dolgozó a munkaügyi vitákat 

eldöntő szervhez fordulhat, az MJD.II.492., LB.M.törv.I.10194/1978. alapján.
307

 

A munkáltatónak a figyelmeztetési joga nincs alakszerűséghez kötve, de tartalmilag 

helytállónak kell lennie, nem sértheti a közalkalmazott személyiségi jogait és emberi 

méltóságát. A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettségnek a 

közalkalmazott által történt vétkes megszegése esetén alkalmazható jogkövetkezmények 

körén túl figyelmeztetést is alkalmazhat a közalkalmazottal szemben. A figyelmeztetésnek 

tartalmilag helytállónak kell lennie. A bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy a 

figyelmeztetésben megjelölt ok valós-e, okozatilag összefügg-e a közalkalmazott személyével 

és munkavégzésével, valamint kötelezettségszegésével (MD.I.353., LB.Mfv.II.10812/1994.). 

A BH 2000.424. számú döntés I. pontjának tanulsága szerint a munkaügyi jogvita 

kezdeményezhető a munkáltató figyelmeztetésével kapcsolatban, ha a közalkalmazott (a 

munkavállaló) a kifogásolt magatartás tanúsítását tagadja, vagy a figyelmeztetést nem tartja 

jogszerűnek. 
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 Közalkalmazotti szférára vonatkozik a BH 2004.256. is: Sorozatos írásbeli figyelmeztetést kiváltó 

mulasztások elkövetése esetén, amennyiben azokat a közalkalmazott nem cáfolta, nem jogszabálysértő a 
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Ha a figyelmeztetés a legenyhébb szankcióként az egyik szélső pontnak minősíthető a 

munkavállalói vétkes kötelezettségszegések szankciórendszerében, akkor az ezzel ellentétes 

oldalon áll, azaz a legsúlyosabb hátrányként minősíthető a jogviszony megszüntetése. A 

jogviszony megszüntetésének rendszerét mind a közszolgálati törvények, mind a magánszféra 

törvénye, azaz az Mt. részletesen szabályozza. Rögzítendő ezzel kapcsolatosan, hogy a 

jogviszony megszüntetésének rendszerében az azonnali hatállyal történő megszüntetés a 

legsúlyosabb szankció, hiszen ebben az esetben a munkavállaló jogviszonya a jognyilatkozat 

közlése napján megszűnik, anélkül, hogy a munkavállaló bármilyen juttatást kapna, hiszen a 

munkáltató azonnali hatályú megszüntetése esetén sem felmondási (felmentési) idő, sem 

végkielégítés nem illeti meg a munkavállalót. 

A fegyelmi felelősségre vonás 

A figyelmeztetés és a jogviszony megszüntetése mellett áll rendelkezésre a fegyelmi 

felelősségre vonás rendszere, amely a fentiekben kifejtettek szerint a közszférában fegyelmi 

felelősség terminus technicus-szal található meg, így jelent meg a szocializmus két munkajogi 

kódexében
308

 is, azaz a jogkövetkezmény maga a fegyelmi büntetésként nevesített szankció. 

A harmadik és negyedik Munka Törvénykönyvében a fegyelmi felelősség elnevezés nem 

szerepel(t), a harmadik Mt-ben a 109. §, a jelenleg hatályos Mt-ben az 56. § szabályozza. 

Elöljáróban: szemléletbeli különbség, hogy a homogén szocialista munkajogi szabályozás 

közjogi karaktere révén – a törvény erejénél fogva – egyfajta hatóságként emelte a 

munkáltatót a dolgozó „feje fölé”, biztosítva, hogy a vállalat kivizsgálja, és a felelősség 

megállapítása esetén szankcionálja a fegyelmi vétségnek minősülő tényállást. A 

rendszerváltozással együtt járó munkajogi reform szerkezetileg is szétválasztotta a verseny- és 

a közszféra munkajogi szabályozását. A harmadik Mt. száműzte a szabályozásból a közjogi 

szemléletet, és csak kollektív szerződésben teremtett lehetőséget a fegyelmi büntetés helyébe 

lépett, a munkaviszonyhoz kötődő hátrányok megállapítására. A rendszerváltozás munkajogi 

kódexének magánjogi alapjait megőrizve szabályoz a negyedik Mt., azzal az eltéréssel, hogy 

kollektív szerződés hiányában munkaszerződésben is kiköthetővé teszi a hátrányos 

jogkövetkezményt. 
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VI. 

A felelősség, a munkajogi felelősség, a fegyelmi felelősség 

A figyelmeztetés és jogviszony megszüntetése mellett a fegyelmi felelősség a munkáltató 

rendelkezésére álló harmadik út a hátrányos jogkövetkezmények palettáján. Miként 

értelmezhető ez a felelősség a munkajogi szabályozásban? Kertész István álláspontja szerint 

valamennyi felelősségi formánál három közös vonást kell alapul venni: egyrészt mindenfajta 

felelősség tárgya egy társadalmilag kedvezőtlenül értékelt magatartás, célja a megelőzés, 

eszköze pedig a hátrány (Eörsi Gyula kifejezésével élve az adekvát hátrány) kilátásba 

helyezése.
309

 Marton Géza megfogalmazása szerint a felelősség fogalma nem magában álló, 

autonóm fogalom, független minden előzménytől, hanem ellenkezőleg, egy másik 

fogalommal, a kötelességgel, kötelezettséggel függ össze. A felelősség kifejezése olyan 

esetben alkalmazandó, amikor valaki elmulasztotta a kötelességét, vagy megszegte valamely 

norma (jogszabály, szokás, erkölcsi, vallási elv) által előírt kötelezettségét. Ebben az esetben 

valamely olyan hátrányos következmény fogja a kötelezettségszegőt, mulasztót sújtani, 

amelyet a norma határoz meg, a betartásának biztosítására, és a norma sérelmére. 

Összefoglalóan: felelősségről akkor beszélhetünk, amikor a kötelesség, kötelezettség, kötelem 

elmulasztása, megszegése miatt következményeket kell alkalmazni. A felelősség első eleme 

tehát a kötelem, második a kötelem megsértése, és a felelősség hatása a szankció.
310

  

Eörsi Gyula szavaival élve a felelősség célja vonatkozásában a megelőzést és az ösztönzést 

kell kiemelni, amelyek egymástól elválaszthatatlanok. „A társadalmi követelményeknek 

megfelelő magatartásra ösztönzés, és az ellentétes magatartás megelőző elhárítása ugyanaz, 

csak a hangsúlyokban van a különbség…A prevenciós hatást kiváltó körülmény …mibenlétét 

és hatását tekintve igen sokféle lehet. …Hatásának minőségét tekintve alapvetően vagy azáltal 

hat, hogy előnyöket helyez kilátásba a társadalmi követelményeknek megfelelő magatartás 

esetére, vagy pedig hátrányokkal fenyeget. Az előnyök és a hátrányok is különfélék 

lehetnek….Ezek a különféle hatások természetesen nem jelentkezhetnek kizárólagosan 
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elszigetelten, hanem többnyire vegyesen lépnek fel. …E hatások erkölcsi megítélése is 

különböző. A túlnyomórészt kényszertől, anyagi veszteségtől való félelem, a közvetlen anyagi 

előnyök egyoldalú keresése, még ha legálisan történik is, alacsonyabb fokú ösztönző vagy 

megelőző erő… A megelőzés hatékonyága szempontjából is van különbség e hatásfajták 

között. Egyfelől: minél megszokottabbá válik a társadalmi követelményeknek megfelelő 

magatartás, minél kevésbé szorul közvetlen külső (fizikai, anyagi, közvetlen társadalmi 

megítélésben megnyilvánuló) támogatásra, minél „önkéntesebb”, annál hatékonyabb 

megelőző hatásról lehet beszélni. A fejlődés útja tehát: minél megszokottabbá tenni a 

társadalmi követelményeknek megfelelő magatartást, mindinkább erősíteni, szaporítani a 

társadalmi követelményeknek megfelelő magatartás kiváltását előmozdító motívumok közül 

azokat, amelyek már nem az egyes konkrét esetekben fellépő külső (fizikai, anyagi, 

társadalmi) előny vagy hátrány éltet, hanem az egész rendszer nyújtotta anyagi alapokon, és 

az ezek felépítményén nyugvó, állandóan ható meggyőződés és öntudat.
311

 A preventív, 

ösztönző hatás Eörsi meglátása alapján két alapvető módszerrel mehet végbe, az egyik a 

közvetlen tömeges hatás, a másik a kiválasztottakra gyakorolt közvetlen hatás útján az egész 

társadalomra gyakorolt hatás. Az első fő megnyilvánulása az anyagi ösztönzés (például a 

megfelelő bér - és prémiumrendszer), amely automatikusan jutalmaz és büntet. A másik 

módszer fő megnyilvánulása a hátrányokkal való fenyegetés útján a felelősség, az előnyökkel 

való hatás vonalán pedig az egyéni jutalmazási és kitüntetési rendszer.
312

  

Ezzel tehát eljutottunk a felelősség jogintézményéhez. Eörsi ezt követően azt vizsgálja, hogy 

melyek azok a magatartások, amelyek a jogi felelősség sajátos eszközével befolyásolhatók. 

Ennek során előfeltétel, hogy a magatartás társadalmi értékelése elítélő legyen, mert, ha ez 

hiányzik, akkor nincs miért prevenciót alkalmazni. Meghatározó továbbá az, hogy az 

alkalmazott szankció motívummá váljon a jogsértés adott típusának elkerülése érdekében. Az 

ebben az esetben alkalmazandó felelősségi normarendszer két irányban ad eligazítást Eörsi 

megfogalmazása szerint: egyrészt adott magatartások jogellenessé nyilvánításával 

meghatározza azt, hogy a társadalmilag elítélt magatartások közül mely magatartásokkal kell 

a jog eszközével fellépni (ez az objektív feltétel), másrészt a felelősség jogalapjának 

meghatározásával – így például azzal, hogy vétkes (szándékos, gondatlan) magatartásról van-

e szó – megszabja, hogy a jogellenes magatartások közül mely fajtákkal szemben kell 

ténylegesen kifejteni a megelőző hatást (ez a szubjektívnek nevezett feltétel). A jogi 
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felelősség objektívnek és szubjektívnek nevezett feltételei meghatározzák tehát, hogy a 

társadalomra veszélyes magatartások közül melyek igényelnek jogi szankciót, és ennek esetén 

a jogi szankció alkalmazásának, a konkrét jogi felelőssége vonásnak milyen további általános 

feltételei vannak. 
313

  

Kertész István a felelősséget olyan jelentéssel ruházza fel, amely szerint valaki olyan 

magatartást, mulasztást követett el, ami rosszallást érdemel, és ezért számot kell adni, és 

hátrányos következményeket kell elviselnie. A morális rosszallás és hozzá fűződő hátrányos 

következmények olyan tényezők, amelyek mind az erkölcsi, mind a jogi felelősségben 

fellelhetők, és ezek azok a közös elemek, amelyek a jogi felelősség legkülönbözőbb 

formáiban megjelennek. Kertész István álláspontja szerint a jogtudománynak szüksége van a 

felelősség általános fogalmára.
314

 A felelősség általános fogalmát illetően tehát, ahogyan az az 

előbbiekben is olvasható volt, három közös vonást kell alapul venni: egyrészt mindenfajta 

felelősség tárgya a társadalomra hátrányos, vagy potenciálisan hátrányos, azaz veszélyes és 

ezért társadalmilag kedvezőtlenül értékelt magatartás, másrészt célja bármely felelősségek, 

hogy megelőzze az ilyen magatartások létrejöttét, harmadrészt pedig, az ilyen magatartások 

megakadályozásának, megelőzésének érdekében a hátrány (Eörsi kifejezésével élve az 

adekvát szankció) kilátásba helyezése, alkalmazása, mint a felelősség eszköze révén.
315

 
316

  

Ezt követően merül fel további kérdésként, hogy melyek azok a magatartások, amelyek a jogi 

hátrány kilátásba helyezésével megakadályozhatók? Ezen kérdés megválaszolása kapcsán 

utalni kell egyrészt Kertész István megállapítására, aki szerint „Mind az erkölcs, mind a jog 

… abból indul ki, hogy a norma megszegését is lehetővé tevő viszonylagos szabadságra 

tekintettel olyan szankciót helyezzen kilátásba a norma megszegésének esetére, illetve olyan 

előnyt biztosítson a szabályt megtartó ember számára, ami – az akarat-elhatározást kialakító 

oksági folyamatba behatolva – az emberek túlnyomó részének a magatartását az erkölcs, 
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 Kertész István ezen megállapítását akként magyarázza, hogy ugyan a gyakorlati jogalkalmazás során senki 
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illetve a jog által kitűzött céloknak megfelelő irányba tereli.”
317

 Ez a megállapítás összecseng 

Földesi Tamás filozofikus álláspontjával az akarat determináltsága kérdésében, amely szerint 

az akarat determinált, és ennek következményeként lehet alapja a felelősségnek és a 

felelősségre vonásnak, hiszen ellenkező esetben, amennyiben az akarat nem lenne 

determinált, a felelősségre vonás igazságtalan lenne.
318

 Eörsi Gyula is az akarat 

determináltságát elfogadva, az erkölcsi és a jogi felelősség alapjaként kiemeli, hogy „…az 

egyén nem tett eleget a társadalmi követelményeknek, de az erkölcsi és jogi szankció révén 

személyiségének alakulása kedvezően befolyásolható, és ugyanolyan hatást válthat ki a 

társadalom többi tagjában. Ha ez a két feltétel megvan, a magatartás felróható.”
319

  Lényeges 

tehát, a magatartás amellett, hogy akaratlagos, vétkes is legyen. Eörsi Gyula megfogalmazása 

szerint a vétkes cselekvés azt jelenti, hogy a vétkesen cselekedett személyhez hasonló 

emberek a cselekményt nem követték volna el.
320

 
321

 Itt kell ugyanakkor megjegyezni, hogy a 

jogrendszer a vétkességtől független felelősséget, azaz az eredményfelelősséget vagy objektív 

felelősséget is ismeri. 

A jogirodalomban is elismert a munkajogi felelősség önállósága, Eörsi Gyula álláspontja 

szerint a munkajogi felelősség a polgári és a büntetőjogi felelősség mellett a jogi felelősség 

harmadik alaptípusa.
322

 Eörsi Gyula szavai szerint a két alapvető felelősségi forma, a polgári 

jogi és a büntető jogi mellett egy „harmadik is kialakul, a munkajogi felelősség. Ez lineárisan 

a kettő között helyezkedik el, illetve innen is, onnan is meríti módszereit és eszközeit, de oly 

módon, hogy az eredmény nem bizonyos polgári jogi és büntető jogi felelősségi elemek 

eklektikus halmaza lesz, hanem egy harmadik új felelősségi forma, amely önmagában 

egységet alkot, és amelyből az egyes eredeti alkotóelemek már csak mesterkélten, az egészet 

eltorzítva választhatók ki”.
323

 

A munkajogi felelősség jellemzői tekintetében kimondható a felelősség monizmusa, annak 

monisztikus jellege, amely alatt azt érti az irodalom, hogy „a munkajogviszonyban nem 
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válnak ketté a munkaszerződésben elvállalt magatartási elemek a munkaszerződés körébe 

nem tartozó, de a munkajogviszonyban tanúsítandó és közvetlenül a jogszabályban előírt 

magatartásoktól. A munkajog nem reagálhat tehát alapvetően másként például a szerződésben 

megjelölt munkakörbe tartozó munka nem végzésére ….mint mondjuk a dolgozó által a 

munkáltató  vagyonában okozott kárra, jóllehet azt a dolgozó nem a szerződés kapcsán 

vállalja el, hogy az ilyen károkozástól tartózkodjon”.
324

 Ehhez kapcsolódóan kell 

megemlíteni, hogy Czuglerné Iványi Judit vitatja Kertész István megállapítását a munkajogi 

felelősség monisztikus jellege tekintetében. Vagyis vitatja azon megállapítást, amely szerint 

nincs külön felelősség a jogellenes magatartásért és külön felelősség a szerződésszegésért, 

hanem csak egyfajta felelősség van: a munkaviszonyból származó kötelezettség 

megszegéséért fennálló felelősség. Czuglerné Iványi Judit véleménye szerint a 

szerződésszegés és a jogellenes magatartás helyébe a munkajogviszonyból származó 

kötelezettségszegés – fogalom meghatározása nem ad elegendő magyarázatot arra a felvetődő 

problémára, hogy a formálisan szerződési aktussal létrejövő munkaviszonyban – ahol 

ténylegesen szabadon, kétoldalú megállapodással rendezhető szerződési tartalom köre 

rendkívül szűk a jogszabályi kötöttségek mellett – alkalmazható-e egyáltalán a polgári jogban 

meghonosodott felelősségi formák valamelyike, és ha igen, melyik?  
325

  Czuglerné Iványi 

Judit felveti továbbá, hogy vajon a fegyelmi felelősség kérdésére is irányadóak a munkajogi 

felelősség tekintetében tett megállapítások? Hivatkozik Eörsi Gyula álláspontjára, aki a 

munkafegyelem megsértését, a fegyelmi vétség elkövetését is egyértelműen 

szerződésszegésnek tekinti. Ismertetésre került továbbá Román László álláspontja, amely 

szerint: „A fegyelmi felelősségi jogviszony a munkáltatói fegyelmezési jog gerincét alkotó 

büntetési jog, annak keretét adó jogviszony, amely kauzálisan a munkavállaló által a 

munkaszerződésben hallgatólagosan vállalt kötelezettségen, a fegyelmi eljárásba vonás 

tűrésének kötelességén nyugszik.” 
326

 „A fegyelmi eljárásra, mint sajátos büntető eljárásnak a 

munkavállalóval szembeni megindítására éppen az ad alapot, hogy az ennek való helytállást 

hallgatólag a munkaszerződésben vállalta.”
327

 Végül Kertész István álláspontja is említésre 

kerül, kifejtve, nem ismeri el, hogy a fegyelmi vétség elkövetése egyfajta sajátos 

szerződésszegés lenne. Álláspontja szerint az ugyan nem vitatható, hogy a fegyelmi vétség 

egyúttal a munkaszerződés megsértése is, és ebben a sajátos értelemben valóban 

„szerződésszegés, de nem ez a jellemző rá.” Kertész István felfogása szerint a fegyelmi 
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felelősség egy önálló, sajátos felelősség. Ezt azzal támasztja alá, hogy a munkajogviszony 

tartalmában nem a szerződés, hanem a jogszabályi előírások a döntőek. Így a fegyelmi vétség 

nemcsak a munkaszerződés, hanem egyidejűleg a munkaviszonynak a munkaszerződéstől 

független kötött tartalmának a megsértése is. Amint azonban a munkajogviszony maga is 

akarati és kötöttségi viszony egysége, úgy a munkaviszonyból származó kötelezettségek is a 

szerződési és jogszabályi eredetű kötelezettségek megbonthatatlan egységeként jelennek meg. 

Ez azt jelenti, hogy az egyes kötelezettségek között rendszerint nem tudunk aszerint 

különbséget tenni, hogy azok pusztán szerződési vagy jogszabályi eredetűek-e. Abban is 

megmutatkozik ez az egység, hogy a kötelezettségek megszegésének jogi hatása egységes, 

nincs, és nem is lehet semmiféle különbség a jogkövetkezményeket illetően a 

kötelezettségszegés szerződési vagy jogszabályi eredetei szempontjából. A munkajogi 

felelősség monisztikus szerkezete a fegyelmi felelősség körében a deliktuális típusú 

megoldást veszi igénybe, a kötelezettség szerződési, illetőleg jogszabályi eredetére tekintet 

nélkül.
328

 Czuglerné Iványi Judit álláspontja szerint ez a vélemény két tévedést tartalmaz. 

Egyrészt azt, hogy Kertész István a kontraktuális és deliktuális felelősség között aszerint tesz 

különbséget, hogy a kötelezettségszegés a munkaszerződésbe vállalt vagy azon kívül, 

jogszabályban megfogalmazott kötelezettség megszegésén alapul-e, azonban ettől eltérően a 

kontraktuális és deliktuális felelősség közötti különbség abban van, hogy van-e jogviszony a 

felek között, vagy a felelősség nem egy már létező jogviszonyhoz kötődik, hanem a 

jogviszony a deliktuális magatartás következményeként fog létrejönni. Másrészt pedig, 

Kertész István a szerződésszegés objektív szankcióit objektív felelősségnek, felelősségi 

szankciónak tekinti, noha ezek nem felelősségi szankciók, mert nem felróhatóságon 

alapulnak. Czuglerné Iványi Judit kiemeli azonban, hogy a fegyelmi felelősség esetében nem 

beszélhetünk objektív felelősségről, hanem egyértelműen szubjektív felelősségről van szó.
329

 

A szerző egyetért és osztja Czuglerné Iványi Judit ezen álláspontját. 

