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I. A kutatás tárgya és módszere 
 
1. A disszertáció tárgyának meghatározása  
 
A kutatás célja annak feltárása és elemzése volt, hogy a magyar munkajogi szabályozás által 
biztosított intézményrendszer és eljárási szabályok megfelel en segítik-e a feleket a 
munkaügyi vitáik rendezésében, illet leg melyek a jogi szabályozásnak azok a pontjai, ahol a 
jognak a vitarendezéssel kapcsolatos sajátos funkciója még hatékonyabban érvényesülhet. A 
kutatás egyaránt kiterjedt a munkaügyi érdek- és jogviták elemzésére.  
 
Az érdekvitákat a dolgozat egyik oldalról a kollektív alku és a kollektív szerz dés, a másik 
oldalról a sztrájk intézményéhez kapcsolva tárgyalja. A munkafeltételeket és a felek közötti 
kapcsolatrendszert szabályozó kollektív alku szerteágazó tárgyköréb l a dolgozat csak a 
vitakezeléshez közvetlenül köt d  két aspektus elemzésére szorítkozik: a kollektív tárgyalás  
egyrészr l a legtipikusabb érdekvitaként,1 másrészr l az érdekviták (bizonyos mértékig a 
jogviták) rendezését szolgáló eljárások szabályozójaként jön szóba. A kollektív tárgyalást, 
mint a legtipikusabb érdekvitát a dolgozat abban az összefüggésben tárgyalja, hogy a jogi 
szabályozás lehet vé teszi-e a kollektív szerz dés megkötését és ekképpen az érdekviták 
megvívását. A kollektív tárgyalásnak ezen aspektusa els sorban a közszféra kollektív 
érdekvitáinak tárgyalása során lesz hangsúlyos. A kollektív szerz dés kötelmi részének 
sarkalatos és szokásos eleme ugyanakkor a különféle vitakezel  fórumok meghatározása és 
eljárások szabályozása. A kollektív munkaügyi viták rendezésének felek közötti szabályozása 
tehát támogatólag vissza is hat a kollektív tárgyalások folytatására: er síti a demokratikus 
munkaügyi kapcsolatok kollektív önszabályozáson alapuló rendszerét, javítja az esélyét a 
megállapodás jöv beni megkötésének és ezáltal emeli mind a tárgyalás és mind a 
megállapodás min ségét és hatékonyságát. Mindezen folyamatok együttesen el segítik a 
munkaügyi kapcsolatok intézményrendszerének stabilitását és társadalmi elfogadottságát.2 A 

                                                
1 A kollektív tárgyalás különböz  értelmezéseinek összefoglalására l. Bamber, Córdova and Sheldon: Collective 
Bargaining, Chapter 17. In Blanpain (ed) [1998] 405 – 436. o.,  A kollektív tárgyalásnak a kollektív érdekvita 
intézményesített formájaként való értelmezésére l. pl. Dubin, R.: Constructive Aspects of Industrial Conflict. In 
Kornhauser, Dubin and Ross (eds.) [1954], pp. 37-47., valamint Hanami és Blanpain: Introductory remarks and a 
comparative overview. In Hanami és Blanpain [1984] 8. o. A kollektív tárgyalás és a kollektív szerz dés 
értelmezésére a magyar szakirodalomban l. Hágelmayer Istvánné [1979].  
2 L. Valdés Dal-Ré, Fernando [2003]: Labour Conciliation, Mediation and Arbitration in European Union 
Countries. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 32-35. o. 
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kollektív szerz désnek az érdekviták rendezését szabályozó funkciója a versenyszféra 
érdekvitái tárgyalásakor kap nagyobb hangsúlyt. 
 
Az érdekviták rendezésére vonatkozó szabályanyag másik kapcsolódási pontja a sztrájkhoz 
való jog. A sztrájkjog és a békés / tárgyalásos vitarendezés eszközei egymást kiegészít en és 
kiegyensúlyozóan vannak jelen a munkajogi szabályozásban. A sztrájkhoz való jog testesíti 
meg a munkavállalói oldalon azt az er t, amely rákényszerítheti a munkáltatót a 
munkafeltételek kollektív szerz déssel történ  szabályozására.3 A kollektív érdekviták 
tárgyalásos, békés megoldásának eszközei a sztrájk alternatívái a munkaügyi érdekviták 
rendezése során.  
 