További jellemzője a munkajogi felelősségnek a heterogenitás, amely alatt azt lehet érteni, 

hogy a munkajogviszony különböző alanyai, így a munkáltató és a munkavállaló felelőssége 

eltér, a munkavállalónál a szubjektív, a munkáltatónál az objektív felelősség a meghatározó. 

A munkajogi felelősség harmadik jellemzője továbbá a monisztikus és heterogén jelleg 

mellett az aszinallagmatikus, azaz egyenlőtlen volta, amely azt jelenti, hogy arra figyelemmel, 

hogy a munkaviszony nem áruviszony, a munkajogi felelősség során alkalmazásra kerülő 
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szankció célja elsődlegesen nem a reparáció, hanem a nevelés, a megelőzés. Weltner Andor a 

munkajogi felelősség aszinallagmatikus jellegét azzal támasztja alá, hogy a munkaerő 

árujellegnek megszűnése következtében az értéktörvény helyett az elosztás elve érvényesül.
330

 

Itt kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy a fegyelmi felelősség minősíthető-e elhatároló 

ismérvnek a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok tekintetében. A 

fegyelmi felelősség elhatároló ismérvként történő meghatározása mögött az áll, hogy ez a 

jogintézmény a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál nem található meg. Tóth 

Imre álláspontja szerint a munkaviszony az, amikor a munkavállaló utasítás szerint és 

fegyelmi felelősség mellett végzi a munkáját.
331

 Ezt az álláspontot osztja Badinyi Gyula is, 

azzal a különbséggel azonban, hogy ő a munkavállaló függőségének egységes fogalmába 

foglalja össze az utasításon alapuló munkavégzést és a munkavállaló fegyelmi felelősségét.
332

 

Csanádi György álláspontja azonban az előzőektől eltérő, álláspontja szerint a fegyelmi 

felelősség nem minősítő jegy, hanem a minősítés következménye.
333

 Magam Csanádi György 

álláspontjával tudok azonosulni, hiszen a fegyelmi felelősség alkalmazásához szükséges az az 

előfeltétel, hogy munkaviszony álljon fenn. A fegyelmi felelősség minősítő jegyként történő 

értelmezése annak az alappal nem bíró lehetőségét teremtené meg, hogy a munkajogviszony 

bármely jogintézményét minősítő jegyként ragadhatnánk ki. 

Érdemes kitérni arra a kérdésre is, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 21. § i) pontja szabályozza az egyenlő bánásmód 

követelményét a fegyelmi felelősség érvényesítése során. Ez a jogszabályhely 2012. április 

07-től van hatályban. Közzétett bírósági határozat ebben a tárgykörben nem született, és az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatát vizsgálva elenyésző azon esetek száma, amelyben a 

fegyelmi felelősség érvényesítése kapcsán hivatkoznának az egyenlő bánásmód 

követelményére. Példaként hozható azonban a Hatóság a 245/2012. számú határozata, 

amelyben kimondta, hogy a fegyelmi eljárás mintegy retorzióként került alkalmazásra. 

A fegyelmi jog, a fegyelmi vétség 

Időben visszalépve, Vincenti Gusztáv megfogalmazása szerint a fegyelmi jog a 

munkáltatónak az a joga, amelynél fogva a munkavállalót kötelességeinek teljesítésére 

rászoríthatja, és azok megsértéséért hátrányos büntetéssel sújthatja. A fegyelmi jog terjedelme 
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különböző lehet aszerint, hogy milyen magatartásért milyen hátránnyal sújt a munkáltató, és 

aszerint is, hogy a jog gyakorlása meghatározott eljáráshoz van-e kötve vagy nem.
334

 Román 

László jelentősen gazdagította a fegyelmi felelősség jogintézmények értelmezését, annak 

elemzésével, hogy a fegyelmi felelősség egy szankciós eljárási, és ennél fogva másodlagos 

(mellék-) jogviszony, azaz nem önmagában egy jogintézmény, hanem külön jogviszonyként 

is értelmezhető, amely elkülönül az alapjogviszonytól, abból kikívánkozik. Kifejti, hogy „…a 

fegyelmi felelősségi jogviszony a munkáltatói fegyelmezési jog gerincét alkotó büntetési jog 

gyakorlásának „keretet adó” jogviszony, amely kauzálisan a munkavállaló által a 

munkaszerződésben hallgatólagosan vállalt kötelességen, a fegyelmi eljárásba vonás 

tűrésének kötelességén nyugszik.”
335

 Ezt követően jut arra a következtetésre, hogy „ezt a 

jogintézményt külön viszonynak tekintette a jogalkotó is, ugyanakkor jogviszonykénti 

önállóságának kérdése végső soron az, hogy kapcsolatformát látunk-e a fegyelmi 

felelősségben (avagy csak egy közönséges „jogintézményt), amely kapcsolat keretében a 

munkajogviszony alanyai kerülnek szembe egymással, és az eljárás célja ebbéli 

kapcsolatukon, annak mikénti szabályozásán keresztül érhető el.”
336

 Továbbá, átalakítja a 

szerepeket, hiszen a munkáltatóból a fegyelmi jogkör gyakorlója lesz, a munkavállalóból 

pedig „gyanúsított”.
337

  

A dolgozat történeti részében olvasható, hogy az első és a második Munka Törvénykönyve 

meghatározta azokat a tényállásokat, amelyeket fegyelmi vétségnek tekintett. A harmadik és 

negyedik Munka Törvénykönyve nem ad tételes meghatározást. Alapvetés, hogy a fegyelmi 

felelősség valamilyen kötelezettségszegésen vagy mulasztáson alapul. Kertész István 

osztályozása szerint vizsgálni kell a fegyelmi vétséget, mint kötelezettségszegést – ezen belül 

a kötelezettségszegést a munkajogviszony előkészítő szakaszában, a tényleges munkaviszony 

tartama alatt, a munkaviszony szünetelése alatt.  

Elsőként a fegyelmi vétséget, mint kötelezettségszegést kell vizsgálni. Kiindulópont ennek 

kapcsán a munkafegyelem, a munkafegyelmi kötelezettség kérdése. Kertész István ennek 

kapcsán elemzi, hogy a munkafegyelmi kötelezettség összefoglaló megnevezése mindazoknak 

a kötelezettségeknek, amelyek a munkavállalót a munkaviszony alapján terhelik. 

Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy nem minden jogellenes magatartás minősül 

kötelezettségszegésnek, annak ellenére, hogy ritka az olyan jogellenes magatartás, amely nem 
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kötelezettségszegés is egyben. Ennek következményként állapítja meg azt Kertész István, 

hogy a fegyelmi vétség objektív oldalaként nem jogellenességet, hanem a kötelezettségszegést 

kell meghatározni.
338

 Ezzel cseng össze Eörsi Gyula felvetése is, amikor azt vizsgálja, hogy a 

jogellenes magatartás és a kötelezettségszegés fogalma a polgári jogban azonos-e. Eörsi 

Gyula álláspontja szerint a két fogalom nem tekinthető azonosnak, a jogellenes magatartás 

fogalma tágabb, mint a kötelezettségszegés fogalma, hiszen van olyan magatartás, amely 

jogellenes ugyan, de nem kötelezettségszegés. Elmondható, hogy a kötelezettség megszegése 

mindig jogellenes, ugyanakkor a jogellenes magatartás nem mindig kötelezettségszegés.
339

  

Nem lehet a kötelezettségeket, így fegyelmi vétségeket kimerítően felsorolni. Ami 

vizsgálandó azonban, hogy a munkaviszony keletkezése és kezdete között lehetőség van-e 

fegyelmi vétség elkövetésére. Kertész István ezt akként vizsgálja, hogy a munkaviszony 

előkészítő szakaszában elkövetett kötelezettségszegés megalapozza-e a fegyelmi vétséget. 

Ennek megválaszolása kapcsán a következő logikai láncolaton kell végighaladni: az 

előkészítő szakaszban – amely a jelenleg hatályos terminológia szerint a munkaviszony 

keletkezése és kezdete közötti időintervallum – terheli-e a munkavállalót munkafegyelmi 

kötelezettség? Ezen kérdésre vonatkozóan álláspontom szerint a válasz igenlő, hiszen amint 

létrejön a munkaviszony, abból jogok és kötelezettségek származnak. Ezen igenlő válasz 

következményeként, illetve annak következményeként, hogy az „előkészítő szakasz” is 

munkaviszony, az ezen időszakban elkövetett kötelezettségszegés is megvalósíthat fegyelmi 

vétséget.
340

 Itt kell megjegyezni azt, hogy ezen kérdés tekintetében meghatározó az, hogy a 

szerződési vagy beiktatási elméletet követjük-e. A szerződéses teória szerint 

„munkajogviszonyon a munkaszerződés megkötésével létrehozott jogviszonyt kell érteni. E 

felfogás szerint a munkajogviszony szerződéses jogviszony.”
341

 Ezzel szemben, a beiktatási 

elmélet szerint a munkaviszony a munkavállaló munkába lépésével kezdődik meg. A magyar 

jog a szerződési elméletet fogadta el. Ugyanakkor, meg kell jegyezni, hogy Kertész István 

ezzel ellentétes álláspontot foglal el azzal, hogy véleménye szerint az előkészítő jogviszony 
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nem munkaviszony ebben az időszakban, pusztán a munkaszerződés megkötésével még nem 

jött létre az a helyzet, amelyben a munkafeltételeknek a maguk rendeltetésszerű 

funkcionálását meg kellene kezdeni. Állítását azzal támasztja alá, hogy egyrészt a 

munkavállaló ebben az időintervallumban még nem vesz részt a (társadalmi) 

munkafolyamatban, másrészt ezen időszak alatt nem részesedik a nemzeti jövedelemből. 

Kifejti továbbá Kertész István, hogy az előkészítő jogviszony lényege nem más, mint a 

munkaviszony akarati oldalának érvényre juttatása, azonban önmagában a munkaszerződés 

akarati aktusával a munkaviszony még nem jöhet létre.
342

 Kertész István álláspontja 

határozott abban a tekintetben, hogy ebben az időszakban a munkavállaló fegyelmi 

felelőssége nem állhat fenn. A szerző ezt az álláspontot az előbbiekben kifejtettek alapján 

nem osztja.  

Abban a kérdésben, hogy a „tényleges munkaviszony” tartama alatt a kötelezettségszegésből 

fakadó fegyelmi felelősség fennállhat-e, könnyű állást foglalni, véleményt alkotni. 

Egyértelmű, hogy a munkavállaló fegyelmi felelőssége fennáll.  

Ennél bonyolultabb kérdés lehet azonban, hogy a munkaviszony szünetelése alatt fennállhat-e 

a fegyelmi felelősség?  A munkaviszony szünetelése alatt a munkavállalót munkavégzési 

kötelezettség nem terheli, azonban egyéb kötelezettségek terhelik, így például az, hogy a 

munkahelyen és munkaidőn kívül a munkavállaló milyen magatartást köteles tanúsítani. Ezen 

kötelezettség megszegése a munkaviszony szünetelése alatt is megalapozza a fegyelmi 

felelősséget.  

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése után nincsen lehetőség a fegyelmi felelősség 

érvényesítésére, egy új munkaviszonyban sem, az előző munkaviszonyban elkövetett 

kötelezettségszegés miatt.
343

 

A fegyelmi büntetés 

A preventív célt szolgáló szankció minősége és súlya is vizsgálandó. Az aránytalanul súlyos 

szankció ellenállásra nevel. A helytelenül megválasztott vagy kimért szankció nemcsak azzal 

fenyeget, hogy hatása csekély lehet, de azzal is, hogy az ellenkező hatást fejti ki. A prevenció 
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343  A munkafegyelmi kötelezettség kapcsán meg kell jegyezni, hogy Kertész István megkülönböztette a 

munkafegyelmi kötelezettségnek a belső és külső határait, ez a tárgykör a munkafegyelmi résznél került 
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céljára alkalmazott represszív hatásnak differenciáltnak kell lennie…olyan minőségűnek és 

mennyiségűnek, hogy az éppen a kívánt hatást váltsa ki. Az esetleges „többlet” – azaz az 

aránytalanul súlyos szankció „károsan ható lesz”, de ugyanilyen hatása lehet a hiánynak is. A 

kellően differenciált szankció az adekvát szankció, a szankcióval szemben az adekvátság 

követelményét kell támasztani. Ez azt jelenti, hogy az adott körülményekhez képest a lehető 

legnagyobb megelőző hatást kell kiváltania, azaz kedvező körülmények között teljesen gátolja 

meg azt, hogy a jogsértő a tettét megismételje, de ha ez nem valósul meg, akkor is a 

legnagyobb lehetséges hatást váltsa ki. A mindennapi életben az adekvát szankció 

megtalálásának lehet több relatív és abszolút akadálya is. A relatív akadályok közé tartozik, 

hogy a jogi szabályozás állandó, azonban a körülmények változhatnak, továbbá, az egyes 

emberek között igen nagy a különbség, azonban a jognak az állandóság követelménye mellett 

általánosnak is kell lennie, azaz az egyedi mozzanatok, körülmények figyelembe vétele nem 

biztosított általános szabályként. Továbbá relatív akadály, hogy nincsenek olyan 

mérőeszközök, amelyek az egyes esetek társadalmi és egyéni-pszichikai hatását mérni tudnák, 

emellett a preventív intézkedésnek akkor sincsen biztos hatása, ha minden körülmény 

figyelembe vételre kerül, mert lehetetlen a jövőbeni hatásokra is tekintettel lenni. Az abszolút 

korlát abban áll, hogy a prevenciót kétféle irányban kell kifejteni, speciálisnak és generálisnak 

is kell lennie, azaz a jogsértőre és a társadalomra nézve is adekvátnak kell lennie. Azonban az 

véletlenszerű, hogy a speciális és generális prevenció megvalósulása egybeesik-e. Azonban 

törekedni kell arra, hogy az esetek összességében átlagosítva egybeessenek. Ennek kapcsán 

viszont a következő problémák léphetnek fel: egyrészt a speciális prevenció a jogsértőt sújtja, 

a generális prevenció keretében azonban a társadalmat nem sújtja, a társadalom tagjai 

közvetlenül nem szenvednek tőle. Ehhez kapcsolódóan jegyzendő meg, hogy Marton Géza 

megállapítása szerint a prevenció-elv a magánjogi felelősség szükségképpen első uralkodó 

elve, melyet a generális elv (érdek-elv) csak másodlagosan követ.
344

 Ennek 

következményeként Eörsi következtetése, hogy az egyéni, a speciális prevencióra, annak 

adekvátságára kell inkább a hangsúlyt helyezni. Másrészt a társadalom heterogenitása miatt a 

megfelelő szankció meghatározása során ügyelni kell arra, hogy a joghátrány a célzott 

társadalmi közegben legyen adekvát. Harmadrészt volt Eörsinek egy mai szemmel talán 

vitatható felvetése, amely szerint a társadalom elmaradottsága is problémát jelent, nemhogy a 

                                                           
344

 Marton Géza (1993.): i.m. 101. o. 
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jogsértés, de a szankció súlyát sem látják át adott esetben.
345

 Felveti Eörsi a szankció 

egyéniesítésének, differenciálása fokának kérdését is. Alapos a meghatározása Eörsinek, hogy 

az egyéniesítés tekintetében igen meghatározó a jogág, amelyben a szankcióalkalmazásra 

kerül. A büntetőjogban igen fontos az egyéniesítés, méghozzá a nagyfokú egyéniesítés, a 

polgári jogban azonban a szankció mértéke az okozott kárhoz igazodik. Összességében a 

prevenció mértékére vonatkozóan a tétel Eörsi megállapítása alapján: a repressziónak 

társadalmilag adekvátnak kell lennie a megelőzéshez szükséges hatással. Ez, ha nem is a teljes 

egyéniesítést, de mindenképpen a differenciáltságot jelenti.
346

 

A szankció célja tekintetében Bihari Mihályt is idézni kell, aki a felelősségre vonás, a 

szankció legáltalánosabban elfogadott céljaként a következőket tartja: a társadalom, a 

közösség védelmét a normasértő magatartással és a normasértővel szemben, a jövőbeni 

normasértések elkerülését az egyéni prevenció útján, hiszen álláspontja szerint a szankció az 

egyénben olyan pszichikai változást idéz elő, amely az egyént a normát elfogadó magatartásra 

fogja ösztönözni, a társadalmi prevenciót, hiszen a szankció a közösség tagjaiban olyan 

tanulási és pszichikális megerősítési folyamatokat idéz elő, amelynek eredménye lesz a 

norma-konform értékrend kialakítása, végül, de nem utolsó sorban a reparációt. 
347

 

Amennyiben a fegyelmi büntetés alapvető kérdéseit kívánjuk vizsgálni, abban az esetben a 

fegyelmi büntetés fogalmát és jogi természetét, a fegyelmi büntetés nemeit, és a fegyelmi 

büntetés kiszabását kell elemezni. 

Alapvetés, hogy a fegyelmi felelősségnek, mint jogintézménynek a célja a megelőzés, azaz a 

céltudatos tudatformálás
348

. Ezen célt azzal valósítja meg a jogintézmény, hogy hátránnyal 

fenyeget, ezt helyezi kilátásba. Kertész István megfogalmazása szerint a „hátrány képzete, 

mint motívum, visszatartó hatást fejt ki, és így szilárdítja meg, támasztja alá az elsődleges 

normát, amelynek megszegése esetén a szankcionáló apparátus megindul”. Kérdésként merül 

fel a felelősség kapcsán, hogy a felelősség, a fegyelmi felelősség alkalmazásakor mi az 

elsődleges cél, a hátrányokozás vagy a megelőzés. Vagyis, ahogyan Kertész István vizsgálja, 

a felelősség, annak következményeként a hátrány alkalmazásának a célja maga a hátrány 

okozása, és ennek a következménye csak a megelőzés, vagy pedig a felelősség, annak 

következményeként a hátrány alkalmazásának a célja a megelőzés, és a hátrány okozása 
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kizárólag másodlagos körülmény. Kertész István álláspontja, hogy a felelősségi szankciónak 

az a tulajdonsága, hogy mindig valamilyen hátrány okozásában valósul meg, csak másodlagos 

jelentőségű, a főcél a megelőzés, és ennek a módja a hátrány okozása. A hátrány okozása nem 

lehet öncél, csak másodlagos cél, amelyet a megelőzés tesz szükségesség és elfogadottá. 