Az érdekviták elemzésének középpontjában az a kérdés állt, hogy a magyar munkajogi 
szabályozás teret enged-e a különféle (egymással ellentétes) érdekek megfogalmazásának, 
el adásának és figyelembe vételének, illet leg hatékonyan biztosítja-e a viták békés és gyors 
megoldását és ezáltal el segíti-e a kollektív önszabályozást. 
 
A jogviták rendezésére vonatkozó normák elemzésének el terében hasonlóképpen az állt, 
hogy a munkajogviszony meghatározó – a magánjog körében keletkezett jogvitáktól eltér  – 
sajátosságai mennyiben jutnak érvényre (mennyiben kell, hogy érvényre jussanak) a 
munkaügyi jogviták rendezésére vonatkozó normákban.4 A dolgozatnak ez a része a 
munkajogviszonynak a jogtudomány által már feltárt sajátosságaiból és emellett a munkaügyi 
perek szociológiai jellemz ib l indult ki és arra kereste a választ, hogy a munkaviszony 
sajátosságaira tekintettel indokolt-e és milyen formában a munkaügyi pert megel z , illet leg 
elkerül  vitakezelési eszközök biztosítása. A jogviták elemzésének középpontjában az a 
kérdés állt, hogy a magyar munkajogi szabályozás el segíti, támogatja-e a munkaügyi 
jogviták hatékony és gyors megoldását, és ezáltal el segíti-e a munkajogi szabályozás 
hatályosulását. 
 
Mind az érdekviták, mind a jogviták elemzése kitér a nemzetközi munkajogi sztenderdeknek 
való megfelelés kérdésére. Ugyancsak mindkét vitatípus esetén vizsgáltam, hogy a 
munkaügyi viták kezelésére vonatkozó törvényi szabályozás mennyiben esik egybe a szociális 
partnerek szabályozási elvárásaival.  
 
 
2. A kutatás módszerei  
 
A választott téma sajátosságának megfelel en a jogtudományi kutatásokban szokásos 
irodalom- és joganyag elemzés mellett fontos szerepet kapott az empírikus kutatás.  
 
A hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozása az érdekviták viszonylatában els sorban 
a munkaügyi kapcsolatok rendszerének, valamint a vitakezelés szervezeti és eljárási 
megoldásainak összefüggéseire, a jogviták tekintetében az alternatív vitarendezés el nyeit és 
hátrányait tárgyaló m vekre irányult.  
 

                                                
3 A sztrájk összehasonlító elemzésére l. Ruth Ben Israel – Banplain [1994], a sztrájk jogi aspektusainak hazai 
elemzésére l. Radnay [1990 a és b, 1995, 2000] és Prugberger [1996]. A sztrájk gyakorlatának elemzésére Berki 
Erzsébet [2000]. 
4 A munkaviszony sajátosságainak és a vitakezelés rendszerének összefüggésével kapcsolatos kérdés felvetésére 
l. Kollonay Csilla [2004] 
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Elemeztem továbbá a nemzetközi munkajog által meghatározott azon elveket és szabályokat, 
amelyek lefektetik a munkaügyi viták megoldását szolgáló szervezetrendszerrel és eljárási 
renddel szemben támasztott követelményeket. E körben els sorban a releváns ILO 
egyezményekkel és ajánlásokkal, valamint az Európai Szociális Karta idevágó 
rendelkezéseivel foglalkoztam. Áttekintettem az Európai Közösség alternatív vitarendezés 
területén végzett koordináló és jogalkotó tevékenységét. A hazai munkaügyi vitakezelési 
szabályozás elemzése is els sorban a nemzetközi munkajogi szabályozással való összevetésre 
korlátozódott, mivel a hazai szakirodalomban a közelmúltban megjelent m vek részleteiben 
elemezték a magyar vitakezelési szabályokat.5  
 
A kutatás tárgya elkerülhetetlenné tette a munkaügyi viták rendezésére irányuló hazai 
gyakorlat megismerésére irányuló tényvizsgálatok folytatását. A dokumentum-elemzés 
súlypontja a kollektív szerz dések tanulmányozása volt,6 melyek feltárták a vita-kezelés 
ágazati és munkahelyi szint  szabályozásának tendenciáit. A kollektív szerz dések elemzése 
lehet vé tette következtetések levonását arra nézve is, hogy a szociális partnerek milyen 
szabályozást tartanak célravezet nek a munkaügyi viták megoldása. A kollektív 
szerz désekb l nyert képet esettanulmányok és interjúk árnyalták.7 A F városi Munkaügyi 
Bíróságon folytatott dokumentum-elemzés az egyéni munkaügyi viták keletkezésér l és 
lefolyásáról szolgáltatott adatokat.8 
 
 

                                                
5 L. Rácz [2003], Rúzs Molnár [2005]. 
6 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 2006/07-es években megvizsgáltuk 19 ágazat kollektív 
szerz déseinek tartalmát a szerz déskötési gyakorlat feltárása és a fejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozása 
céljából. A kutatás összefoglaló megállapításaira l. Fodor T. Gábor, Nacsa Beáta és Neumann László: Egy és 
több munkáltatóra kiterjed  hatályú kollektív szerz dések összehasonlító elemzése. Országos összegz  
tanulmány. 2008. Budapest. Kézirat  
7 Az esettanulmányokat ILO-EC “The evolving world of work: Progress and Uncertainties in working and 
employment conditions in Europe” TF 01-3-C-1-1 sz. közös projektje keretében készítettem 2005-ben és 2006-
ban. L. Nacsa – Köll  [2006]. Az interjúk a kollektív szerz dések tartalmának feltárására irányuló kutatásban 
készültek, Neumann László vezetésével. L. ibid.  
8 OTKA T 026121 sz. alatt támogatott „A munkajogviszonyra vonatkozó törvények bírósági joggyakorlata egyes 
f bb percsoportok tekintetében” cím  kutatás 1998-1999 években folyt. A kutatásban Berki Erzsébet m ködött 
közre. A kutatás eredményeire l. Berki –Nacsa [2000]. 
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II. A disszertáció tézisei 
 
1. A kollektív érdekviták rendezésének intézményei 
 
1.1. Az érdekviták megoldásának a nemzetközi munkajogban kialakult legfontosabb 
eljárásait, így a felek közvetlen tárgyalásait, a közvetít  közbenjárásával folyó vitarendezést, 
valamint a dönt bíráskodást jelenlegi formájában a rendszerváltás el tti magyar tételes jog 
nem ismerte. A Munka Törvénykönyve 1992. évi szövegének hatályba lépésével a magyar 
munkajog nevesítette ezeket – a piacgazdasági rendszerekben régt l ismert és alkalmazott – 
eljárásokat. A vitakezelés intézményrendszerét illet en a jogalkotó a szociális partnerekre 
bízta a döntést. A szociális partnerek határozhatják meg azokat a szervezeti kereteket, 
amelyekben az egyeztet  tárgyalásokat, a közvetítést valamint a dönt bíráskodást lefolytatják. 
A kollektív szerz dések tanúsága szerint a kollektív partnerek élnek a törvényben biztosított 
lehet ségekkel, többnyire paritásos bizottságokban történ  egyeztetés során, illetve esetenként 
közvetít  közrem ködésével törekszenek érdekvitáik megoldására. A kollektív szerz dések 
vizsgálata alapján tehát helyesnek tekinthet  az az 1992-es jogalkotói álláspontot, hogy a 
szociális partnerek (a potenciális viták résztvev i) döntsenek az érdekviták 
intézményrendszerének kérdésében.  
 