Ehhez kapcsolódóan szintén utalni kell Eörsi Gyula megítélésére is, amely szerint a 

leglényegesebb a nevelő célzat. Eörsi kifejti továbbá, hogy ez a nevelő célzat többet jelent, 

mint a preventív célzat. Ezt Eörsi azzal támasztja alá, hogy a preventív célzat csak valamely 

magatartástól való visszatartásra utal, és nem foglalja magában a nevelésnek azt az elemét, 

amely valamely tevékenységre való indításban áll, továbbá, a hozzá fűzött asszociációk révén 

szegényes eszközökre utal, így a kényszer alkalmazását vagy annak kilátásba helyezését, 

ennek következtében kizárólagosan a félelem keltését szolgálja. 
349

  

Megállapítható, hogy amíg a büntetőjogi szankció meghatározóan, elsődlegesen a személyi 

szabadság megvonásában áll, a polgári jogi szankció vagyoni hátrányt okoz, addig a fegyelmi 

büntetés a munkavállaló személyi szabadságát nem érintheti, azonban vagyoni hátrányt – 

korlátokkal ugyan –, de okozhat. Ezen túlmenően a fegyelmi büntetés erkölcsi rosszallást, 

erkölcsi jellegű hátrányt is okoz, illetve szenvedést okoz a „munkából fakadó örömérzés 

csökkentésével”, hiszen a munkavégzésből fakadó öröm akkor válik teljessé, ha a 

munkavállalót erkölcsileg megbecsülik, a fegyelmi büntetés azonban megfosztja a 

munkavállalót ettől. Minden esetben az éppen hatályos szabályozástól függ, hogy a fegyelmi 

büntetés a „felek uralma alatt áll-e”
350

, azaz a fegyelmi büntetéseket a jogszabály szabályozza, 

vagy pedig a felek azt szabadon határozhatják meg. Az első és második Munka 

Törvénykönyve nem adott a feleknek ebben a tekintetben szabadságot, azonban a harmadik 

Mt. a kollektív szerződést kötő feleknek, a hatályos negyedik Mt. pedig ezen túlmenően a 

munkaviszony alanyainak, azaz a munkáltatónak és a munkavállalónak adja meg a 

lehetőséget, hogy a munkaszerződésben határozzák meg a fegyelmi büntetéseket. Ezzel 

kapcsolatban ügyelni célszerű arra, hogy a szakirodalomban is megjelenik annak 

követelménye, hogy a fegyelmi büntetés személyre szabott, illetve arányos legyen
351

, így a 

feleknek célszerű figyelni arra, hogy a fegyelmi büntetések legyenek differenciáltak, 

fokozatosak, biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy az eset összes körülményének a 

figyelembevételével a nevelési célt leginkább megvalósító fegyelmi büntetés kerüljön 
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kiválasztásra. Mindezek figyelembevételével tehát a fegyelmi büntetés olyan szankció, 

hátrányt kilátásba helyező, hátrányt alkalmazó jogkövetkezmény, amelynek határozott célja a 

megelőzés, minden esetben erkölcsi rosszallást jelent, és a hatályos szabályozástól függ az, 

hogy okozhat-e a munkavállalónak vagyoni hátrányt, a „felek uralma alatt áll-e”, azaz a felek 

határozzák meg, vagy a jogszabály határozza-e meg. Bármelyik lehetőséget is adja meg a 

hatályos jog, tehát akár a jogszabály határozza meg a büntetéseket, akár a felek, szem előtt 

kell tartani, hogy biztosítsa az eset összes körülményeinek a figyelembe vételével az arányos 

büntetés alkalmazását. Kérdésként merülhet fel, hogy indokoltak-e a pusztán az erkölcsi 

büntetések? Az első két Mt-ben ilyen volt a szóbeli feddés és az írásbeli feddés. A 

közszolgálati szabályozásban a megrovás minősíthető erkölcsi jellegű szankciónak, amely 

anyagi hátrányt nem jelent a fegyelmi eljárás alá vontnak. Az Mt. rendszerében ennek felel 

meg a szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés. Kertész István véleménye szerint kizárólagosan 

morális hátrányt, erkölcsi jellegű ráhatást jelentő hátrány akkor lehet hatékony, ha a nevelés 

szempontjából ez elegendő.
352

 Elfogadva, hogy a szankció célja a nevelési elv, ez az álláspont 

minden tekintetben osztható.   

A pénzbírság, vagyoni hátrány fegyelmi büntetésként történő alkalmazása kapcsán Kertész 

István álláspontja szerint a mellette szóló érvek, hogy bármely munkavállalóval szemben 

alkalmazható, emellett egyéniesítésre, fokozatosságra, arányosításra ad lehetőséget. További 

előnye, hogy azon munkavállaló is „megérzi”, akire az erkölcsi jellegű büntetés nem 

gyakorolna hatást. Amennyiben a mértékét a jogszabály keretek közé szorítja, abban az 

esetben a visszaélések is kiküszöbölhetőek.
353

 
354

 

Az erkölcsi jellegű és szakmai büntetések melletti további büntetésekre vonatkozóan Kertész 

István a szakmai büntetések terminus technicus-t használja. Mit jelentenek ezek? Ezek a 

büntetések egyrészt a munkavállaló tevékenységét, munkáját, munkakörét érintik, másrészt 

pedig azok a munkavállalóval történő elbánásban, bánásmódban idéznek elő az erkölcsi 

rosszallást meghaladó változtatásokat. Ezek lehetnek abszolútak, azaz bármely 

munkavállalóra alkalmazhatóak, illetve relatívak, amelyek csak meghatározott 

munkavállalókra vonatkozhatnak. Ilyen büntetések lehetnek például a kedvezmények 
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megvonása határozott időre.
355

 Fontos ezt tételesen és részletesen kimunkálni, hogy komoly 

kedvezménytől történő megvonást jelentsen. Ugyanakkor, ügyelni kell arra, hogy ne sértse a 

munkavállaló személyiségi jogait – pl.: ne az üzemi étkezdéből történő kitiltás legyen. 

Ugyanakkor a pótszabadság megvonására lenne lehetőség, de mérlegelni kellene, hogy 

milyen jogcímen járó pótszabadság kerülhetne megvonásra.
356

  

További szakmai büntetés lehet, ha a munkavállaló ki van zárva a munkabéremelés 

lehetőségéből, vagy a soron kívüli előléptetetés kerülne visszavonásra, vagy címben, 

rangfokozatban való visszavetésre, kitüntető jelvény, illetve cím, elismerő oklevél 

visszavonására, alacsonyabb munkakörbe történő helyezésre kerülne sor. Az alacsonyabb 

munkakörbe történő helyezés feltételei, hogy van olyan alacsonyabb munkakör, amely erre 

alkalmas, és ez olyan munkakör, amelyben a munkavállaló tudja hasznosítani a tapasztalatait. 

Ez azért súlyos, mert kivonja a megszokott közegből a munkavállalót.
357

  

Milyen büntetéseket és hogyan lehet kiszabni a hatályos szabályozás, azaz a negyedik Mt. 

kapcsán? 

A konkrét büntetések nem kerülnek meghatározásra, hanem a garanciákat adja meg a törvény, 

a következők szerint: a hátrány csak a munkaviszonnyal függhet össze, és annak feltételeit 

határozott időre módosíthatja, nem sértheti a munkavállaló személyiségi jogait, emberi 

méltóságát, a vagyoni hátrány összességében nem haladhatja meg a munkavállalónak a 

hátrány megállapításakor irányadó egy havi alapbérét,
358

 a hátránynak a kötelezettségsúlyával 

arányosnak kell lennie.  

A garanciális rendelkezések felvetnek több kérdést: mit jelent az feltételek határozott időre 

történő módosítása, mikor minősül arányosnak a büntetés? Ezekre a kérdésekre a bírói 

gyakorlat adhat választ, és fel is hívható az EBH 2002. 691.
359

, továbbá a BH 1996. 668., ezen 

határozat alapján az egy év is elfogadható, mint olyan határozott idő, amely alatt a hátrány 
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alkalmazható. A hátrányok kiszabása tekintetében a negyedik Mt. lehetővé teszi, hogy 

amennyiben szükséges a vizsgálat lefolytatásához, a munkavállaló mentesíthető a 

rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól. Elő kell adni ezzel kapcsolatban, 

hogy ez a lehetőség a munkáltató vizsgálata szempontjából mindenképpen előnyt ad, azonban 

az állásból való felfüggesztés tekintetében Kertész István álláspontja az volt, hogy az 

ellentétes egyrészt a munkához való joggal, másrészt pedig a nevelés elvével sem 

egyeztethető össze. 
360

 Véleményem szerint prioritásként kell kezelni azt, hogy a jogalkotói 

cél a vizsgálat lefolytatása alatti munkavállalói munkavégzési mentesítés kapcsán az, hogy a 

munkáltató precízen, részletesen fel tudja tárni a tényállást. Ennek megtörténte, lefolytatása 

esetén van módja a munkáltatónak arra, hogy a fegyelmi felelősség, a fegyelmi büntetés 

kiszabása tekintetében alapos döntést tudjon hozni, így a jelenleg hatályos szabályozást 

megfelelőnek tartom. Ehhez kapcsolódóan kell utalni arra is, hogy a rendelkezésre állási és 

munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartama díjazott a munkavállaló számára.
361

 

Az eljárási kérdések tekintetében a törvény szabályozása megfogalmaz ugyan szigorú 

szubjektív és objektív határidőt,
362

 azt, hogy a hátrányos jogkövetkezmény csak írásbeli, 

indokolt határozatban szabható ki, hogy hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható meg 

olyan jogkövetkezmény miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének 

indokaként is megjelöl, azonban a hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárásra 

nem ír elő eljárási szabályokat. A törvény indokolása szerint – szemben a korábbi 

szabályozásokkal, illetve szemben a közszolgálati szabályozással – erre nincsen szükség, 

tekintettel arra, hogy a hátrányos jogkövetkezménynél súlyosabb szankció, az azonnali 

hatályú megszüntetés esetén sem ír elő a jogszabály eljárási rendet, illetve az eljárási rend 

meghatározása kötelezettségét.  Kötelezettség tehát nincsen, azonban a lehetőség megvan 

arra, hogy a kollektív szerződés vagy munkaszerződés meghatározza az eljárási 

részletszabályokat. Miért vitatható ez a megoldás? Utalhatunk a dolgozatban vasúti szolgálati 

rendtartásról szóló 1914. évi XVII. törvénycikk kapcsán Vincenti Gusztáv idézett szavaira, 

amely szerint „…a fegyelmi jog szabályai általában kötelességet rónak a 

munkavállalókra…azonban, annyiban, amennyiben a fegyelmi büntetés kiszabását 

meghatározott eljáráshoz köti, egyúttal jogot is adnak nekik.” Abban az esetben tehát, 

amennyiben szabályozva van a fegyelmi eljárás, az a munkavállalónak is átláthatóságot, 

jogosultságot, jogosítványt ad.  
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 Kertész István (1964.): i.m. 315. o. 
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 Mt. 146. § (3) bekezdés b) pont 
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 Az Mt. 56. § (3) bekezdése egy utaló szabállyal az azonnali hatályú felmondásra irányadó határidőket rendeli 

alkalmazni . 
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Ehhez kapcsolódóan vizsgálandóak a védekezéshez való jog alapjogi kérdései, a tisztességes 

eljáráshoz való jog az alábbi alkotmánybírósági határozatok tükrében.  

Elsőként említhető a 8/2004. (III. 25.) AB határozat. A határozat vizsgálta, hogy a már 

hatályon kívül lévő, de a határozat meghozatalakor hatályos, a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban 

Hszt.) 295. §-a és 296. §-a alkotmányellenesnek volt-e minősíthető. A Hszt. hivatkozott 295. 

§-a szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állomány tagjával szemben elrendelt 

fegyelmi eljárás során - képviselőként - ügyvéd nem járhatott el. Képviselőként az 

érdekképviseleti szerv tagja vagy a nemzetbiztonsági szolgálattal szolgálati viszonyban álló 

más hivatásos állományú személy volt felkérhető. A képviseletért díjazás nem volt adható. 

Továbbá, ha a fegyelmi határozat állam- és szolgálati titokkörbe tartozó indokolást 

tartalmazott, az az érintettnek nem volt kézbesíthető. A Hszt. 296. §-a a kártérítési 

felelősségre vonatkozott, amely szerint a kártérítési eljárás során a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok hivatásos állományú tagja képviseletében ügyvéd nem járhatott el. Az 

indítványozók álláspontja az volt a Hszt. fentiekben idézett jogszabályhelyei alapján, hogy 

azok a rendelkezések ellentételesek az Alkotmánnyal,
363

 mert sértik a) a védelemhez való 

jogot, b) hátrányosan különböztetik meg másoktól a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

tagjait, és c) sértik az ügyvédek vállalkozáshoz való jogát. Az indítványozók nem hívták fel 

kifejezett formában az Alkotmány 57. § (1) és (3) bekezdését, indokaikból azonban az 

Alkotmánybíróság álláspontja szerint kitűnt, hogy a Hszt-nek az indítvánnyal támadott 

rendelkezéseit az igazságos bírósági eljáráshoz, valamint a védelemhez való joggal is 

összeegyeztethetetlennek tartották. Ezért az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálása során 

tekintettel volt az Alkotmány 57. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseire is, amelyek 

szerint a Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a 

törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson 

bírálja el.  Továbbá, a büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában 

megilleti a védelem joga. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett 

véleménye miatt.  

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítványok megalapozottak voltak, az alábbiakra 

figyelemmel: Az Alkotmánybíróság elsőként a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos 
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 Az AB határozat meghozatala idején hatályos Alkotmány az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya volt. 
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állományú tagjai ellen folytatott fegyelmi és kártérítési eljárásban az ügyvéd általi 

képviselethez való jog korlátozását állító indítványi részt vizsgálta. Az Alkotmánybíróság 

megítélése szerint az Alkotmány kifejezett formában csak a védelemhez való jogot említette 

az alapjogok sorában, az Alkotmánybíróság szerint azonban az igazságos bírósági eljáráshoz 

való jog az Alkotmány által kinyilvánított jog részét képezi, ennek következményeként, 

akinek valamely perben a jogairól és kötelezettségeiről döntenek, nem pedig az ellene emelt 

vádról, ugyancsak megilleti a jogi képviselethez való jog. Az igazságos, illetve tisztességes 

eljárásnak abból az alapelvéből, hogy az eljárásban részt vevő feleknek egyenlő eséllyel kell 

rendelkezniük jogaik érvényesítésében, következik, hogy ha az ügyfél úgy kívánja, szakszerű 

jogi képviseletben részesülhessen. Ennek folytán dönthet úgy is, hogy vitás ügyének 

intézésére ügyvédnek ad meghatalmazást. Ezt a jogát támasztotta alá az ügyvédekről szóló 

1998. évi XI. törvény
364

 is, melynek 1. §-a szerint az ügyvéd, hivatásának gyakorlásával segíti 

megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Az AB határozat 

értelmében, bár a nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú tagjai elleni fegyelmi 

eljárás során nem büntetőjogi vádról döntöttek, azonban az Alkotmánybíróság álláspontja az 

volt, hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében a vádról való döntéssel szemben 

megfogalmazott követelményeknek érvényesülniük kellett az olyan eljárások során is, melyek 

kimenetele az eljárás alá vont személy számára a büntetőjogi elmarasztaláshoz sok tekintetben 

hasonló hátrányokkal járhatott. A nemzetbiztonsági szolgálat tagja elleni fegyelmi eljárás az 

érintett számára a büntetőbíróság által történő elítéléshez volt hasonlítható, esetenként annál is 

súlyosabb következményekkel járhatott a hivatása továbbfolytatásának lehetőségeit tekintve 

és a közösség tagjai által személyét illetően kialakított értékítélet alakulását illetően is. Ezért 

az Alkotmánybíróság megítélése szerint a fegyelmi eljárások, kiváltképpen a függelmi 

helyzetben lévőkkel szembeni fegyelmi eljárások során is érvényesülniük kellett a tisztességes 

eljárás követelményeinek, ideértve a védelemhez való jogot is. Ebből következően a 

nemzetbiztonsági szolgálat tagjának rendelkeznie kellett azzal a joggal, hogy az ellene folyó 

fegyelmi eljárásban választása szerinti ügyvédet vehessen igénybe. Ugyanerre az álláspontra 

helyezkedett az Alkotmánybíróság a kártérítési eljárás garanciái tekintetében is, azaz a peres 
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 A hivatkozott törvény már hatályon kívül van, a jelenleg hatályos szabályozás az ügyvédi tevékenységről 

szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, amelynek az 1. § (1) bekezdése hasonlóképpen rendelkezik: „Az ügyvédi 

hivatás - jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül - az ügyfél 

jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti 

jogvita - lehetőség szerinti - megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység 

magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést.” 
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félnek joga, hogy ügyvédet bízzon meg képviseletével, az ügyvédi képviselet lehetőségeitől 

való megfosztás a bírósághoz fordulásnak az Alkotmány 57. § (1) bekezdése által biztosított 

jognak az akadályát is képezheti. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Hszt. támadott 

rendelkezései az érintetteket megfosztják a védelemhez való jog érvényesüléséhez szükséges 

szakszerűséget biztosítani hivatott ügyvédi képviselethez való jogtól. Az Alkotmánybíróság 

szerint a nemzetbiztonsági érdek sem indokolhatja a titoktartási kötelezettséggel eljáró 

ügyvédi képviselet tilalmát a nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai ellen folytatott belső 

fegyelmi és kártérítési eljárásban, ezért a Hszt. hivatkozott rendelkezéseit megsemmisítette, 

azoknak az Alkotmány 57. § (3) bekezdésébe ütközésére tekintettel. 

A védekezéshez való jog sérelmét az indítvány egy másik vonatkozásban is érintette, eszerint 

alkotmányellenes a Hszt-nek az a rendelkezése is, hogy amennyiben a fegyelmi határozat 

állam- és szolgálati titokkörbe tartozó indokolást tartalmazott, az az érintettnek nem volt 

kézbesíthető. Az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta az indítványozók álláspontját, 

azzal az indokkal, hogy az Alkotmány 57. §-a által alapvető joggá nyilvánított jog az 

igazságos eljáráshoz való jog, és ez nyilvánvalóan kiterjed arra, hogy az érintettnek joga van 

megismerni az ügyében hozott határozat indokait. A határozatok indokolásának írásbeli 

formában való kézbesítése az Alkotmánybíróság szerint garanciális eleme a tisztességes 

eljáráshoz és a védelemhez való alkotmányos jog megvalósulásának. A tisztességes eljárás 

követelménye szerint elvárható, hogy az érdekelt megismerhesse az ügyében hozott határozat 

részletes indokait, ennek pedig nem tett eleget az, ha csupán elolvashatta, vagy azt az eljárás 

során felolvasták. A fegyelmi határozat kézbesítésének hiányában nem volt biztosítható az 

sem, hogy az érintett kellően megalapozza keresetét, ha úgy határozott, hogy bírósághoz 

fordult. Az állam- és szolgálati titokkörbe tartozó indokolást tartalmazó határozatnak az 

érintett részére történő kézbesítése természetesen nem mentesített a minősített irat kezelésére 

előírt szabályok betartása alól.  

A tisztességes eljáráshoz való jogot, mint alkotmányos alapjogot elemzi a 14/2004. (V.7.) AB 

határozat is. A határozat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek (a továbbiakban 

Be.)
365

 a távollévő terhelttel szembeni eljárás szabályait semmisítette meg.
366

 A határozat 

indokolása III. részének 3.1. pontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jog az Alkotmányban 
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 Megjegyzendő, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény nincsen már hatályban, a 

büntetőeljárásra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabály a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény. 
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 Az AB határozat megsemmisítette a Be. 527. § (2) és (3) bekezdését, az 529. § (1) bekezdését, az 528. § (1) 

bekezdésének második mondatát.  

Megjegyzendő, hogy a jelenleg hatályos Be. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény.  
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explicit módon nem nevesített, de az alkotmánybírósági gyakorlatban levezetett alkotmányos 

alapjog, amely komplex védelmet nyújt. Ez az AB határozat is kitér a védelemhez való jogra. 

Az AB határozat szerint a terheltnek joga van ahhoz, hogy saját magát megvédje, és ahhoz is, 

hogy választása szerinti védőt vegyen igénybe. Ugyanakkor, a védelemhez való jog a terhelt 

számára kiemelkedően fontos, de nem korlátozhatatlan alapjog; az Alkotmány nem biztosít 

jogot bármilyen védekezési eszköz alkalmazásához. Az e jogot korlátozó rendelkezések 

alkotmányosságát az Alkotmánybíróság az Alkotmány 8. § (1)-(2) bekezdése keretében 

kialakított általános alapjogi, ún. szükségességi - arányossági teszt alapján ítéli meg. 

Az Alkotmánybíróság a tisztességes eljáráshoz való jog lényegéről kialakított álláspontját elvi 

jelentőséggel a 6/1998. (III. 11.) AB határozatban foglalta össze. Az AB határozat szerint a 

tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és 

körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. Az AB határozatban foglaltak szerint az 

eljárás egyes részleteinek a hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása 

dacára lehet az eljárás „méltánytalan”, vagy „igazságtalan”, avagy „nem tisztességes”.
367

 

Milyen következtetések vonhatóak le az AB határozatokból a fegyelmi eljárásra 

vonatkozóan? Megítélésem szerint arra juthatunk, hogy az eljárási szabályok léte, illetve azok 

létének jogszabály általi megkövetelése következik a tisztességes eljáráshoz való jogból is, 

hiszen az eljárási szabályok léte is védelmet ad a munkavállalónak, és a komplex védelem 

biztosítása a célja a tisztességhez eljáráshoz való jognak is.  
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VII. Nemzetközi kitekintés 

A nemzetközi példák tekintetében az irányvonalat az adta meg, hogy olyan területet kívántam 

vizsgálni, amely kevésbé került az eddigi kutatások során górcső alá, továbbá, amelyhez – 

szubjektív tényező ugyan, de – kötődést érzek. Mindkét szempont tekintetében adta magát a 

japán szabályozás, hiszen hazánkban nem gyakori a japán munkajog elemzése. A személyes 

kötődés alapja, hogy a gimnáziumban japán nyelvet tanultam, és szereztem nyelvvizsgát. A 

román szabályozás megjelenésének okát az adja, hogy ellenpólusként a japán jogrendszerrel, 

európai, és hozzánk nemcsak szellemében, hanem földrajzilag is közel eső ország 

jogrendszerét szerettem volna alapul venni.  