1.2. A különböz  vitakezelési eljárások szabályainak és fogalmainak törvényi szint  
ellentmondásossága és összehangolatlansága akadályozhatja a feleket a vitáik rendezésére 
irányadó megfelel  ágazati / helyi szabályok kialakításában és alkalmazásában. A munkajogi 
törvénykezés a kollektív érdekviták megoldásának összefüggésében használta a közvetítést, 
míg a 2002. évi LV. törvény értelmében a közvetítés a polgári jogi jogviták bíróságon kívüli 
megoldásának eszköze.9 Minthogy „technikailag” az érdekvitákban és a jogvitákban folyó 
közvetítés azonos, vagy csaknem azonos tevékenység, elfogadható lehet akár e két 
vitatípusban folyó tevékenység azonos terminológiával történ  megnevezése is. Zavaró 
ugyanakkor, hogy munkaügyi érdekvitákban való közvetítés, amely nem tartozik a 
közvetítésr l szóló törvény hatálya alá, közvetítésként van definiálva az Mt-ben, míg a 
jogvitákban az Mt. alapján békéltet  és a közvetít i tevékenységr l szóló törvény szerint 
közvetít  is eljárhat. Ez a megnevezésbeni ellentmondásosság olyan mérték , hogy 
akadályozza a munkaügyi viták tárgyalásos rendezésére irányuló jogszabályok alkalmazását. 
Az Mt. terminológiája ugyanakkor történeti szempontból is hibás, hiszen 1884:XVII. tc.-kel 
kihirdetett második ipartörvényt követ en a békéltet  bizottságok a kollektív érdekviták 
megoldásában jártak el.10 A munkaügyi viták megoldása körében használt terminológiát tehát 
indokolt megváltoztatni méghozzá olyan módon, hogy a békéltetést az érdekviták, a 
közvetítést a jogviták megoldására nevesítse a jogalkotó. Ezzel feloldható lenne az Mt. és a 
közvetít i tevékenységr l szóló törvény közötti ellentmondás is.   

1.3. A kollektív munkaügyi vitákban folyó közvetítés és dönt bíráskodás alapvet  
szabályainak rögzítése hiányzik a munkaviszonyra vonatkozó szabályokból. E vonatkozásban 

                                                
9 Részletesen elemezte az Mt. és a közvetít i tevékenységr l szóló törvény ellentmondásait és ez utóbbi 
hiányosságait Rúzs Molnár [2005] 110-123. o. 
10 A békéltet  bizottsági eljárást az iparhatóság rendelte el, ha tudomására jutott a munkabéke megzavarására 
történ  szövetkezés. A kollektív érdekviták megoldása történeti összefoglalására L. Perneczky [1938], Tóth 
Ferenc [1997]. 
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a Munka Törvénykönyve és a kollektív szerz dések sem tartalmazzák e vitakezelési módok 
alkalmazását lehet vé tev  és támogató legalapvet bb rendelkezéseket.11 

1.4. A kötelez  dönt bíráskodás nem ismeretlen a kollektív érdekviták megoldásának 
nemzetközileg ismert és elismert eszközei között. A kötelez  dönt bíráskodást azonban – a 
kollektív tárgyalás szabadságát veszélyeztet  jellege miatt – a nemzetközi egyezmények nem, 
vagy csak er s megszorításokkal fogadják el, mint a viták elrendezésének egyik eszközét. A 
disszertáció összefoglalja és elemzi a dönt bíráskodást érint  nemzetközi egyezmények, így 
különösen az Európai Szociális Karta 6. cikkelye, valamint a releváns ILO egyezmények és 
ajánlások esetjogát. A nemzetközi gyakorlat mércéje tükrében az Mt. kötelez  
dönt bíráskodást el író szabályai a felek kapcsolatába történ  túlzott mérték , indokolatlan és 
ésszer tlen beavatkozást valósítanak meg. Mint ahogy err l alább a 4. pontban szó lesz, a 
nemzetközi gyakorlatban a kötelez  dönt bíráskodásnak a közszféra kollektív vitáinak 
megoldása során van jelent sége, különösen azon alkalmazottak kollektív érdekvitáinak 
megoldása során, akik nem rendelkeznek a sztrájkhoz való joggal. A kötelez  
dönt bíráskodásnak ilyen nemzetközileg elfogadott és elterjedt alkalmazása viszont hiányzik 
a magyar jogrendszerb l.  
 
 
2.  Az autonóm szabályozással kialakított mechanizmusok 
 
2.1. A kollektív szerz dések alapvet  szerepet játszanak a kollektív érdekviták megoldására 
irányuló mechanizmusok kialakításában. A kollektív szerz dések történetileg kialakult 
szerepével összhangban, a felek a legtöbb jogrendszerben szabadon állapíthatják meg azokat 
az intézményi kereteket és mechanizmusokat, amelyek között a vitáikat legcélszer bben 
rendezhet nek látják.12 Minthogy a kollektív munkaügyi viták rendezésére vonatkozó 
szabályok kialakításának jelent s része ebb l következ en a kollektív szerz désekre hárul, 
így a munkaügyi kapcsolatok aktuális jellemz i, így különösen a kollektív tárgyalások 
jellemz i alapvet en befolyásolják a munkaügyi viták rendezésére irányuló szabályozás 
tartalmát és min ségét.13 Magyarországon a kollektív tárgyalások szokásos színtere a 
munkahelyi szint, így a munkaügyi viták kezelésére vonatkozó szabályok javarészét is ezen a 
szinten alkotják meg a felek. A munkahelyi kollektív szerz déseket néhány kivételt l 
eltekintve általában alacsony szabályozási színvonal jellemzi. A kollektív szerz dések 
szabályozási logikája még mindig a „végrehajtási rendeletek” logikájára hajaz és kevéssé 
t nnek a felek alkuját megtestesít  autonóm szabályozásnak.14 A kollektív szerz dések mint 
jogforrások általában alacsony jogi min sége ugyanakkor nemcsak a (végletesen) 
decentralizált kollektív alkuból ered, hanem részben a szakszervezeteket az egymással 

                                                
11 A kollektív szerz dések egy kisebb hányada rendelkezik a közvetít  és a dönt bíró bevonásáról az érdekviták 
megoldásába. A közvetítés és a dönt bíráskodás alapvet  szabályainak lefektetésével egyetlen kollektív 
szerz désben sem találkoztunk. L. Fodor T., Nacsa,  Neumann [2008]. Az MKDSZ eljárása esetén e hiányt 
pótolják az MKDSZ szervezeti, m ködési és eljárási szabályai, más közvetít  vagy dönt bíró eljárására e 
szabályok azonban nem irányadók. 
12 L. a munkaügyi konfliktusok kezelésének történeti összefoglalására l. Kiss György [1985], és Hágelmayer 
Istvánné [1979] 15-17. o. (a vitakezelési megállapodások szerepére a kollektív szerz désekben), 69-73. o. 
(példákra a kollektív szerz dések által létrehozott vitakezel  szervezetekre). 
13 Az európai összehasonlító kutatás eredményeinek összefoglalására l. Valdes Dal-Ré [2003], 29-47. o. 
14 A kollektív szerz dések az Mt. szabályozási logikáját követik. A tartalmilag kidolgozottabb szerz dések az 
Mt. szabályaihoz kapcsolódó, arra reflektáló szabályokat tartalmaznak, míg mások az Mt-b l vett, 
leegyszer sített részleteket tartalmaznak, amelyek utólagos értelmezése és alkalmazása különösen 
avonatkozásban kétséges, hogy a leegyszer sít  szöveg az Mt-t l eltér  szabályozási tartalmat testesít-e meg. A 
kollektív szerz dések egy jelent s része az Mt-t l való, a rugalmas foglalkoztatást biztosító, a munkavállalók 
hátrányára történ  eltérések biztosítására szorítkozik. L. Neumann - Nacsa [2005]. 
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folytatott versenybe belekényszerít  és ezáltal a szakszervezeteket és így a munkavállalói 
érdekképviseletet általában és szükségszer en meggyengít  jogi szabályozásnak is 
tulajdonítható.15 A kollektív szerz dések kötelmi része és ezen belül a kollektív érdekviták 
rendezésére irányuló szabályozás mindazonáltal kidolgozottabbnak, az egyedi viszonyokhoz 
jobban kozzáigazítottnak, innovatívabbnak t nik, mint a kollektív szerz dések normatív 
része.16 A kollektív szerz dések mintegy felében állítottak fel a felek egyeztet  bizottságokat 
a kollektív érdekviták rendezésére, míg az esetek egynegyedében a vitakezelés intézményei 
összemosódnak a szakszervezeteket megillet  tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog 
intézményeivel, vagy a formális levélváltás el írására korlátozódnak. A kollektív szerz dések 
egynegyede nem tartalmaz a vitakezelésre vonatkozó el írást. 
 