VII.1). A japán munkajogi fegyelmi felelősség 

A japán szakirodalom szerint a fegyelmi jog, a fegyelmi intézkedések nélkülözhetetlenek a 

munkavégzéshez szükséges rend fenntartásához, ugyanakkor, a munkavállaló számára 

természetszerűen hátrányt jelentenek. Hasonlóan a magyar fegyelmi joghoz, a japán 

szabályozás célja is az, hogy a fegyelmi szabályozás mind a munkáltató, mind a munkavállaló 

érdekeire figyelemmel legyen.
368

  

Japánban a filozófiai hátterét is kutatták a fegyelmi jogkör alkalmazása kérdésének. 

Amennyiben a kérdést jogi oldalról közelítjük meg, két tényezőt vizsgálnak a japán 

munkajogban. Egyrészt az, hogy a munkáltató mikor, milyen feltételekkel alkalmazhat 

fegyelmi büntetéseket, másrészt pedig, hogy hol kell meghatározni a fegyelmi büntetések 

alkalmazására vonatkozó szabályokat, valamint ehhez kapcsolóan, amennyiben van egy 

felsorolás arra vonatkozóan, hogy milyen esetekben lehet a fegyelmi büntetésekkel élni, akkor 

ez a felsorolás kizárólagos vagy pedig példálódzó jellegű legyen-e. Elméleti szinten a felvetett 

kérdésekre két jogelméleti jellegű irányvonal alapján lehet választ adni. Az egyik irány az 

„eredendő hatalom” elmélete
369

, amely azt jelenti, hogy a munkáltató, mint a munkavégzés 

szempontjából létfontosságú fegyelem és rend megtartásáért felelős, az eredendő hatalom 

elvén kikényszerítheti a fegyelmet. Ennek következménye az, hogy a munkáltatói jogkör 

gyakorlásából fakad a fegyelem kikényszerítésének, így a fegyelmi jogkör gyakorlásának 

jogosultsága és e jogkör gyakorlásának nem előfeltétele a további szabályozás. Ezzel szemben 
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a másik elméleti irány a szerződési elmélet
370

, amely szerint a munkáltatónak a fegyelmi 

eljáráshoz való jogköre azokra az esetekre korlátozódik, melyekhez a munkavállaló a 

munkaszerződés aláírásával hozzájárult. Ennek megfelelően a munkáltatónak kizárólag a 

munkaszerződésben foglaltak alapján van joga a fegyelmi jogkör gyakorlásához. Fontos 

ugyanakkor, hogy a munkáltató szabályzatában meghatározza pontosan és világosan a 

fegyelmi jogkör gyakorlására vonatkozó szabályokat, mindez ugyanis előfeltétele e különös 

jogkör alkalmazásának. Ebben az esetben értelemszerűen a fegyelmi jogkör gyakorlására a 

szabályzatban foglaltak szerint van mód. Az ítélkezési gyakorlat szerint, a munkaszerződés 

aláírásával a munkavállaló egyrészt kötelezettséget vállal a munkáltatói szabályzatok 

betartására, másrészt pedig, az előzőekből következően, a munkáltató jogosultságot kap arra, 

hogy fegyelmi jogkört gyakoroljon.
371

 Ez a bírói felfogás hasonlatos a fentiekben az eredendő 

hatalom elmélete kapcsán kifejtettekhez. Ugyanakkor, egy másik ítélet azt mondta ki, hogy 

abban az esetben, ha a munkavállaló megszegte a munkáltatói szabályzatot, vagy megtagadta 

a munkáltató utasítását, vagy az utasításnak nem tett eleget, akkor a munkáltató a fegyelmi 

jogkört a „megalkotott szabályok”
372

 alapján gyakorolhatja. Ez a két ítélet tehát ellentmond 

egymásnak, hiszen a második ítélet a szerződési elméletet osztja.  

Kazuo Sugeno álláspontja a fentiek alapján, hogy a munkáltatót megillető fegyelmi jogkör 

alkalmazásának kérdése további vizsgálatokat igényel. A fegyelmi büntetéseket speciális 

szankcióknak tartja, amelyek mindenképpen szerződéses alapot igényelnek. Megítélése 

szerint a fegyelmi büntetések alkalmazásának alapját pontosan meg kell határoznia mind a 

munkaszerződésnek, mind a munkáltatói szabályzatnak.
373

 Ezzel az állásponttal cseng össze 

Hanami Tadashi véleménye is, aki akként foglal állást, hogy mind a fegyelmi büntetéseket, 

mind azok kiszabásának rendjét precízen szabályozni kell.
374

  

Sajátos megoldás a japán szabályozásban, hogy a munkáltatói szabályzatnak meg kell 

határoznia tételesen azokat a munkavállalói kötelezettségszegéseket, amelyek alapját adják a 

                                                           
370

 Az irodalomban az angol nyelvű megjelölés: „contract  theory” elnevezéssel szerepel. . – In.: Kazuo Sugeno: 

Japanese Labour Law. University of Tokyo Press, University of Washington Press, 1992., 353. o. 
371

 Legfelsőbb Bíróság, 1983. szeptember 08. 1094. Ítélet 
372

 Az ítéletben az „in accordance with the rules that have been established” kifejezés szerepel.  

     Az ítélet: Legfelsőbb Bíróság, 1979. október 30., 647. Ítélet 
373

 Megjegyzendő, hogy ezt a célt szolgálja a Munka Törvénykönyvének az a rendelkezése, amely szerint a tíz 

vagy több munkavállalót foglalkoztató munkáltatót arra kötelezi, hogy írásba foglalja a munkáltatói szabályzatot 

abban az esetben, ha azok szankciókkal kapcsolatos kikötéseket tartalmaz.  

A szabályozást a Labour Standards Law (Munka Törvénykönyve) tartalmazza, a 89. §-ában (Article 89.) 

A törvény letölthető: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm (A letöltés 

ideje: 2020. január 20.) 
374

 Hanami, Tadashi: Security of Employment in Japanese Labour Law. Industrial Law Journal. 1992. Volume 

13., Part 13., 474. o.  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm
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hátrányos jogkövetkezmények, a fegyelmi büntetések alkalmazásának. A japán bírói 

gyakorlat a kötelezettségszegésre az általános megfogalmazást nem fogadja el, illetve az 

esetleges általánosabb jellegű megfogalmazásokat pedig szűkítően értelmezi. A bírói 

gyakorlat alapján elfogadott kötelezettségszegésként említhető a különböző dokumentumok, 

nyilvántartások meghamisítása, illetve azok az esetek,
375

 amikor a munkavállaló elhanyagolja 

a kötelezettségeit, mulaszt, így például az igazolatlan távollét, a késés, a munkahely engedély 

nélküli elhagyása. További példa a munkavállalói kötelezettségszegésekre a munkáltatói 

utasítások teljesítésének alapos ok nélkül történő megtagadása, a munkafegyelem megsértése, 

továbbá, a munkavállaló társadalmi státuszából fakadó, ahhoz kapcsolódó szabályok és 

kötelezettségek megszegése,
376

 munkavégzésre irányuló párhuzamos jogviszonyok fennállása, 

amennyiben annak lehetőségét a munkáltatói szabályzat vagy a munkaszerződés 

korlátozza,
377

 illetve a munkahelyhez kötődő hűség megsértésének esete.
378 379 

 

                                                           
375

 Példák a kötelezettségszegésre: Egy ügyben a munkavállaló egy présgyártó üzemben 24 alkalommal késett a 

munkából és 14 alkalommal hiányzott egy hat hónapos időszak alatt, és egyetlen esetben jelezte ezt előzetesen a 

munkáltatónak. Első szankcióként a munkáltató figyelmeztetést adott, azonban, tekintettel arra, hogy a 

munkavállaló ezt követően is követett el hasonló kötelezettségszegést, a munkáltató a fegyelmi ok miatti 

jogviszony-megszüntetéssel élt. - Yokohamai Kerületi Bíróság 1982. feb. 25. 477. Hanrei Times 167.  

Egy másik esetben egy gyógyszeripari vállalat külső értékesítőjének fegyelmi ok miatti jogviszony-

megszüntetésére került sor, a következők miatt: többször eltért a munkavállaló a kiadott ügyfél útvonaltól, betért 

egy az útvonalán kívül eső kávéházba egy kétórás beszélgetésre egy kollégájával, és annak ellenére, hogy 

benyújtotta írásos bocsánatkérését, ismételten hasonló viselkedést tanúsított; valamint a munkatársaival 

összehasonlítva az értékesítési mutatója a legalacsonyabb volt, és az eladásokból befolyt pénzösszeg is rendkívül 

alacsony volt. - Tokiói Kerületi Bíróság, 1979. márc. 27. 318. munkaügyi ítélet 44. 

376 Példa erre a nem megfelelő viselkedés a magánéletben. Ez az eset azonos a magyar Munka Törvénykönyve 8. 

§-ának (2) bekezdésében foglaltakkal, azaz munkaidőn kívüli olyan munkavállalói viselkedés, amely a 

munkáltató jó hírnevét sérti. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a munkáltatónak nincsen arra jogosultsága, 

hogy a munkavállaló magánéletét ellenőrizze. A munkavállalók szavai és tettei magánéletükben képezhetik 

ugyan fegyelmi büntetés tárgyát, de csak abban az esetben, ha azok közvetlenül kapcsolódnak a munkáltató 

tevékenységéhez vagy a munkáltató társadalmi megítélését negatívan befolyásolják. 

377
Gyakori, hogy a munkáltatói szabályzat megtiltja azt, hogy egy munkavállalónak további munkavégzésre 

irányuló jogviszonya legyen, illetve a további foglalkoztatáshoz a munkáltató engedélyét kívánja meg. Született 

bírósági ítélet arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, ha megsérti a munkáltató az engedély kérésének a 

kötelezettségét, és anélkül hoz létre további jogviszonyt, az általános szabályként nem indokol fegyelmi 

büntetést, csak abban az esetben, ha a munkavállaló teljesítményét zavarja, vagy a munkáltató indokolt 

szempontjából káros. Példa lehet erre a két jogviszony együttes fennállása abban az esetben, amikor a munkaidő 

tekintetében van átfedés, és emiatt a munkavállaló teljesítménye értelemszerűen korlátozva van (Tokyo District 

Court, 1982. november 19., 1028. ügy), vagy, ha a munkavállaló a konkurens cégnél végez munkát. 

378
 Általános szabályként mondható el, hogy ez az eset természeténél fogva leginkább a munkahelyen és 

munkaidőn kívül sérthető meg. Példa lehet erre, ha a munkavállaló részt vesz egy olyan tüntetésben, amely a 

munkáltató ellen irányul.  Példa lehet továbbá, ha egy munkavállaló olyan szórólapokat osztogat a munkaidején 

és a munkahelyén kívül, melyekben foglaltakkal támadják a munkáltatót. Legfelsőbb Bíróság. 1983, szeptember 

08.1094. Ítélet
 
 

379 További példa, ha a munkavállaló megsérti az üzleti titkot. Tokyo High Court, 1980. február 18. 49. Ügy 
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Következő kérdésként vizsgálható, hogy milyen fegyelmi büntetések alkalmazására van mód?  

Elsőként említhető a megrovás és a figyelmeztetés.
380

A megrovás egy olyan munkáltatói 

„megintés”, amely tartalmaz egy speciális elemet is, méghozzá azt, hogy a munkáltató igényt 

tart a munkavállalótól egy írásba foglalt bocsánatkérésre is. Ezzel szemben, a figyelmeztetés 

nem tartalmaz ilyen munkáltatói igényt. Ugyanakkor, mind a megrovás, mind a 

figyelmeztetés járhat azzal a következménnyel, hogy a munkavállaló értékelését hátrányosan 

befolyásolja egy esetleges munkabéremelés, vagy előléptetés, vagy jutalom esetén.  Érdekes 

kérdésként merül fel az irodalomban, hogy milyen következménye lehet annak, ha a 

megrovásban részesült munkavállaló nem nyújt be bocsánatkérést a munkáltató részére. A 

jogalkalmazási gyakorlat megosztott ebben a kérdésben. Találunk ítéletet arra, amely szerint a 

munkavállalónak ez a magatartása alapot ad egy újabb fegyelmi szankcióra, azon az alapon, 

hogy a munkavállaló nem tett eleget a munkáltató utasításának.
381

 Született azonban ezzel 

ellentétes ítélet is, amely szerint a munkavállaló szabadon dönthet abban, hogy benyújtja-e 

írásban a bocsánatát, és ez nem kikényszeríthető, még fegyelmi szankciókkal sem.
382

 

A megrovás és a figyelmeztetés után a munkabér csökkentése említhető.
383

 A szabályozás 

szerint ennek mértéke alkalmanként nézve nem haladhatja meg a napi átlagkereset felét, és a 

csökkentés teljes összege nem lehet több az egy adott fizetési időintervallumra, időszakra eső 

bér tíz százalékánál.
384

 Itt kell utalni arra, hogy a Munka Törvénykönyvében találunk olyan 

rendelkezést, ami meghatározza, hogy a munkabérből levonni csak jogszabály vagy rendelet, 

szabályzat alapján lehet, a fegyelmi szankcióként történő bércsökkentés egy kivételt valósít 

meg. A magyartól eltérő szabályozási megoldásként a Munka Törvénykönyve határozza meg 

azt is, hogy mi a következménye annak, ha a munkáltató megszegi a törvényben foglaltakat. 

A 120. § (1) bekezdése alapján, ha a munkabér csökkentésének összege meghaladja a 

törvényben meghatározott mértéket, a munkáltató akár 300.000,- jen bírsággal is sújtható.  

A japán szabályozásban a felfüggesztés is fegyelmi büntetésnek minősül. A szankció lényege, 

hogy a munkavállaló mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól egy 

meghatározott időszakra.  A felfüggesztés időszaka nincsen korlátozva a Munka 
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 Az angol fordítás szerint „reprimand” és „warning”.  
381

 Tokyo Distrisct Court, 1967. november 15., 1136. ügy. 
382

 Osaka High Court, 1978. október 27., 65.  szám ítélet 
383

 A szabályozást a Labour Standards Law tartalmazza, a 91. §-ában (Article 91.) 

A törvény letölthető: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm (Utolsó 

letöltés ideje: 2020. január 20.) 
384

 Az adott fizetési időszakra eső bér 10 %-ánál magasabb összeg kizárólagosan úgy valósítható meg, hogy a 

többlet összege a következő fizetési időszakra nyúlik át. 
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Törvénykönyvében, ugyanakkor az időintervallum meghatározása során figyelemmel kell 

lenni a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire is.
385

 Erre az időszakra a munkavállaló nem 

jogosult munkabérre.
386

 

Meg kell jegyezni ugyanakkor a felfüggesztés kapcsán, hogy amellett, hogy fegyelmi 

büntetésként szankciónál, rendelkezik ugyanazon funkcióval is, mint a magyar Munka 

Törvénykönyvében az 55. § (2) bekezdésében foglaltak, azaz akkor is alkalmazható, amikor a 

munkavállaló kötelezettségszegésének kivizsgálása miatt indokolt, hogy a munkahelyétől a 

munkavállaló távol legyen. 

A megrovás, a figyelmeztetés, a munkabér csökkentése és a felfüggesztés után említendő a 

jogviszony megszüntetése, a „fegyelmi ok” miatti jogviszony-megszüntetés. Értelemszerűen 

ez a skála legvégén megtalálható, így a legfajsúlyosabb jogkövetkezmény.  

Határozottan kell hangsúlyozni, hogy a fegyelmi büntetéseket a munkáltatói szabályzatnak 

részletesen, precízen kell megjelölnie, meghatároznia. Garanciális szabály, hogy nem 

alkalmazhatóak visszamenőleges hatállyal, illetve hasonlóan a magyar szabályozáshoz, a 

kettős értékelés tilalma is él, miként az a magyar Munka Törvénykönyve 56. §-ának (4) 

bekezdésében szerepel. Meghatározásra kerül ezen túlmenően az egyenlő bánásmód elve, 

amely szerint, amikor egy rendelkezést két vagy több alkalommal is hasonló mértékben 

szegnek meg, akkor ugyanolyan típusú és mértékű fegyelmi büntetést kell alkalmazni 

valamennyi esetben. Szintén a magyar joghoz hasonlóan, él az arányosság elve, a mérlegelés 

elve, amely szerint a fegyelmi büntetés kiszabásakor figyelemmel kell lenni az eset összes 

körülményére, így az eset, a kötelezettségszegés típusára, fokára. Elmondható, hogy ez az elv 

jelenti a legmarkánsabb kontrollt a fegyelmi intézkedések és büntetések felett, hiszen, amikor 

fenn is áll az alapja a fegyelmi eljárás megindításának, mégis hatályon kívül helyezésre 

kerülhet a fegyelmi büntetés, amennyiben az nem arányos, a kiszabása során nem kerültek 

értékelésre az eset összes körülményei. További követelmény, hogy a munkáltató eljárása 

legyen tisztességes, méltányos. Amennyiben a fegyelmi büntetések nem felelnek meg az 

előbbi követelményeknek, akkor az alapot ad a hatályon kívül helyezésre.
387
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A törvény letölthető: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2057&vm=2&re=02 (Utolsó 

letöltés ideje: 2020. január 20.) 

A japán Polgári Törvénykönyv 90. §-a alapján érvénytelen az a rendelkezés, amely közérdekbe ütközik.  
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 Meg kell jegyezni, hogy a felfüggesztés, mivel jelentős hátránnyal jár a munkavállalónak, szigorúan kerül 

megítélésre. 
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 Legfelsőbb Bíróság, 1983. szeptember 16., 16. Ügy. 
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Mindezek után kérdésként merül fel, hogy a japán szabályozásból mit hasznosíthat 

esetlegesen a magyar szabályozás? Az mindenképpen példa értékű, hogy a fegyelmi 

büntetések és fegyelmi eljárás alkalmazásának kizárólag abban az esetbe van helye, ha azok 

precízen rögzítésre kerülnek a munkaszerződésben, munkáltatói szabályzatban. 

Megállapítandó tehát, hogy van lehetőség a harmadik út, a fegyelmi eljárás alkalmazására, és 

ez nemcsak munkajogilag, hanem a humánpolitika és a munkaerő-gazdálkodás optikáján 

keresztül nézve is előnnyel bír. A fegyelmi büntetések tekintetében elmondható az, hogy a 

megrovás és figyelmeztetés megvalósítja egyrészt az erkölcsi hátrányt, bár közvetve anyagi 

hátrányt is okozhatnak, hiszen az előléptetésnél, béremelésnél, jutalmazásnál a munkavállaló 

megítélést ronthatják. A magyar szabályozáshoz hasonlóan megtaláljuk a vagyoni hátrányt, 

méghozzá garanciákkal az adott fizetési időszakban érvényesíthető levonási mérték 

tekintetében. Az ultima ratio a jogviszony megszüntetése, amely végső megoldás, és a 

legsúlyosabb fegyelmi büntetés Magyarországon is a közszférában, a magánszférában 

azonban a jogviszony megszüntetésére a fegyelmi intézményrendszeren kívül kerülhet sor. 

Ugyanakkor aggályos, pontosabban semmiképpen sem életszerű az véleményem szerint a 

japán szabályozásban, hogy a kötelezettségszegéseket meg kell konkrétan jelölni a 

munkáltatói szabályzatban. Ez azonos az első és második magyar munkajogi kódexben 

foglaltakkal, azaz, hogy a fegyelmi vétségek tételesen megfogalmazásra kerültek. A fegyelmi 

büntetések kiszabására vonatkozó garanciális szabályok tekintetében elmondható, hogy azok 

azonosak a magyar munkajogi szabályozásban foglaltakkal, gondolva itt az arányosság elvére, 

a tisztességes eljárás követelményére, a méltányos mérlegelés elvére. Mindemellett, az 

ítélkezési gyakorlat tanulmányozása számos tekintetben segítséget ad a szabályok 

értelmezéséhez. Hangsúlyozni kell továbbá azt, hogy a japán szabályozás áttekintése 

megerősíti, alátámasztja azt, hogy szükség van a munkavállaló kötelezettségszegések 

szankcionálásában harmadik utas megoldásra, és az legyen garanciákat adó szabályozás, 

továbbá, olyan szabályozásra van szükség, amely mindkét fél, azaz mind a munkáltató, mind 

a munkavállaló érdekét szolgálja. 
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VII.2.) A román munkajogi fegyelmi felelősség 

A román munkajogi szabályozásban a munkáltatónak a jogszabályon alapul a fegyelmi 

jogköre, a fegyelmi büntetések kiszabása,
388

 azaz nincsen szükség a fegyelmi felelősség 

alkalmazásához további feltételek fennállásra. A magánszférára vonatkozó román munkajogi 

szabályozás,
389

 hasonlóan a magyar megoldással, a fegyelmi vétség tekintetében egy általános 

meghatározást ad, eszerint a fegyelmi vétség egy, a munkaviszonnyal összefüggő, tevőlegesen 

vagy mulasztással, a munkavállaló által vétkesen elkövetett magatartás, amely által a 

munkavállaló megsérti a jogszabályokat, a belső szabályzatot, a munkaszerződést vagy az 

alkalmazandó kollektív szerződést, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója, közvetlen 

felettese által adott utasításokat.  