2.2. A paritásos egyeztet  bizottságok történetileg az autonóm szabályozással létrejött 
legrégibb vitamegoldási formák közé tartoznak. A spontánul kialakult forma történelmi 
magyarázata a konszenzusos és ezáltal optimalizálható megoldásokhoz f z d  érdek.17 Ezért 
vált a rendszerváltást követ en Magyarországon is a legelterjedtebb vitakezelési intézménnyé 
a felek által egyenl  számban delegált tagból álló egyeztet  bizottság. A dolgozat – 
széleskör  felmérésre alapozva – elemzi a kollektív szerz désekben megjelen  
mechanizmusokat, az egyeztet  bizottság létrejöttét, m ködésének elveit, döntéshozatalát, és 
döntése kötelez  jellegének feltételeit, valamint a konszenzusos megoldás meghiusulása 
esetére el írt esetleges eljárásokat.  

2.3. Az ágazati kollektív szerz désekben és a hatályuk alatt kötött munkahelyi kollektív 
szerz désekben megjelen  kétszint  paritásos vitakezelési eljárásokkal kapcsolatban több 
további – els sorban nem-jogi vizsgálatot igényl  - kérdés merül fel. Els ként is az, hogy 
milyen mértékben hatályosulnak az ágazati szerz désekben el írt kétszint  vitakezelési 
eljárásokra el írt szabályok, például a helyi szinten felmerül  sztrájkkal fenyeget  helyzet 
megoldására a felek igénybe veszik-e az ágazati szinten kialakított egyeztet  fórumokat és 
ezek konkurálnak-e a küls  szervezetek (pl. MKDSZ) által biztosított közvetít i 
szolgáltatásokkal. Másodikként az, hogy milyen összefüggés és kapcsolat van az ágazatok 
autonóm szabályozási folyamatával, kollektív alkujával létrehozott intézmények és az állami 
közrem ködéssel létrejött ágazati párbeszédbizottságok között. Evonatkozásban felmerül a 
kérdés, hogy az ágazati párbeszédbizottságok tudnak-e szervesülni a munkaügyi 
kapcsolatokba, illet leg, hogy van-e olyan hatásuk, amellyel elnehezíthetik a szervesen 
fejl d  ágazati szint  struktúrák kialakulását. Vagy éppen ellenkez leg, a létrehozott 
intézmény segíti az ágazati szint  párbeszéd és kollektív alku folyamatát. Az ágazati 
párbeszédbizottságokra vonatkozó szporadikus ismeretanyag azt mutatja, hogy egyes 
bizottságok az ágazat jelent s döntéshozatali fórumaként m ködnek, míg másokban kevés 
érdemi tevékenység zajlik. A munkaügyi kapcsolatok területén a közeljöv  egyik fontos 
kutatási területe lesz az ÁBP-k m ködése és annak feltárása, hogy mely feltételek mellett 
képesek az ÁBP-k az ágazati kollektív alku feladatát betölteni képes fórumokká szervesülni.  

                                                
15 Az 1992. évi munkajogi törvénykezés a szakszervezeteket a rendszeres egymás közötti megmérettetés 
helyzetébe szorította az üzemi tanácsi választási eredményhez kötött reprezentativitással. Az üzemi tanácsi 
választásokkal a poszt-szocialista törvénykezés a politikai választásokat reprodukálta munkahelyi szinten. Az 
egymás ellen harcoló szakszervezetek szükségszer en rontják a munkavállalói érdekérvényesítés lehet ségeit. 
Thoma László [1998] az 1992. évi munkajogi törvényhozásban er s szakszervezet-ellenességet mutatott ki, 
amely els sorban a pártállami szakszervezeti elit elleni fellépést célozta, mindazonáltal közrehatott abban, hogy 
a munkavállalói érdekek érvényesítése ellehetetlenült, mind a privatizáció id szakában, mind azt követ en. 
16 Ez az eltérés következhet az Mt. szabályozási logikájából is. A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rész 
szabályozása elegend en vázlatos ahhoz, hogy a feleknek legyen lehet ségük azon belül egyéniesíteni a 
kapcsolatukra vonatkozó szabályokat, míg az Mt. egyéni munkaviszonyra vonatkozó része olyan mértékben 
részletez , hogy kevés helyet hagy a felek alkujának.  
17 L. Kiss György – László Gyula [1993] 2-5. o. 
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3. A kollektív viták típusai szerinti differenciálódás 