A román munkajogi szabályozás is megfogalmazza általános szabályként, hogy – az írásbeli 

figyelmeztetés fegyelmi büntetés kivételével – egyetlen hátrányos jogkövetkezmény sem 

szabható ki fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül. Érdekesség, hogy a magyar szabályozástól 

eltérően az írásbeli figyelmeztetés a fegyelmi büntetések egyik fajtája.  

A fegyelmi eljárás során tárgyalásra kerül sor. Az eljárás során a munkavállaló jogosult 

előadni álláspontját, bizonyítási indítványt előterjeszteni. Az eljárásban jogi képviselőt vehet 

igénybe, aki lehet ügyvéd vagy szakszervezeti tisztségviselő.
390

 Ugyanakkor, amennyiben a 

munkavállaló nem jelenik meg a tárgyaláson, és nem tudja kimenteni magát, a munkáltató az 

eljárás lefolytatása nélkül is szabhat ki fegyelmi büntetést.
391

 Meg kell jegyezni, hogy a 

jogszabály nem határoz meg határidőt arra vonatkozóan, hogy mennyivel korábban kell a 

munkavállalónak a tárgyalásra szóló értesítést közölni ahhoz, hogy az értesítés szabályszerű 

legyen. Ugyanakkor, a törvény 242. cikkének g) pontja alapján a belső szabályzat határozhatja 

meg a fegyelmi eljárási szabályokat, így a munkáltatói belső szabályzat kitérhet erre a 

kérdésre is. 

A román szabályozás is meghatározza – a magyartól eltérően – tételesen a fegyelmi 

büntetéseket, amelyek az írásbeli figyelmeztetés, a visszaminősítés, a visszaminősített 

munkakörre vonatkozó munkabér fizetése mellett, 60 napnál nem hosszabb időtartamra, az 

alapbér 50 %-kal való csökkentése, 1-3 hónapra, az alapbér és vagy a vezetői pótlék 5-10 %-
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kal való csökkentése 1-3 hónapra, a munkaszerződés felmondása
392

 Általános szabály, hogy 

bírság kiszabására nincsen lehetőség, továbbá egy fegyelmi vétségért kizárólag egyetlen 

fegyelmi büntetés szabható ki.
393

  

Hangsúlyozni kell, hogy a magánszférára vonatkozó román munkajogi szabályozás a 

fegyelmi felelősséget teljességében szabályozza, azonos módón a magyar közszféra 

szabályaival, azaz a fegyelmi jogkör gyakorlására, a fegyelmi büntetések kiszabására a 

magánszféra román munkáltatója jogszabálynál fogva jogosult. Egy kivétel található ezen 

általános szabály alól, méghozzá az, hogy a fegyelmi eljárás részletes szabályai a munkáltatói 

belső szabályzatban alkothatók meg. Az alkalmazandó fegyelmi büntetések meghatározása 

tekintetében tételesen meghatározza a román jogszabály azt is, milyen körülményeket kell 

figyelembe venni, így a vétség elkövetésének körülményeit, a munkavállaló vétkességének 

mértékét, a fegyelmi vétség következményeit, a munkavállaló munkahelyi viselkedését, a 

munkavállaló esetleges korábbi fegyelmi büntetéseit.
394

 A fegyelmi büntetés kiszabására 

határidőt határoz meg a törvény, a szubjektív határidő 30 nap, az objektív határidő 6 hónap.
395

 

Mindezek után kérdésként merül fel, hogy a román szabályozásból mit hasznosíthat 

esetlegesen a magyar szabályozás? Általános éllel jelenthető ki, hogy a harmadik út 

biztosított. Példaértékű, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatása megkövetelt – az írásbeli 

figyelmeztetés fegyelmi büntetés kivételével -, azzal, hogy a fegyelmi büntetés a fegyelmi 

vétség súlyához van kötve, az arányosság követelményének a magyar szabályozáshoz hasonló 

alkalmazásával. 
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VIII. Kodifikációs javaslat 

A dolgozat eddigiekben olvasható fejezetei igyekeztek a fegyelmi felelősség elméleti háttere 

tekintetében biztos alapot, hátteret adni, kitérve ugyanakkor a jogalkalmazási gyakorlat 

kérdéseire is. Ugyanakkor, a fegyelmi felelősség múltjának és jelenének feldolgozása mellett 

nem elhagyható a jövőbe tekintés, azaz a de lege ferenda javaslatok megfogalmazása.  

VIII. 1.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény – a fegyelmi 

felelősség újbóli törvényi szabályozása 

Igen aggályos, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben 2012-ben hatályon 

kívül helyezésre került a fegyelmi felelősségvonásra vonatkozó rész. A hatályos szabályozás 

szerint a közalkalmazotti jogviszonyban a Munka Törvénykönyve irányadó, azaz a 

munkáltatónak és a közalkalmazottnak arra van lehetősége, hogy – amennyiben nem állnak 

kollektív szerződés hatálya alatt – a kinevezésben határozzák meg a hátrányos 

jogkövetkezményeket, illetve az eljárásrendet.
396

 Ez azzal a következménnyel bír, hogy a 

korábban hatályos szabályozással ellentétben a jelenlegi rendelkezések szerint a 

közalkalmazottak meg vannak fosztva a törvény adta garanciáktól. Ehhez kapcsolódóan kell 

továbbá megjegyezni, hogy a közalkalmazotti törvénynek a fegyelmi eljárásra vonatkozó 

garanciális rendelkezése szerint kötelező volt a fegyelmi eljárás megindítása, ha az eljárás 

lefolytatását a közalkalmazott kérte maga ellen.
397

 A közalkalmazottnak tehát törvényben 

biztosított lehetősége volt arra, hogy amennyiben indokoltnak találta, tisztázhassa magát egy 

fegyelmi eljárásban. Erre sincsen lehetőség a jelenleg hatályos szabályok szerint – sem a 

közalkalmazottak, sem más közszolgálati törvények hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 

esetében. Garancia volt a közalkalmazottnak a törvény fegyelmi felelősségre vonatkozó 

szabályozásában az is, hogy fegyelmi vétségnek csak az számított, ha a közalkalmazott 

lényeges kötelezettségszegést követett el
398

, azaz, amennyiben például néhány perccel később 

jelent meg a munkahelyén, mint a munkaidő kezdete, nem követett el fegyelmi vétséget. 

További lehetőségként a törvény azt is megadta, hogy a kötelezettségszegés csekély súlya és 
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tisztázott tényállás esetén mellőzni lehetett a fegyelmi eljárás lefolytatását, ebben az esetben 

azonban csak a megrovás büntetés volt kiszabható
399

.  

Eljárási biztosíték volt, hogy a fegyelmi eljárás megindítása tekintetében a kinevezési jogkör 

gyakorlója (magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott tekintetében) a megbízásra 

jogosult mérlegelési jogkörében dönthetett, ez alól kizárólagosan két kivétel létezett, egyrészt 

a már említett azon eset, ha a közalkalmazott maga ellen kérte az eljárás megindítását, illetve 

a jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén
400

. 

A jelenlegi szabályozás módosítása, a fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozás, így a 

2012. július 1-je előtt hatályos állapot ismételt hatályba léptetése lenne indokolt, biztosítva 

ezzel a törvényi garanciákat mind közalkalmazott részére (a törvényben precízen szabályozott 

eljárási rendet, a fegyelmi vétségnek kizárólag lényeges kötelezettségszegés esetén történő 

megvalósítását, a lehetőséget arra, hogy a maga ellen kért fegyelmi eljárás esetén a 

közalkalmazott tisztázhassa magát), mind pedig a fegyelmi jogkör gyakorlója részére ( így 

például részben a mérlegelési jogkörben történő eljárás indítását.) 

A fegyelmi felelősség Kjt-ben történő ismételt szabályozása akár akként is megvalósulhatna, 

hogy a rendkívüli felmentés hatályon kívül helyezésre kerülhetne, hiszen az szintén 

garanciákat nélkülöz, hogy a közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére sor kerülhet 

ugyan azonnali hatállyal, de minden előzetes eljárás lefolytatása nélkül
401

. A fegyelmi 

felelősség ismételt szabályozásával a lényeges kötelezettségszegés esetén a garanciát jelentő 

eljárási szabályok be- és megtartásával állna fenn a munkáltatónak az a jogosultsága, hogy a 

fegyelmi eljárásban bebizonyosodott lényeges kötelezettségszegés esetén szüntesse meg a 

jogviszonyt az azonnali hatályú megszüntetést jelentő elbocsátás fegyelmi büntetéssel.
402

 

VIII.2.) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), és a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 

VIII.2.a) A rendeleti szintű szabályozás problémája  

E két, egyébként a közigazgatás foglalkoztatási szabályait vitathatóan megkettőző törvény 

szabályozása kapcsán meg kell fogalmazni, hogy rendkívül aggályos az, hogy a dolgozatban 

kifejtettek szerint releváns lényeges szabályok nem törvényi szinten kerülnek szabályozásra. 
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A jogalkotói megoldás indokolatlan és aggályos mivoltát támasztja alá a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény [Jat.]. Ezen túlmenően jogalkotási követelmény, hogy az adott 

életviszony szabályozása nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. Említhető 

továbbá az az elvárás, amely szerint, ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell 

rendezni az alapvető jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő 

lényeges garanciákat [Jat. 3-4. §]. Hivatkozni lehet továbbá a Jat. azon elvárására, amely 

szerint, nem lehet felhatalmazást adni a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető 

jogintézmények, továbbá jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására [Jat. 

5. § (2) bek. a) pont] . 

VIII.2. b) Az eljárás megindítására vonatkozó határidők 

Mind a Kttv-ben, mind a Kit-ben aggályos továbbá az eljárás indítására vonatkozó határidő 

szabályozása. A Kttv-ben
403

 és a Kit-ben
404

 is három hónapos szubjektív és hároméves 

objektív határidő került meghatározásra. A mindkét hivatkozott törvényben szabályozott 

három hónapos szubjektív határidőt érdemes összevetni azzal, hogy a Munka 

Törvénykönyvében az azonnali hatályú felmondásra vonatkozóan 15 nap
405

, a Kjt-ben az 

azonnali hatályú felmondással egyenértékű rendkívüli felmentés esetén is 15 nap a szubjektív 

határidő
406

. Az Mt-ben és Kjt-ben a tizenöt napos szubjektív határidőn belül az azonnali 

hatályú megszüntetés esetén nem vizsgálati határidőről van szó, hanem ezalatt intézkedni kell 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának, azaz dönteni abban az igen fajsúlyos kérdésben, hogy él-

e a jogviszony azonnali hatályú megszüntetésének lehetőségével. Ezzel szemben, a Kttv-nek 

és a Kit-nek a három hónapos szubjektív határideje a fegyelmi eljárás tekintetében csupán arra 

szolgál kizárólagosan, hogy a döntsön a fegyelmi jogkört gyakorló, indítson-e fegyelmi 

eljárást vagy sem. Ezen döntés meghozatalára indokolatlanul hosszú a három hónapos 

határidő, és lehetőséget teremt arra is, hogy ezalatt az érintett közszolgálati tisztviselővel, 

kormánytisztviselővel a fegyelmi jogkör gyakorlója esetlegesen sajátos alkut kössön. Ennek 

elkerülése miatt lehet indokolt a három hónapos határidő lerövidítése néhány napra mindkét 

törvényben.  
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VIII.2. c) Felmentés azonnali hatállyal – a fegyelmi felelősség szerepének csökkentése  

További kodifikációs probléma, hogy az azonnali hatályú felmentést lehetővé tevő 

megszüntetési jogcímek
407

 éppen a fegyelmi eljárás megfelelő alkalmazását aknázzák alá, 

hiszen lehetőséget adnak a garanciákkal bíró előzetes eljárás nélküli azonnali hatályú 

munkáltatói megszüntetésre. Indokolt lenne ezen szabályozás átgondolása, és helyette a 

fegyelmi eljárás, és indokolt esetben a hivatalvesztés, mint fegyelmi büntetés alkalmazása, 

hiszen a munkáltatónak biztosított azonnali hatályú, felmentési idő nélküli megszüntetés a 

hivatalvesztés fegyelmi büntetést teszi jelentéktelenné. Ugyanez mondható el arra a 

szabályozásra, hogy a fegyelmi eljárás alá vont kormánytisztviselő a fegyelmi eljárás 

megindulásától kezdődően kérheti az azonnali hatályú felmentését.
408

 Ez a rendelkezés 

ugyanúgy a fegyelmi eljárást teszi súlytalanná, így a hatályon kívül helyezése indokolt.  

VIII.2. d) Az egyoldalú kinevezés módosítás – a fegyelmi felelősség súlytalanná tétele 

Súlytalanná teszi továbbá a fegyelmi eljárást, a fegyelmi felelősség intézményét a mind a 

Kttv.
409

-ben, mind a Kit.
410

–ben szabályozott azon rendelkezés is, amely biztosítja a 

közigazgatási szervnek az egyoldalú kinevezés-módosítást. E lehetőség egyben súlytalanná 

teszi a kinevezést, mint megállapodást és a köz-vagy kormánytisztviselőnek a jog ezért a 

munkáltatói túlhatalomért cserében nem is ad semmit. Például, ha már a munkakör/feladat, 

illetve a munkahely egyoldalúan megváltoztatható, e rugalmasság az alkalmazotti oldalon a 

jogviszony intézményesített stabilabbá tételével járhatna, például a felmentés megelőzésének 

szabályozásával. Nem pedig esetleg kérelemre éppen a felmentést, és utána a 

munkanélküliséget. Ez a jogszabály adta lehetőség, azaz a kinevezés munkáltató általi 

egyoldalú, a köz- vagy kormánytisztviselő beleegyezése nélküli módosítása minősíthető 

ténylegesen olyan hátránynak a jogviszony tartalmát illetően, amelyet a munkáltató 

bármilyen, garanciákat tartalmazó előzetes eljárás lefolytatása és indokolás nélkül 

alkalmazhat. Az egyoldalú kinevezés-módosítás aggályos tehát a fegyelmi felelősség 

intézménye tekintetében is, így annak hatályon kívül helyezése indokolt a fegyelmi felelősség 

- mint a hátrányos jogkövetkezmények kiszabását garanciákhoz kötő előzetes eljárás 

lefolytatásához kötő intézmény – súlyának, presztízsének fenntartása, megőrzése érdekében 

is. 
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VIII.2. e) Egy hiányzó megszüntetési jogcím 

Figyelemmel arra, hogy az előzőekben kifejtett javaslatok a megszüntetési rendszert 

érintették, indokolt megjegyezni azt is, hogy – szemben a Kjt. szabályozásával –, mind a 

Kttv., mind a Kit. nélkülözi a köztisztviselő és a kormánytisztviselő részére az azonnali 

hatályú lemondás lehetőségét, mint megszüntetési jogcímet.
411

 Indokolt lenne ezen 

megszüntetési jogcímnek mindkét törvényben történő szabályozása, hogy a munkáltató 

minősített kötelezettségszegése esetén a köz- illetve kormánytisztviselőnek is lehetősége 

legyen az azonnali hatályú megszüntetésre. Meg kell jegyezni továbbá, hogy mind a Kttv., 

mind a Kit. megszüntetési rendszerét átláthatóbbá tenné, ha expressis verbis szabályozná a 

munkáltatói azonnali hatályú felmentést, mint megszüntetési jogcímet. 

VIII. 2. f)  A szankció szociális „mellékhatása”  

Ahogyan az a történeti részben is szerepelt, a második világháború előtt lehetőség volt a 

szociálisan meglepően érzékeny büntetések kiszabására, például arra, hogy pénzbüntetés 10-

100 pengő között a törvényhatósági szegényalap javára kerüljön kiszabásra. Ezt az 

elgondolást, azaz szociális célra történő felhasználható vagyoni hátrány alkalmazását – 

például vagyoni hátrány karácsonyi jótékonysági vacsorára történő fordítása – indokolt 

lehetne fegyelmi büntetésként meghatározni.  

VIII.2. g) A tárgyalás 

A Kit. kapcsán elemzésre került, hogy megadja a szabályozás azt a lehetőséget, hogy nem 

minden esetben kerüljön sor tárgyalás tartására. A tárgyalás mellőzésének lehetősége kapcsán 

utalni lehet egy klasszikusan magánjogi területre, az ügyvédi tevékenységet szabályozó 

törvényben a fegyelmi felelősség szabályozására. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény meglehetősen részletesen szabályozza a fegyelmi felelősség kérdését. 

Hasonlóan a Kit. fegyelmi felelősségének szabályozásához, az ügyvédi törvény is lehetőséget 

ad arra, hogy a tárgyalás tartása nélkül kerüljön sor a fegyelmi határozat meghozatalára,
412

 

egyszerű megítélésű ügyben. Garanciális szabály azonban egyrészt az, hogy a tárgyaláson 

kívül hozott határozatban a kamarából történő kizárás fegyelmi büntetés nem szabható ki, 

másrészt pedig az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon 
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belül tárgyalás tartását kérheti. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy amíg a Kit. szerint a 

fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlóját illeti meg a döntés joga, hogy maga hozza 

meg a fegyelmi határozatot, vagy kijelöl-e fegyelmi tanácsot, addig az ügyvédi 

tevékenységről szóló törvényben a határozatot a fegyelmi tanács hozza meg – tehát a fegyelmi 

tanácsot kell kijelölni –, csak a határozat meghozatalára kerül sor tárgyalás tartása nélkül. 

Összehasonlítva ezt a két szabályozási megoldást, az ügyvédi tevékenyégről szóló törvény 

megoldása alkalmazható lehetne a Kit. szabályozásában is, azaz a fegyelmi jogkör gyakorlója 

által a tanács kijelölésre kerülne. Ez a kormánytisztviselőnek garanciát jelentene, hiszen 

elválna a fegyelmi jogkör gyakorlójának és a fegyelmi határozatot meghozó személye. 

Továbbá, a Kit. fegyelmi felelősségi szabályozásában az az ügyvédi törvényben foglalt 

megoldás is szabályozásra kerülhetne, hogy az eljárás alá vontat megilleti az a jogosítvány, 

kérheti a tárgyalás tartását a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.  

VIII.3.) A magánszféra munkajoga: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény  

VIII.3. a) Kötelezettségszegések, eljárás és büntetések 

A hatályos szabályozás mindenképpen módosításra szorul a következő kérdésekben. A 

munkavállalói érdekeket nézve indokolt, hogy a hátrányos jogkövetkezmények kiszabására 

vonatkozóan megkövetelje a jogalkotó az eljárásrend következetes és világos szabályozását. 

Azaz, hasonlóan a harmadik Munka Törvénykönyvéhez
413

, a szabályozásnak tartalmaznia 

kell, hogy mind a kollektív szerződés, mind a munkaszerződés az eljárási szabályok 

meghatározása mellett határozhatja meg a hátrányos jogkövetkezményeket. Ahogyan az a 

fentiekben hivatkozásra került, Vincenti Gusztáv már 1942-ben megfogalmazta, hogy „…a 

fegyelmi jog szabályai általában kötelességet rónak a munkavállalókra…azonban, annyiban, 

amennyiben a fegyelmi büntetés kiszabását meghatározott eljáráshoz köti, egyúttal jogot is 

adnak nekik.” Az eljárásrend meghatározása tehát garanciákat jelent, kereteket ad, teszi 

mindezt anélkül azonban, hogy sértené a munkajog, mint magánjogi jogág szellemiségét.
414

  

Álláspontom szerint helyes az a megoldás, hogy sem a fegyelmi vétség alapjául szolgáló 

munkavállalói kötelezettségszegések, sem a konkrét jogkövetkezmények (fegyelmi 
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büntetések) nincsenek a Munka Törvénykönyvében megfogalmazva. A munkavállalói 

kötelezettségszegések tekintetében további szabályozást nem találunk, a 

jogkövetkezményekre vonatkozóan pedig a feltételrendszert adja meg a jogszabály, amelynek 

meg kell felelniük.  

Véleményem szerint a fegyelmi vétség fogalma tekintetében a jogalkalmazási gyakorlat 

szempontjából igen bölcs megoldás a hatályos szabályozás, azaz a „munkaviszonyból 

származó vétkes kötelezettség ” megjelölés. Itt kell utalni arra, hogy ahogyan a történeti 

részben kifejtésre került, a korábbi szabályozási megoldás, így például az első Munka 

Törvénykönyvének megoldása a kötelezettségszegések konkrét megjelölése volt, azonban ez 

indokolatlanul szűkítő lehet. 

A hátrányos jogkövetkezmények tekintetében álláspontom szerint helyes az a megoldás, hogy 

a konkrét jogkövetkezmények nincsenek a Munka Törvénykönyvében megfogalmazva, 

hanem a feltételrendszert adja meg a jogszabály, amelynek meg kell felelniük. Ezzel cseng 

össze, hogy a vagyoni hátrány összege az egy havi alapbér összegét nem haladhatja meg.
415

 

Ez a rendelkezés garancia a munkavállaló szempontjából, ugyanakkor munkáltatói oldalról 

nézve ez az összeg minősíthető, értékelhető nem meghatározónak. A munkáltató vélekedhet 

úgy, egy havi alapbérért nem érdemes a fegyelmi eljárást lefolytatni, a fegyelmi felelősség 

intézményét alkalmazni. Véleményem szerint azonban a munkajog feladata a garanciák 

biztosítása, a munkavállalói érdekek szem előtt tartása, így az egy havi alapbér összegének 

emelése nem indokolt. Továbbá, a jelenlegi szabályozáshoz képest még erőteljesebb 

hangsúlyt fektetnék a munkavállalói érdekekre – kifejezetten szabályozva a vagyoni 

hátrányban megjelenő hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozóan a részletfizetés törvényi 

biztosítását, például az egy havi alapbér 1/3-át meghaladó összegű vagyoni hátrány 

alkalmazása esetén. Bizonyos szociális szempontokra figyelemmel (pl. a munkavállaló 

egyedül neveli saját háztartásában 16 éven aluli gyermekét és alapbére alacsonyabb a 

garantált bérminimuménál) e szankció alkalmazását indokolt lenne a törvénynek kizárnia. 
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IX. Tézisek  

IX.1.) Tézisek magyar nyelven 

I. A dolgozat célkitűzése és tárgya 

A dolgozat tárgyának meghatározását hangsúlyosan befolyásolta az, hogy bő fél évszázada a 

magyar munkajogban tudományosan feldolgozatlan egy meghatározó jogintézmény, a 

munkavállaló vétkes kötelezettségszegése miatti hátrányos jogkövetkezmények, a fegyelmi 

felelősség témája. 1964-ben született korábban e tárgykörben dolgozat, melynek szerzője 

Kertész István. A munka „A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban”
416

 címet viseli. 

Kijelenthető: régen és ritkábban vizsgált és elemzett tárgykörről van szó, amelynek 

ugyanakkor a jelentősége a mindennapi jogalkalmazásban is kiemelkedő. 

I.1. A dolgozat célul tűzi ki annak megvizsgálását, hogy a munkáltatónak milyen 

eszközrendszere van abban az esetben, ha a munkavállalót vétkes kötelezettségszegése miatt 

szankcionálni kívánja. Álláspontom szerint a munkaviszony mindkét alanyának, így a 

munkáltatónak és a munkavállalónak is érdeke, továbbá a jogalkalmazási gyakorlat által 

felvethető és felvetendő kérdéseket is gazdagítja, ha a munkáltatónak nem kizárólagosan a 

munkáltatói jogkör gyakorlásából fakadó fegyelmezési lehetőségek és a jogviszony 

megszüntetése között kell választania, hanem ezen két köztes pont között egyéb, más 

lehetőség is rendelkezésére áll. Mindez a munkajogtól – az e tekintetben elválaszthatatlan – 

humánpolitika és munkaerő-gazdálkodás optikáján keresztül szemlélve is meghatározó. 

I.2. A dolgozat megírása során első feladatom az előbbiekből fakadóan: mind elméleti, mind 

jogalkalmazási szempontból megerősíteni: értékes alternatívát ad, ha van a munkáltatónak 

egyfajta harmadik opciója a két végpont, így a munkáltatói jogkör gyakorlásából fakadó 

figyelmeztetés és a jogviszony-megszüntetés között. Ebből az első kérdésből fakadt rögtön a 

következőre történő válaszkeresés, ez a harmadik utas szabályozás milyen jellemzőkkel 

rendelkezzen?! Milyen szinten, így például jogszabályban, vagy egyéb munkaviszonyra 

vonatkozó szabályban, esetlegesen munkaszerződésben kerüljenek szabályozásra a hátrányos 

jogkövetkezmények, a szabályozás meghatározza-e egyértelműen, világosan magát a 

jogkövetkezményt, vagy csupán garanciákat adjon, azok konkrét meghatározása nélkül.  
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 Kertész István: A fegyelmi felelősség alapkérdései a munkajogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1964. 
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I.3. Már elöljáróban jelezni kell, hogy – figyelemmel az állam eltérő jogalkotói szerepére – 

elválik egymástól a magánszféra és a közszféra szabályozása, amely területek külön 

vizsgálandóak, és külön hipotézisek is állítandóak fel. Így a magánszféra tekintetében 

megfogalmazható hipotézis, szükség van a munkaviszony vétkes kötelezettségszegése esetén 

a harmadik lehetőségre, ugyanakkor a szabályozás célja, feladata – különös tekintettel a 

munka magánjogának kritériumaira –, hogy keretet, garanciát adjon a konkrét 

jogkövetkezmények (fegyelmi büntetések) meghatározása nélkül. Ugyanakkor a garanciák 

terjedjenek ki valamennyi kérdésre, gondolva itt arra, hogy magukra a jogkövetkezményekre 

vonatkozó keretek, biztosítékok definiálása mellett határozza meg a jogalkotó a 

jogkövetkezmény kiszabására vonatkozó eljárásrendszert. A közszféra tekintetében – különös 

tekintettel a közjogi karakterű, általános jelleggel kógens jogi szabályozásra – azonban mind a 

jogkövetkezmények, mind az eljárásrend kerüljön meghatározásra, azaz a garanciák, keretek 

megadásánál szigorúbb, kötöttebb szabályozást adjon a jogszabály. A közszféra tekintetében a 

hipotézis további eleme, hogy – figyelemmel a jelenleg hatályos, és a dolgozatban vizsgált, 

rendeleti szinten is megjelenő, a fegyelmi felelősséget érintő normákra – a szabályozásnak 

törvényi szinten kell megvalósulnia.  

I.4. A következtetések megfogalmazásához szükséges biztos alapokhoz elkerülhetetlen 

áttekinteni a szabályozás történetét. Erre a dolgozatban hangsúlyosan került sor, arra 

figyelemmel, hogy álláspontom szerint a korábbi szabályozás vizsgálatából lehet a jelenre és 

jövőre vonatkozóan tanulságot levonni.  Kitérni a felelősség, a vétkesség fogalmára, a polgári 

jogi szabályozásból a felelősség kérdésköre tekintetében átvehető, illetve a munkajogi 

szabályozás tekintetében is relevanciával bíró kérdésekre, nemzetközi kitekintést adni, végül 

pedig konklúziót vonni, azaz a munka elején felállított hipotézist megerősíteni vagy 

megcáfolni.  

II. A hipotézisek  

II.1 Az első feltételezés, hogy a magánszféra munkajogában is szükség van a munkáltatói 

jogkör gyakorlásából fakadó figyelmeztetési, fegyelmezési jogkörök, illetve a munkaviszony 

megszüntetése, mint a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének ultima ratio-ként 

alkalmazott hátrányos jogkövetkezménye mellett egy harmadik, további lehetőségre.  

II.2. A második hipotézisként, ennek a szabályozásnak a munka magánjogában a 

munkavállaló érdekeit védő garanciákat kell adnia, anélkül azonban, hogy konkrétan 

meghatározza az alkalmazható jogkövetkezményeket. Ugyanakkor, a jogkövetkezmények 
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garanciális jellegű szabályozása mellett szükség van arra és a munkavállalói érdekeket nézve 

indokolt, hogy a hátrányos jogkövetkezmények kiszabására vonatkozóan megkövetelje a 

jogalkotó az eljárásrend következetes és világos szabályozását. 

II.3. A munka közjogában, a közszférában a jogalkotó biztosítson kötött szabályozást, mind a 

hátrányos jogkövetkezmények, mind az azok kiszabására irányuló eljárásrend tekintetében, 

továbbá a szabályozás valamennyi eleme törvényi, és ne rendeleti szintű legyen. 

III. Az értekezés szerkezete 

III.1. Megítélésem szerint a hipotézisek cáfolata vagy megerősítése céljából rendkívüli 

fontosságú volt, hogy a munkafegyelem meghatározása, és a munkavállalói vétkes 

kötelezettségszegések megelőzése mikéntjének bemutatása után sor kerüljön a történeti 

áttekintésre. Annak feltérképezésére, hogy egyrészt ezek a rendelkezések milyen jellemzőkkel 

bíró korábbi szabályozások voltak, másrészt, hogy ezeket a megoldásokat miként értékelte a 

jogtudomány, illetve milyen kérdéseket, problémákat vetettek fel a jogalkalmazási 

gyakorlatban. A munkafegyelem meghatározása tekintetében bemutatásra kerülnek Kertész 

István megállapításai, a külföldi szakirodalomból Alekszandrov definíciója. A 

munkafegyelmi kötelezettség kapcsán ismertetem a munkafegyelmi kötelezettségek belső és 

külső határait. A munkavállalói vétkes kötelezettségszegés megelőzése tekintetében az alapot 

Eörsi Gyulának a „Prevenció és vétkesség” című tanulmánya adta. A dolgozat ennek alapul 

vételével kifejti a vétkes kötelezettségszegés megelőzése tekintetében a technikai-szervezési 

és a társadalmi-pszichikai védekezési eszközöket, ebben a jogi szabályozás helyét szerepét. 

III. 2. A történeti áttekintésnek kiemelkedő szerepet szántam, igen részletes fejezetet jelent a 

dolgozatomban. Kezdve a szabályozás bemutatását a XIX. századtól, egészen a céhrendszer 

felszámolásával, folytatva a széttöredezett rendszert mutató előírásokat – a dualizmus 

ipartörvényeiben és kereskedelmi törvényében, a Monarchia agráriumában, cselédsorában, 

mezőgazdasági munkásaként, erdőmunkásaként, a vízen, a (vas)útépítésen, a vasúton, a 

dohányiparban és a sajtóban. Az első világháborút követő szabályozás is teret kap, majd ezt 

követi a szocializmus első fegyelmi szabályozása. Még az első Munka Törvénykönyvét 

megelőzően lépett hatályba a közületi vállalatok fegyelmi szabályzatáról szóló 34/1950. (I. 

27.) M.T. sz. rendelet. A fegyelmi felelősségről a szocializmus szabályozásában a munkajogi 

kódexek rendelkezéseinek elemzésével kapunk képet, majd a magánszféra szabályozását a 

harmadik és negyedik Munka Törvénykönyve elemzésével látjuk meg. A magánszféra mellett 

a közszolgálati szabályozás sem maradhat ki, a kezdetektől egészen a hatályos 
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rendelkezésekig. Ennek kapcsán – a fragmentált hazai közszolgálati szabályozásra 

figyelemmel mellőzhetetlenül – összehasonlításra kerül a közalkalmazottakra, valamint köz- és 

kormánytisztviselőkre korábban megalkotott, majd a jelenleg is hatályos szabályozás. 

Álláspontom szerint nélkülözhetetlen volt, hogy a történeti rész precízen bemutatásra 

kerüljön, hiszen számos következtetést a történeti rész, annak szabályozása és jogirodalma 

adta. 

III.3. A felelősség kérdésének jogelméleti és általános polgári jogi feldolgozása már a 

hátrányos jogkövetkezményeket elemző fejezetben megtörténik, meghatározóan Eörsi Gyula, 

Szladits Károly, Marton Géza, Asztalos László és Bihari Mihály művei alapján. A munkajogi 

felelősség, fegyelmi felelősség, a fegyelmi vétség, az eljárás és a büntetés elemzésével 

folytatódik a munka. Támaszkodva ennek során meghatározóan Kertész István, Román 

László és Horváth István munkásságára. A nemzetközi kitekintést is tartalmazó munkát a 

hipotézisben foglaltak értékelése és a Szerző javaslata zárja.  

IV. A feldolgozás módszertana 

A dolgozat elkészítését hosszas, különböző területeken végzett kutatómunka előzte meg. 

Kutatásaimat a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumban kezdtem meg, ahol 

jogharmonizációval és kodifikációval foglalkozhattam. Az itt töltött évek alatt végeztem a 

doktoranduszi képzést, az abszolutóriumot 2005-ben megszerezve. A közigazgatásban 

szerzett tapasztalatokat a jogalkalmazás területe váltotta fel, a minisztériumban szerzett 

elméleti jellegű, kodifikációs ismereteket kiegészítve. Mindemellett lehetőségem volt oktatni 

is, 2016-ig külsős, majd 2016-tól közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóként az ELTE 

ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén. 

V. Dolgozatom következtetéseinek rövid összefoglalása 

Miként kaptunk választ a hipotézisekre a jogtörténet, a hatályos szabályozás, az irodalom, és a 

bírói gyakorlat vizsgálatából?  

V.1. Az első hipotézis: a magánszféra munkajogában is szükség van a munkáltatói jogkör 

gyakorlásából fakadó figyelmeztetési, fegyelmezési jogkörök, illetve a munkaviszony 

megszüntetése, mint a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének ultima ratio-ként 

alkalmazott hátrányos jogkövetkezménye mellett egy harmadik, további lehetőségre.  
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V.2. A második feltételezés:amennyiben van harmadik utas szabályozás, akkor annak a 

munkavállaló érdekeit védő garanciákat kell adnia, anélkül azonban, hogy konkrétan 

meghatározná az alkalmazható jogkövetkezményeket. Ugyanakkor, a jogkövetkezmények 

garanciális jellegű szabályozása mellett szükség van arra, és a munkavállalói érdekeket nézve 

indokolt, hogy a hátrányos jogkövetkezmények kiszabására vonatkozóan megkövetelje a 

jogalkotó az eljárásrend következetes és világos szabályozását. 

Mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak többletlehetőséget, jogot ad, ha a munkáltató 

nem csupán a figyelmeztetés, a jogviszony-megszüntetés szélsőségei között választhat, hanem 

egy harmadik lehetőség is rendelkezésére áll. A dolgozat hivatkozik Vincenti Gusztávra, aki 

már 1942-ben megfogalmazza, hogy „…a fegyelmi jog szabályai általában kötelességet rónak 

a munkavállalókra…azonban, annyiban, amennyiben a fegyelmi büntetés kiszabását 

meghatározott eljáráshoz köti, egyúttal jogot is adnak nekik.” Az eljárásrend meghatározása 

tehát garanciákat jelent, kereteket ad, teszi mindezt anélkül azonban, hogy sértené a 

munkajog, mint magánjogi jogág szellemiségét. Áttekintve a fegyelmi felelősség történetét, a 

fegyelmi felelősség megállapítására lehetőséget adott a szabályozás már a kezdetektől – utalni 

lehet itt a vasúti szolgálati rendtartásról szóló 1914. évi XVII. törvénycikkre, vagy a Magyar 

Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. törvénycikkre. A kezdeti 

szabályozás hangsúlyt helyezett az eljárási rendelkezésekre akként, hogy előírta, hogy a 

törvény alapján készített rendtartás, szabályzat határozza meg a fegyelmi eljárás rendjét. A II. 

világháborút követően pedig meghatározóan maga a jogszabály határozta meg az eljárási 

szabályokat, példaként hozható a dolgozat történeti részében részletesen elemzett első és 

második Munka Törvénykönyve is. Az eljárásrendnek törvényben történő meghatározása a 

feleknek, azaz a munkaviszony alanyainak is könnyebbséget adna, hiszen közel sem biztos az, 

hogy a munkáltató rendelkezik azzal a hozzáértéssel és munícióval, hogy az eljárási rendnek a 

munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelő meghatározása megvalósuljon. 

Ehhez kapcsolódóan azt is meg kell jegyezni, hogy a dolgozatban szintén precízen elemzett 

harmadik Munka Törvénykönyvében - amelyben kizárólag a kollektív szerződés határozhatta 

meg a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése miatti jogkövetkezményeket (fegyelmi 

büntetéseket) - kötelező volt az eljárási rendnek is a kollektív szerződésben történő 

meghatározása. A kollektív szerződést kötő felek – a munkáltató és a szakszervezet – pedig 

számottevő munícióval, intézményesített jogi szakmai segítséggel rendelkeznek, mint esetleg 

az a munkáltató, amely a kollektív szerződés hatálya alatti státusz hiányában határoz meg 

hátrányos jogkövetkezményeket, illetve annak a kiszabására irányuló eljárásrendet. 
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A szabályozás történetének feldolgozásából látható, további garanciális elemnek minősül, 

hogy a hátrányos jogkövetkezményeknek milyen feltételrendszernek kell megfelelniük. Így 

például a hatályos szabályozás szerint csak a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit 

határozott időre módosító lehet, a munkavállaló személyiségi jogát, emberi méltóságát nem 

sértheti, a vagyoni hátrány esetén az nem haladja meg a munkavállaló egyhavi alapbérét, 

továbbá meghatározó az arányosság követelménye az elkövetett kötelezettségszegéssel. A 

szabályozás történetének és a bírói gyakorlatnak az elemzéséből látjuk a választ arra, hogy az 

ezzel összefüggésben felvetődő kérdéseket a jogalkalmazási gyakorlat megválaszolja, 

iránymutatást ad.  

V.3. A harmadik hipotézis: a munka közjogában, a közszférában a jogalkotó adjon kötött 

szabályozást, mind a hátrányos jogkövetkezmények, mind az azok kiszabására irányuló 

eljárásrend tekintetében, továbbá a szabályozás valamennyi eleme törvényi, és ne rendeleti 

szintű legyen. Ennek kapcsán szintén vissza kell utalni a történeti részre, illetve a hatályos 

szabályozás elemzésére. Valamennyi közszolgálati törvény tartalmazta a fegyelmi 

szabályozást.  

V.4. Jogalkotási javaslatok 

V.4.1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

A hatályos szabályozás tekintetében az előbbiekben megfogalmazott követelmény miatt 

aggályos, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben 2012-ben hatályon kívül 

helyezésre került a fegyelmi felelősségvonásra vonatkozó rész. A hatályos szabályozás szerint 

a közalkalmazotti jogviszonyban a Munka Törvénykönyve irányadó, azaz a munkáltatónak és 

a közalkalmazottnak arra van lehetősége, hogy – amennyiben nem állnak kollektív szerződés 

hatálya alatt – a kinevezésben határozzák meg a hátrányos jogkövetkezményeket, illetve az 

eljárásrendet.
417

 Ez azzal a következménnyel bír, hogy a korábban hatályos szabályozással 

ellentétben a jelenlegi rendelkezések szerint a közalkalmazottak meg vannak fosztva a 

törvény adta garanciáktól. Ehhez kapcsolódóan kell továbbá megjegyezni, hogy a 

közalkalmazotti törvénynek a fegyelmi eljárásra vonatkozó garanciális rendelkezése szerint 

kötelező volt a fegyelmi eljárás megindítása, ha az eljárás lefolytatását a közalkalmazott kérte 
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 Ez arra tekintettel mondható ki, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

nem tartalmaz különös szabályt a fegyelmi felelősségre, emellett nem zárja ki a Munka Törvénykönyvének (Mt.) 

a fegyelmi szabályozást tartalmazó 56. §-ának alkalmazását, azaz a Kjt-ben az Mt. szabályozása az 

alkalmazandó.  
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maga ellen.
418

 A közalkalmazottnak tehát törvényben biztosított lehetősége volt arra, hogy 

amennyiben indokoltnak találta, tisztázhassa magát egy fegyelmi eljárásban. Erre sincsen 

lehetőség a jelenleg hatályos szabályok szerint – sem a közalkalmazottak, sem más 

közszolgálati törvények hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében. Garancia volt a 

közalkalmazottnak a törvény fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozásában az is, hogy 

fegyelmi vétségnek csak az számított, ha a közalkalmazott lényeges kötelezettségszegést 

követett el
419

, azaz, amennyiben például néhány perccel később jelent meg a munkahelyén, 

mint a munkaidő kezdete, nem követett el fegyelmi vétséget. További lehetőségként a törvény 

azt is megadta, hogy a kötelezettségszegés csekély súlya és tisztázott tényállás esetén 

mellőzni lehetett a fegyelmi eljárás lefolytatását, ebben az esetben azonban csak a megrovás 

büntetés volt kiszabható
420

.  

Eljárási biztosíték volt, hogy a fegyelmi eljárás megindítása tekintetében a kinevezési jogkör 

gyakorlója (magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott tekintetében) a megbízásra 

jogosult mérlegelési jogkörében dönthetett, ez alól kizárólagosan két kivétel létezett, egyrészt 

a már említett azon eset, ha a közalkalmazott maga ellen kérte az eljárás megindítását, illetve 

a jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén
421

. 

A jelenlegi szabályoznak a módosítása, a fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályozás, így a 

2012. július 1-je előtt hatályos állapot ismételt hatályba léptetése lenne indokolt, biztosítva 

ezzel a törvényi garanciákat mind közalkalmazott részére (a törvényben precízen szabályozott 

eljárási rendet, a fegyelmi vétségnek kizárólag lényeges kötelezettségszegés esetén történő 

megvalósítását, a lehetőséget arra, hogy a maga ellen kért fegyelmi eljárás esetén a 

közalkalmazott tisztázhassa magát), mind pedig a fegyelmi jogkör gyakorlója részére (így 

például részben a mérlegelési jogkörben történő eljárás indítását.) 

A fegyelmi felelősség Kjt-ben történő ismételt szabályozása akár akként is megvalósulhatna, 

hogy a rendkívüli felmentés hatályon kívül helyezésre kerülhetne, hiszen az szintén 

garanciákat nélkülöz, hogy a közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére sor kerülhet 

ugyan azonnali hatállyal, de minden előzetes eljárás lefolytatása nélkül
422

. A fegyelmi 

felelősség ismételt szabályozásával a lényeges kötelezettségszegés esetén a garanciát jelentő 

eljárási szabályok be- és megtartásával állna fenn a munkáltatónak az a jogosultsága, hogy a 
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fegyelmi eljárásban bebizonyosodott lényeges kötelezettségszegés esetén szüntesse meg a 

jogviszonyt az azonnali hatályú megszüntetést jelentő elbocsátás fegyelmi büntetéssel.
423

 

V.4.2. A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), és a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 

E két, egyébként a közigazgatás foglalkoztatási szabályait vitathatóan megkettőző törvény 

szabályozása kapcsán meg kell fogalmazni, hogy rendkívül aggályos az, hogy a dolgozatban 

kifejtettek szerint releváns lényeges szabályok nem törvényi szinten kerülnek szabályozásra. 

A jogalkotói megoldás indokolatlan és aggályos mivoltát támasztja alá a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény [Jat.]. Ezen túlmenően jogalkotási követelmény, hogy az adott 

életviszony szabályozása nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. Említhető 

továbbá az az elvárás, amely szerint, ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell 

rendezni az alapvető jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő 

lényeges garanciákat [Jat. 3-4. §]. Hivatkozni lehet továbbá a Jat. azon elvárására, amely 

szerint, nem lehet felhatalmazást adni a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető 

jogintézmények, továbbá jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására  

[Jat. 5. § (2) bek. a) pont] . 

Mind a Kttv-ben, mind a Kit-ben aggályos továbbá az eljárás indítására vonatkozó határidő 

szabályozása. A Kttv-ben
424

 és a Kit-ben
425

 is három hónapos szubjektív és hároméves 

objektív határidő került meghatározásra. A mindkét hivatkozott törvényben szabályozott 

három hónapos szubjektív határidőt érdemes összevetni azzal, hogy a Munka 

Törvénykönyvében az azonnali hatályú felmondásra vonatkozóan 15 nap
426

, a Kjt-ben az 

azonnali hatályú felmondással egyenértékű rendkívüli felmentés esetén is 15 nap a szubjektív 

határidő
427

. Az Mt-ben és Kjt-ben a tizenöt napos szubjektív határidőn belül az azonnali 

hatályú megszüntetés esetén nem vizsgálati határidőről van szó, hanem ezalatt intézkedni kell 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának, azaz dönteni abban az igen fajsúlyos kérdésben, hogy él-

e a jogviszony azonnali hatályú megszüntetésének lehetőségével. Ezzel szemben, a Kttv-nek 

és a Kit-nek a három hónapos szubjektív határideje a fegyelmi eljárás tekintetében csupán arra 

szolgál kizárólagosan, hogy a döntsön a fegyelmi jogkört gyakorló, indítson-e fegyelmi 

eljárást vagy sem. Ezen döntés meghozatalára indokolatlanul hosszú a három hónapos 
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határidő, és lehetőséget teremt arra is, hogy ezalatt az érintett közszolgálati tisztviselővel, 

kormánytisztviselővel a fegyelmi jogkör gyakorlója esetlegesen sajátos alkut kössön. Ennek 

elkerülése miatt lehet indokolt a három hónapos határidő lerövidítése néhány napra mindkét 

törvényben.  

További kodifikációs probléma, hogy az azonnali hatályú felmentést lehetővé tevő 

megszüntetési jogcímek
428

 éppen a fegyelmi eljárás megfelelő alkalmazását aknázzák alá, 

hiszen lehetőséget adnak a garanciákkal bíró előzetes eljárás nélküli azonnali hatályú 

munkáltatói megszüntetésre. Indokolt lenne ezen szabályozás átgondolása, és helyette a 

fegyelmi eljárás, és indokolt esetben a hivatalvesztés, mint fegyelmi büntetés alkalmazása, 

hiszen a munkáltatónak biztosított azonnali hatályú, felmentési idő nélküli megszüntetés a 

hivatalvesztés fegyelmi büntetést teszi jelentéktelenné. Ugyanez mondható el arra a 

szabályozásra, hogy a fegyelmi eljárás alá vont kormánytisztviselő a fegyelmi eljárás 

megindulásától kezdődően kérheti az azonnali hatályú felmentését.
429

 Ez a rendelkezés 

ugyanúgy a fegyelmi eljárást teszi súlytalanná, így a hatályon kívül helyezése indokolt.  

Súlytalanná teszi továbbá a fegyelmi eljárást, a fegyelmi felelősség intézményét a mind a 

Kttv
430

-ben, mind a Kit
431

–ben szabályozott azon rendelkezés is, amely biztosítja az egyoldalú 

kinevezés-módosítást. Ez a jogszabály adta lehetőség, azaz a kinevezés munkáltató általi 

egyoldalú, a köz-vagy kormánytisztviselő beleegyezése nélküli módosítása minősíthető 

ténylegesen olyan hátránynak a jogviszony tartalmát illetően, amelyet a munkáltató 

bármilyen, garanciákat tartalmazó előzetes eljárás lefolytatása nélkül alkalmazhat. Az 

egyoldalú kinevezés-módosítás aggályos a fegyelmi felelősség intézménye tekintetében is, így 

annak hatályon kívül helyezése indokolta fegyelmi felelősség - mint a hátrányos 

jogkövetkezmények kiszabását garanciákhoz kötő előzetes eljárás lefolytatásához kötő 

intézmény – súlyának, presztízsének fenntartása, megőrzése érdekében. 

Figyelemmel arra, hogy az előzőekben kifejtett javaslatok a megszüntetési rendszert 

érintették, indokolt megjegyezni azt is, hogy – szemben a Kjt. szabályozásával –, mind a 

Kttv., mind a Kit. nélkülözi a köztisztviselő és a kormánytisztviselő részére az azonnali 

hatályú lemondás lehetőségét, mint megszüntetési jogcímet.
432

 Indokolt lenne ezen 

                                                           
428

Példaként hozható: Kttv. 64/A. § (3) bekezdés – méltatlanság esetén azonnali hatállyal megszüntethető a 

kormányzati szolgálati jogviszony 
429

Kttv. 155/A.  § (2) bekezdés, Kit. 166. § (5) bekezdés 
430

Kttv. 48. § (1) bekezdés 
431

Kit. 89. § (1) bekezdés 
432

 A Kjt. 29. §-a szabályozza a rendkívüli lemondás megszüntetési jogcímet.  



 
 

162 
 

megszüntetési jogcímnek mindkét törvényben történő szabályozása, hogy a munkáltató 

minősített kötelezettségszegése esetén a köz- illetve kormánytisztviselőnek is lehetősége 

legyen az azonnali hatályú megszüntetésre. Meg kell jegyezni továbbá, hogy mind a Kttv., 

mind a Kit. megszüntetési rendszerét átláthatóbbá tenné, ha expressis verbis szabályozná a 

munkáltatói azonnali hatályú felmentést, mint megszüntetési jogcímet. 

V.4.3. A szankció szociális „mellékhatása”  

Ahogyan az a történeti részben is szerepelt, a második világháború előtt lehetőség volt a 

szociálisan meglepően érzékeny büntetések kiszabására, például arra, hogy pénzbüntetés 10-

100 pengő között a törvényhatósági szegényalap javára kerüljön kiszabásra. Ezt az 

elgondolást, azaz szociális célra történő felhasználható vagyoni hátrány alkalmazását – 

például vagyoni hátrány karácsonyi jótékonysági vacsorára történő fordítása – indokolt 

lehetne fegyelmi büntetésként meghatározni.  

V.4.4. A tárgyalás 

A Kit. kapcsán elemzésre került, hogy megadja a szabályozás azt a lehetőséget, hogy nem 

minden esetben kerüljön sor tárgyalás tartására. A tárgyalás mellőzésének lehetősége kapcsán 

utalni lehet egy klasszikusan magánjogi területre, az ügyvédi tevékenységet szabályozó 

törvényben a fegyelmi felelősség szabályozására. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény meglehetősen részletesen szabályozza a fegyelmi felelősség kérdését. 

Hasonlóan a Kit. fegyelmi felelősségének szabályozásához, az ügyvédi törvény is lehetőséget 

ad arra, hogy a tárgyalás tartása nélkül kerüljön sor a fegyelmi határozat meghozatalára,
433

 

egyszerű megítélésű ügyben. Garanciális szabály azonban egyrészt az, hogy a tárgyaláson 

kívül hozott határozatban a kamarából történő kizárás fegyelmi büntetés nem szabható ki, 

másrészt pedig az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon 

belül tárgyalás tartását kérheti. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy amíg a Kit. szerint a 

fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlóját illeti meg a döntés joga, hogy maga hozza 

meg a fegyelmi határozatot, vagy kijelöl-e fegyelmi tanácsot, addig az ügyvédi 

tevékenységről szóló törvényben a határozatot a fegyelmi tanács hozza meg – tehát a fegyelmi 

tanácsot kell kijelölni –, csak a határozat meghozatalára kerül sor tárgyalás tartása nélkül. 

Összehasonlítva ezt a két szabályozási megoldást, az ügyvédi tevékenyégről szóló törvény 

megoldása alkalmazható lehetne a Kit. szabályozásában is, azaz a fegyelmi jogkör gyakorlója 
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által a tanács kijelölésre kerülne. Ez a kormánytisztviselőnek garanciát jelentene, hiszen 

elválna a fegyelmi jogkör gyakorlójának és a fegyelmi határozatot meghozó személye. 

Továbbá, a Kit. fegyelmi felelősségi szabályozásában az az ügyvédi törvényben foglalt 

megoldás is szabályozásra kerülhetne, hogy az eljárás alá vontat megilleti az a jogosítvány, 

hogy kérheti a tárgyalás tartását a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.  

V.4.5. A magánszféra munkajoga: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

A hatályos szabályozás mindenképpen módosításra szorul a következő kérdésekben. A 

munkavállalói érdekeket nézve indokolt, hogy a hátrányos jogkövetkezmények kiszabására 

vonatkozóan megkövetelje a jogalkotó az eljárásrend következetes és világos szabályozását. 

Azaz, hasonlóan a harmadik Munka Törvénykönyvéhez
434

 a szabályozásnak tartalmaznia kell, 

hogy mind a kollektív szerződés, mind a munkaszerződés az eljárási szabályok meghatározása 

mellett határozhatja meg a hátrányos jogkövetkezményeket. Ahogyan az a fentiekben 

hivatkozásra került, Vincenti Gusztáv már 1942-ben megfogalmazta, hogy „…a fegyelmi jog 

szabályai általában kötelességet rónak a munkavállalókra…azonban, annyiban, amennyiben a 

fegyelmi büntetés kiszabását meghatározott eljáráshoz köti, egyúttal jogot is adnak nekik.” Az 

eljárásrend meghatározása tehát garanciákat jelent, kereteket ad, teszi mindezt anélkül 

azonban, hogy sértené a munkajog, mint magánjogi jogág szellemiségét.  

A hátrányos jogkövetkezmények tekintetében álláspontom szerint helyes az a megoldás, hogy 

a konkrét jogkövetkezmények nincsenek a Munka Törvénykönyvében megfogalmazva, 

hanem a feltételrendszert adja meg a jogszabály, amelynek meg kell felelniük. Ezzel cseng 

össze, hogy a vagyoni hátrány összege az egy havi alapbér összegét nem haladhatja meg.
435

 

Ez a rendelkezés garancia a munkavállaló szempontjából, ugyanakkor munkáltatói oldalról 

nézve ez az összeg minősíthető, értékelhető nem meghatározónak. A munkáltató vélekedhet 

úgy, egy havi alapbérért nem érdemes a fegyelmi eljárást lefolytatni, a fegyelmi felelősség 

intézményét alkalmazni. Véleményem szerint azonban a munkajog feladata a garanciák 

biztosítása, a munkavállalói érdekek szem előtt tartása, így az egy havi alapbér összegének 

emelése nem indokolt. Továbbá, a jelenlegi szabályozáshoz képest még erőteljesebb 

hangsúlyt fektetnék a munkavállalói érdekekre – kifejezetten szabályozva a vagyoni 

hátrányban megjelenő hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozóan a részletfizetés törvényi 

biztosítását, például az egy havi alapbér 1/3-át meghaladó összegű vagyoni hátrány 
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alkalmazása esetén. Bizonyos szociális szempontokra figyelemmel (pl. a munkavállaló 

egyedül neveli saját háztartásában 16 éven aluli gyermekét és alapbére alacsonyabb a 

garantált bérminimuménál) e szankció alkalmazását indokolt lenne a törvénynek kizárnia. 

Végül, nem lehet elhagyni annak megemlítését, amely szerint hátrányos jogkövetkezmény 

nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony 

megszüntetésének indokaként is megjelöl.
436

 Ez a rendelkezés logikai ellentmondást 

tartalmaz, hiszen amennyiben megszüntetésre került a munkaviszony, azt nem követi 

hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása. A szabályozást szükséges lenne módosítani: nem 

lehet a munkaviszonyt megszüntetni olyan mulasztás, magatartás miatt, amely a jogviszony 

fennállása alatt hátrányos jogkövetkezmény kiszabásának adta indokát. 

§§§§§§ 

Véleményem szerint az értekezésben levont következtetések alkalmazhatóak lehetnek a 

hatályos szabályozás kapcsán. Végkövetkeztetésként pedig azt kell kimondani, hogy a 

fegyelmi felelősség intézményének mind a magánszféra, mind a közszféra szabályozásában 

történő fenntartása a munkavállalónak, közalkalmazottnak, tisztviselőnek is érdeke, hogy a 

vétkes kötelezettségszegésekre vonatkozó jogkövetkezmények szabályozása hárompólusú 

lehessen.  
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IX. 2.) Tézisek – angol nyelven 

I. Objective and subject of the paper 

The determination of the subject of the paper was pronouncedly influenced by the fact that for 

more than half a century a crucial legal instrument has not been scientifically analysed in 

Hungarian labour law, i.e. detrimental legal consequences due to the employee’s wrongful 

breach of duty, the topic of disciplinary liability. In 1961 a paper was already prepared on this 

topic, the author of the paper was István KERTÉSZ. The work is titled “The Fundamental 

Issues of Disciplinary Liability in Labour Law”
437

. It can be declared that this is a topic which 

was rarely examined and analysed a long time ago and more rarely, the significance of which 

topic is however is exceptional in everyday application of law as well. 

I.1.The paper aims at examining what means are available to the employer if it wishes to 

impose a sanction on the employee due to his/her wrongful breach of duty. In my opinion it is 

in the interest of both subjects of the employment relationship – therefore the employer and 

the employee as well - and it also enriches the questions which may be raised and are to be 

raised by legal practice if the employer does not have to choose exclusively between the 

disciplinary opportunities arising from exercising the employer’s rights and the termination of 

the legal relationship but if other alternative options are also available between these two 

intermediate points. All these are crucial from the perspective of human resources policy and 

workforce management, which are inseparable from labour law in this regard. 

I.2. As a result of the above, in course of writing this paper my first task was to confirm from 

the aspects of both theory and application of law that it provides a valuable alternative if the 

employer has a third option of sort between the two extremes, i.e. the warning arising from 

exercising the employer’s rights and the termination of the legal relationship. This first 

question immediately gave rise to searching for the answer for the next question: what 

characteristics should this third way of a regulation have?! On which level – such as law, 

other rule related to employment, or possibly in the employment contract - should the 

detrimental legal consequences be regulated? Should the regulation specify the legal 

consequence itself unambiguously and clearly, or should it merely provide guarantees, 

without determining those specifically? 
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I.3. It shall already be noted as a preliminary point that – considering the different legislative 

role of the states – the regulation of the private sector and the public sector are separated and 

these areas shall be examined separately, as well as separate hypotheses shall be made. 

Therefore, in respect of the private sector the hypothesis can be formulated that a third option 

in case of wrongful breach of duty in employment is necessary, at the same time - taking into 

consideration in particular the criteria of private law of work - the objective and the task of the 

regulation – is to provide a framework or guarantee, without determining the legal 

consequences (disciplinary punishments) specifically. At the same time the guarantees should 

extend to all matters, referring in this case to that in addition to defining the frameworks and 

guarantees applicable to the legal consequences themselves, the legislator should also 

determine the procedure system applicable to the imposing of the legal consequence. 

However, with respect to the public sector – considering especially the generally mandatory 

regulation of public law character – bot the legal consequences and the procedure should be 

established, i.e. the law should provide a regulation that is stricter and more set then 

establishing the guarantees and frameworks. With respect to the public sector an additional 

element of the hypothesis is that – considering those rules concerning disciplinary liability 

which are currently in force, examined in this paper and appearing on decree level as well – 

the regulation shall be realized on a statutory level. 

I.4. Reviewing the history of the regulation is inevitable for the sound foundations required 

for formulating the conclusions. This was an emphasis in this paper, considering that in my 

opinion, lessons regarding the present and the future can be drawn from examining the 

previous regulation. Touching upon the concept of liability and culpability, the questions 

which may be taken from civil law regulation in connection with the matter of liability and 

which are relevant with regard to the labour law regulation as well, providing an international 

outlook, and final, drawing a conclusion, i.e. confirming or refuting the hypothesis established 

at the beginning of the work. 

II. A hypotheses 

II.1 The first assumption is that in addition to the warning and disciplinary powers arising 

from exercising the employer’s rights and the termination of the employment as the ultima 

ratio detrimental legal consequence applied for the employee’s the wrongful breach of duty, a 

third, additional option is necessary in the labour law of the private sectors as well. 
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II.2. The second hypothesis is that this regulation should provide guarantees protecting the 

interests of the employee in the private law of work, however, without determining the 

applicable legal consequences specifically. At the same time, in addition to the guarantee-like 

regulation of the legal consequences it is necessary and with respect to the employee’s 

interests it is justified that the legislator requires that the procedure is regulated consistently 

and clearly regarding the imposing of the detrimental legal consequences. 

II.3.The legislator should provide a set regulation in the public law of work, in the public 

sector, in respect of both the detrimental legal consequences and the procedure for imposing 

those, as well as all elements of the regulation shall be on statutory level and not on decree 

level. 

III. Structure of the dissertation 

III.1. In my opinion, for the purpose of rebutting or confirming the hypotheses it was 

especially important to include a historical overview after the definition of work discipline 

and the presentation of the manner of preventing the employee’s wrongful breach of duty. 

Mapping out the characteristics which previous regulations and which characteristics these 

regulation used to be and used to have, how these solutions were evaluated by the 

jurisprudence, as well as which questions and problems were raised in the legal practice. With 

respect to the definition of work discipline, the findings of István KERTÉSZ and – from 

foreign legal literature – the definition by Alexandrov. In connection with the work discipline 

obligation I will present the internal and external limits of work discipline obligations. With 

regard to the prevention of wrongful breach of duty by the employee, the foundation was 

provided by Gyula EÖRSI’s study titled “Prevention and Culpability”. Based on this paper 

elaborates the technical-organisational and the social-psychological means of prevention, as 

well as the place and role of the legal regulation in this. 

III.2. I intended to give a pronounced role to the historical overview; it represents a rather 

detailed chapter in my paper. The presentation of the regulation will start from the 19
th

 

century, right from the elimination of the guild system and followed by the rules showing a 

fragmented system – in the industrial acts and the commercial act of the Dualism, in the 

agriculture of the Monarchy, as a maid, agricultural worker, forestry worker thereof, on water, 

in (railway) construction work, on the railway, in the tobacco industry and in the press. The 

regulation after the First World War will be described as well, which will be followed by the 

first disciplinary regulation of Socialism. The entry into force of the first Labour Code was 
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preceded by Cabinet of Ministers Decree No. 34/1950. (I.27.) on the Disciplinary Policy of 

State-owned Enterprises. Insight into disciplinary liability in the legislation of Socialism will 

be provided by the analysis of the provisions of the labour codes, and then we will see the 

regulation of the private sector through the analysis of the third and the fourth Labour Code. In 

addition to the private sector the regulation of public service should not left out either, from 

the beginning up to the effective provisions. In connection with this – indispensably 

considering the fragmented Hungarian public service regulation – the previously established 

and currently effective regulation related to public employees, civil servants and government 

officers will be compared. 

In my opinion it was essential to present the historical section precisely, since a number of 

conclusions were based on the historical part and the regulation and the legal literature 

thereof. 

III.3. The theory of law and the general civil law assessment of the issue of liability will be 

carried out already in the chapter analysing the detrimental legal consequences, based on 

mainly the works of Gyula EÖRSI, Károly SZLADITS, Géza MARTON, László ASZTALOS 

and Mihály BIHARI. The work will continue with the analysis of labour law liability, 

disciplinary liability, disciplinary infraction, the procedure and the punishment. In course of 

this I will rely on the works of István KERTÉSZ, László ROMÁN and István HORVÁTH. 

The work which contains international outlook as well will be concluded by the evaluation of 

the contents of the hypothesis and the recommendation by the Author. 

IV. Methodology of the assessment 

The preparation of this paper was preceded by lengthy research work conducted in different 

areas. I started my research in the Ministry of Employment and Labour Affair, where I had 

the chance to engage in legal harmonisation and codification. I completed the doctoral course 

during the years spent there, gaining my final certificate in 2005. The experience gained in the 

public administration was replaced by the area of application of law, complementing the 

theoretic and codification knowledge acquired in the Ministry. Furthermore, I also had the 

opportunity to teach, as an external lecturer until 2016, and then from 2016 as a public 

employee lecturer at the Department of Labour Law and Social Law of the Faculty of Law of 

ELTE. 
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V. Brief summary of the conclusion of my paper 

How did we get an answer to the hypotheses by examining the legal history, the effective 

regulation, the literature and the judicial practice? 

V.1. The first hypothesis: in addition to the warning and disciplinary powers arising from 

exercising the employer’s rights and the termination of the employment as the ultima ratio 

detrimental legal consequence applied for the employee’s the wrongful breach of duty, a third, 

additional option is necessary in the labour law of the private sectors as well.  

V.2. The second hypothesis: if there is a third way of regulation, then such regulation should 

provide guarantees protecting the interests of the employee, however, without determining the 

applicable legal consequences specifically. At the same time, in addition to the guarantee-like 

regulation of the legal consequences it is necessary and with respect to the employee’s 

interests it is justified that the legislator requires that the procedure is regulated consistently 

and clearly regarding the imposing of the detrimental legal consequences. 

It provides extra opportunity, right for both employee and employers if the employer may 

choose not merely between the extremes of warning and termination of employment but a 

third option is also available to the employer. The paper refers to Gusztáv VINCENTI, who 

stated as early as in 1942 that “...the rules of disciplinary right usually impose obligations on 

the employees...however, if such rules make the imposing of the disciplinary punishment 

subject to a specific procedure, then such rules will at the same time also grant right to the 

employees.” Specifying the rules of procedure therefore means guarantees and frameworks, 

however, it does so without violating the spirit of labour law as one of the private law 

branches of law. Having reviewed the history of disciplinary liability, it can be established 

that the regulation has provided opportunity for establishing disciplinary liability from the 

start - here one may refer to the Act XVII of 1914 on the Rules of Railway Service, or Act V 

of 1924 on the Establishment and Patent of the Central Bank of Hungary. The initial 

regulation put emphasis on procedural provisions by prescribing that the rules of procedures, 

policy prepared in accordance with the act shall determine the rules of the disciplinary 

procedure. Meanwhile, after the Second World War it was crucially the law itself which 

specified the procedural rules; the first and second Labour Code - which are analysed in detail 

in the historical part of the paper - could be cited as examples. Specifying the rules of 

procedures in an act would make it easier for the parties - i.e. the subjects of the employment 

relationship - since it is by far not certain that the employer has the competence and resources 
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which allow for the realisation of the determination of the rules of procedure in accordance 

with the rules applicable to the employment relationship. 

In connection with this it has to be noted as well that according to the third Labour Code - 

which is also analysed precisely in the paper and in which exclusively the collective 

agreement could stipulate the legal consequences of wrongful breaches of duty by the 

(disciplinary punishments) - it was mandatory to specify the rules of procedure in the 

collective agreement, too. The parties concluding the collective agreement - the employer and 

the trade union - have substantial resources, institutionalised legal professional help compared 

to the possible employer who specifies detrimental legal consequences and the rules of 

procedure for imposing such legal consequences in the absence of being subject to collective 

agreement. 

The criteria with which the detrimental legal consequences have to comply follow from the 

assessment of the history of the regulation and are considered as guarantee elements. 

Therefore, for example, according to the regulation in force, any detrimental legal 

consequence may only be a sanction related to the employment relationship, altering its terms 

and conditions for a fixed period, which shall not violate the employee’s rights relating to 

personality and dignity. In addition, where the sanction is of a financial nature, it may not 

exceed the employee’s monthly base wage, and proportionality to the breach of duty 

committed is also a crucial requirement. The analysis of the history of the regulation and of 

the case law provides an answer to that the questions arising in connection with this are 

answered by and guidelines are given by the application of law.  

V.3. The third hypothesis: in the public law of work, in the public sector the legislator should 

provide a set regulation in respect of both the detrimental legal consequences and the 

procedure for imposing those, as well as all elements of the regulation shall be on statutory 

level and not on decree level. In connection with this it is necessary to refer back to the 

historical part and the analysis of the regulation in force. All civil service acts contained the 

disciplinary regulation.  

V.4. Legislative proposals 

V.4.1. Act XXXIII of 1992 on the Legal Status of Public Employees 

With respect to the legislation in force and due to the criterion specified above it is ground for 

concern that in 2012 the section applicable to disciplinary accountability procedure was 
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repealed in the act on the legal status of public employees. According to the legislation in 

force, the Labour Code governs the public employee legal relationship, i.e. the employer and 

public employee have the option to specify the detrimental legal consequences and the rules 

of procedure in the appointment, provided that the employer and the public employee are not 

subject to any collective agreement.
438

 This bears the consequence that in contrast to the 

legislation which used to be in force, under the current provisions public employees are 

deprived of the guarantees specified by the act. Furthermore, in connection with this it shall 

be noted that according to the guarantee provision of the act on public employee and 

applicable to the disciplinary provision it was mandatory to initiate the disciplinary procedure 

if it was requested by the public employee against himself/herself.
439

 Therefore the public 

employee had a statutory option to - whenever the public employee deemed it was justified - 

to clear his/her name in a disciplinary procedure. This is not an option either under the rules 

currently in effect - in case of neither the public employees nor employees subject to other 

public service acts. In the disciplinary liability rules of the act another guarantee for the public 

employees was that only substantial breaches of duty were considered as disciplinary 

infraction
440

, i.e. for example showing up for work a few minutes later than the start of the 

working time was not considered as disciplinary infraction. As an additional opportunity the 

act also stipulated that in case the breach of duty had minor significance and if the subject 

matter of the case was clear, then conducting the disciplinary procedure could be dispensed 

with, however, in this case only the punishment of warning could be imposed
441

.  

It was a procedural safeguard that in respect of the initiation of the disciplinary procedure the 

person exercising the appointment rights (regarding higher management and executive public 

employees) could decide with the discretionary powers of the person authorised to make 

appointments, and there was exclusively two exceptions to this rule, one the one hand - as 

already mentioned - if the public employee himself/herself requested the initiation of the 

procedure against himself/herself, or if there was reasonable suspicion of major disciplinary 

infraction
442

. 
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It would be justified to amend the current legislation and therefore have the status preceding 

1st July 2012 enter into force again, thereby ensuring the statutory guarantees for both the 

public employee (the rules of procedure regulated precisely in the act, the committing of 

disciplinary infraction exclusively in case of substantial breach of duty, the option for the 

public employee to clear his/her name in case of a disciplinary procedure requested against 

himself/herself) and the person exercising the disciplinary powers (therefore for example 

party the initiation of a procedure subject to the discretionary powers). 

One way of re-regulating disciplinary liability in the Public Employees Act could be repealing 

the extraordinary dismissal, since it also lacks guarantees that although the legal relationship 

of the public employee may be terminated with immediate effect, but it may be done so 

without conducting any kind of preliminary procedure
443

. Through regulating the disciplinary 

liability again and in case of substantial breach of duty, it would be the observance and 

enforcement of the procedural rules providing guarantee through which the employer would 

have the right to terminate the legal relationship in case of proven substantial breach of duty, 

through the dismissal with disciplinary punishment, which means termination with immediate 

effect.
444

 

V.4.2.Act CXCIX of 2011 on Public Service Officials (Civil Servants Act) and Act CXXV 

of 2018 on Governmental Administration (Governmental Administration Act) 

In connection with the regulation of these two acts - which otherwise arguably double the 

employment rules of public administration - it shall be stated that it causes great concern that 

the material rules which are relevant for the reasons elaborated in the paper are not regulated 

on the act level. The unjustified and troubling nature of the legislators’ solution is supported 

by Act CXXX of 2010 on Law-Making [Law-Making Act]. In addition, it is a law-making 

requirement that regulations on any given living situation may not have unjustified 

parallelisms or multiple levels. Furthermore, another expectation which may be mentioned is 

that if a matter is to be regulated by Act, the fundamental legal institutions and the essential 

guarantees related to achieving the regulatory objective shall be set out in an Act [Sections 3 

and 4 of the Law-Making Act]. One may also refer to that expectation of the Law-Making Act 

according which no authorisation shall grant power to lay down the fundamental rules 
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governing the core legal institutions, rights and obligations falling within the scope of the 

regulation [Point a) Subsection (2) Section 5 of the Law-Making Act]. 

Additionally, the regulation of the deadline for initiating the procedure is a cause of concern 

in both the Civil Servants Act and the Governmental Administration Act. A three-month 

subjective deadline and a three-year objective deadline are specified in both the Civil Servants 

Act
445

 and the Governmental Administration Act
446

. The three-month subjective deadline 

regulated in both acts referred to above is advisable to be compared to that in the Labour 

Code, the subjective deadline for termination with immediate effect is 15 days
447

, and in the 

Public Employees Act the subjective deadline is also 15 days in case of extraordinary 

dismissal, which is the equivalent of termination with immediate effect
448

. According to the 

Labour Code and in the Public Employees Act, in case of termination with immediate effect 

the fifteen-day subjective deadline is not an investigation deadline but a time period within 

which the exerciser of the employer’s rights has to take measures, i.e. make a decision in a 

rather significant matter, whether to use the opportunity to terminate the legal relationship 

with immediate effect or not. In contrast, in case of disciplinary procedures the three-month 

subjective deadline of the Civil Servants Act and the Governmental Administration Act is 

provided exclusively for the purpose of allowing the exerciser of the disciplinary power to 

decide on initiating the disciplinary procedure or not. The three-month deadline is 

unreasonably long for making this decision, and it also provides an opportunity for the 

exerciser of the disciplinary power to possibly make a unique bargain with the public service 

official or government officer concerned. In order to avoid this, it would be reasonable to 

shorten the three-month deadline to a few days in both acts.  

It is another codification problem that it exactly the appropriate application of the disciplinary 

procedure which is undermined by the legal grounds for termination which allow dismissal 

with immediate effect
449

, since these legal grounds provide opportunity for termination with 

immediate effect by the employer and without a preliminary procedure which has guarantees. 

It would be reasonable to think this regulation over and apply the disciplinary procedure and - 

in justified cases - the deprivation of office as disciplinary punishment instead, since the 

termination with immediate effect and without dismissal period provided to the employer 
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renders the deprivation of office as disciplinary punishment insignificant. The same applies to 

the regulation according to which the government officer subject to disciplinary procedure 

may - starting from the commencement of the disciplinary procedure - request that he/she be 

dismissed with immediate effect.
450

 This provision renders the disciplinary procedure 

weightless in the same way, therefore it is reasonable to repeal it.  

The disciplinary procedure and the instrument of disciplinary liability are made weightless 

also by a provision regulated in both the Civil Servants Act
451

and the Governmental 

Administration Act
452

, that is the provision which ensures unilateral appointment amendment. 

This opportunity granted by law, namely the unilateral modification of the appointment 

without the consent of the civil servant or the government officer may actually be considered 

as a detriment in terms of the content of the legal relationship, which may be used by the 

employer without conducting any preliminary procedure, which entails guarantees. The 

unilateral amendment of appointment is cause for concern in terms of the instrument of the 

disciplinary liability as well, therefore the repeal thereof is justified in order to maintain and 

preserve the weight and prestige of disciplinary liability - as an instrument which ties the 

conducting of a preliminary procedure that ties the imposing of detrimental consequences to 

guarantees. 

Considering that the proposals elaborated above concerned the termination system, it is 

reasonable to also note that - in contracts to regulation of the Public Employees Act - both the 

Civil Servants Act and the Governmental Administration Act lack the opportunity of 

resignation by the civil servant or the government officer with immediate effect as legal 

ground for termination.
453

 It would be justified to regulate these legal grounds for termination 

in both acts, in order to allow the civil servant or the government officer to terminate the legal 

relationship with immediate effect in case of the employer’s qualified breach of duty. In 

addition, it shall be noted that it would make the termination systems of both the Civil 

Servants Act and the Governmental Administration Act more transparent if the acts would 

regulate expressis verbis the employer’s dissolution with immediate effect as legal ground for 

termination. 
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V.4.3. The social “side-effect” of the sanction  

As it was included in the historical section as well, before the Second World War there was 

opportunity to impose punishments which were surprisingly sensitive socially, for example, 

fines between 10 and 100 Hungarian “pengős” could be imposed in favour of the 

administrative poverty funds. This concept, i.e. the application of financial detriment to be 

used for social purposes - for example, spending the financial detriment on the Christmas 

charity dinner - would be reasonable to specify as a disciplinary punishment.  

V.4.4. The hearing 

In connection with the Governmental Administration Act it was analysed that it provides the 

opportunity not to hold hearings in all cases. In connection with the opportunity to dispense 

with the hearing reference may be made to traditionally private law area, the regulation of 

disciplinary liability in the act regulating the activity of attorneys. Act LXXVIII of 2017 on 

the Professional Activities of Attorneys-at-Law regulates the issue of disciplinary liability in 

substantial detail. Similarly to the regulation of disciplinary liability in the Governmental 

Administration Act, the act on attorneys provides opportunity to adopt disciplinary resolutions 

without holding a hearing
454

 in cases that are straightforward from a legal viewpoint. 

However, one guarantee rule is that - on the one hand - any disciplinary penalty, with the 

exception of disbarment, may be imposed in a decision adopted without holding a hearing, 

and - on the other hand - the attorney-at-law subject to proceedings may request that a hearing 

be held within fifteen days upon being served the decision. However, it shall be noted that in 

the disciplinary procedure under the Governmental Administration Act the exerciser of the 

disciplinary power has the right to make the decision and to adopt the disciplinary resolution 

by himself or to appoint a disciplinary council, meanwhile, according to the act on the 

activities of attorneys-at-law, the resolution is adopted by a disciplinary council - therefore a 

disciplinary council has to be appointed - and only the adoption of the resolution takes place 

without a hearing. In comparing these two legislative solutions, the solution of the act on the 

activities of attorneys-at-law could be applicable in the regulation of the Governmental 

Administration Act as well, i.e. the exerciser of the disciplinary power would appoint the 

council. This would mean a guarantee for the government officer, since the person of the 

exerciser of the disciplinary power and the person adopting the disciplinary resolution would 

be separated. In addition, the disciplinary liability regulation of the Governmental 
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Administration Act could regulate that solution included in the act on the activities of 

attorneys-at-law according to which the person subject to the procedure has the right to 

request a hearing within fifteen days of the delivery of the resolution.  

V.4.5. The labour law of the private sector: Act I of 2012 on the Labour Code  

The legislation in force is definitely in need of amendment with respect to the following 

matters. Considering the employee’s interests it is justified that the legislator requires that the 

procedure is regulated consistently and clearly regarding the imposing of the detrimental legal 

consequences. Namely, similarly to the third Labour Code
455

, the regulation shall contain that 

both the collective agreement and the employment contract may specify the detrimental legal 

consequences subject to determining the procedural rules. As it was already referred to above, 

Gusztáv VINCENTI had stated as early as in 1942 that “...the rules of disciplinary right 

usually impose obligations on the employees...however, if such rules make the imposing of 

the disciplinary punishment subject to a specific procedure, then such rules will at the same 

time also grant right to the employees.” Specifying the rules of procedure therefore means 

guarantees and frameworks, however, it does so without violating the spirit of labour law as 

one of the private law branches of law.  

With regard to the detrimental legal consequences my opinion is that it is correct solution if 

no specific legal consequences are specified in the Labour Code but the criteria which shall be 

fulfilled are stipulated by the law. This is in line with the concept that the amount of the 

sanction of financial nature shall not exceed one month’s base wage.
456

 This provision 

constitutes a guarantee for the employee, at the same time, this amount could be classified or 

deemed not definitive by the employer. The employer may think that it is not worth to 

conduct the disciplinary procedure and to apply the instrument of disciplinary liability for one 

month’s base wage. However, in my opinion it is the duty of labour law to provide 

guarantees, to bear employee interests in mind, therefore it is not justified the one month’s 

base wage amount. In addition, compared to the current legislation I would put even stronger 

emphasis on employee interests; with respect to the detrimental legal consequences 

manifesting in sanctions of financial nature I would expressly regulate the statutory provision 

of the opportunity to pay in instalments, for example, if any sanction of financial nature in 

excess of 1/3 of the monthly base wage is applied. Taking certain social aspects into 

                                                           
455

 Subsection (1) Section 109 of Act XXII of 1992 on the Labour Code  
456

 Subsection (2) Section 56 of Act I of 2012 on the Labour Code 



 
 

177 
 

consideration (e.g. if the employee is a single parent bringing up his/her child below 16 years 

of age in his/her own household and the base wage of the employee is less than the guaranteed 

minimum wage), it would be reasonable for the act to exclude the application of this sanction. 

Finally, it shall not be left out that an infringement may not be sanctioned by detrimental legal 

consequences if the employer has already stated it as the reason for termination of the 

employment relationship.
457

 This provision contains a logical contradiction, since once an 

employment relationship is terminated, then it will not be followed by any detrimental legal 

consequence. It would be necessary to amend the regulation: the employment relationship 

shall not be terminated due to any failure or conduct which had already been ground for 

imposing any detrimental legal consequence during the term of the legal relationship. 

§§§§§§ 

In my opinion, the conclusions drawn in the dissertation could be applied in connection with 

the legislation in force. In addition, it shall be declared as a final conclusion that maintaining 

the instrument of disciplinary liability in the legislation of both the private sector and the 

public sector is in the interest of the employees, the public employees and civil servants as 

well, in order to allow for a tri-polar regulation of the legal consequences applicable for 

wrongful breaches of duty. 
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