3.1 A munkaügyi viták merev tipológiája (kollektív-egyéni, jogi-nem jogi vitákra) általánosan 
követett és elfogadott mind a hazai, mind a nemzetközi irodalomban, ugyanakkor a 
munkaügyi kapcsolatok gyakorlatában nem feltétlenül jellemz  és irányadó. A munkaügyi 
viták tudományos tipológiájának relatív voltát jelzik a hazai és a nemzetközi kollektív 
szerz désekben egyaránt fellelhet , a tudományos tipológiától eltér  differenciálódást mutató 
megoldások. A kutatás során feldolgozott kollektív szerz dések egy jelent s része 
különbséget tesz a kollektív szerz dés felmondása/újratárgyalása, értelmezése, valamint 
végrehajtása körében felmerült, illet leg a kollektív szerz déshez közvetlenül nem köt d  
(például létszámleépítéshez, átszervezéshez, privatizációhoz köt d ) viták között. A kollektív 
szerz désekben az érdekvita–jogvita nem, mint ellentétes fogalompár, hanem mint egy 
kontinuum jelenik meg. Ebben a kontinuumban  a vita békés és az érdekek kölcsönös 
figyelembe vételén nyugvó megoldásának igénye és jelent sége nem csökken akkor sem, 
amikor – a tudományos-irodalmi min sítés szerinti jogvitákra tekintettel – elvileg megnyílik a 
bírói út igénybevételének lehet sége. A viták típusainak kontinuumként felfogása nemcsak 
azt teszi lehet vé, hogy a felek az érdekek kölcsönös fel- és elismerésén alapuló 
megoldásokat dolgozhassanak ki vitáik megoldására, hanem biztosítja azt is, hogy a vitát ne a 
jogi formállogika alapján a bíróság döntse el, a konfliktus valóságos megoldása nélkül. A 
kollektív szerz désekben fellelhet  rugalmas vitakezelési mód összhangban van a 
konfliktuselmélet által feltárt azon összefüggéssel, hogy az érdekekre fókuszáló vitakezelés 
célravezet bb és kevésbé költséges, mint a jogokra fókuszáló, és ugyanígy viszonyul 
egymáshoz a jogokra és a hatalomra alapított vitakezelés.18  

A dolgozat, és ennek megfelel en a tézisek, - a kollektív szerz dések vizsgálata alapján – az 
alábbi vita-típusokat és hozzájuk rendelt vitafeloldási módokat tárgyalja:  

- a kollektív szerz dés felmondásával (újratárgyalásával) kapcsolatos viták,  

- a kollektív szerz dés értelmezésével kapcsolatos viták,  

- kollektív szerz dés végrehajtásával kapcsolatos viták. 

 

3.2. A munkaügyi érdekviták egyik kiemelten kezelt kérdése a kollektív szerz dés felmondása 
/ újratárgyalása. A megkötött szerz dések megóvását, hatályban tartását a felek fontos célnak 
tekintik: a kollektív szerz dések felmondását igyekszenek arra az esetre szorítani, amikor a 
felek közötti egyet-nem-értés a szerz dés egészét vagy érdemi rendelkezését érinti, míg egyéb 
esetekben a módosítására törekszenek.19 Számos kollektív szerz dés már a felmondás 
közlését megel z en is el ír az érdekvita kezelésére irányuló eljárásokat. Els ként is 
el zetesen, írásban kell közölni az ellenérdek  féllel a felmondási szándékot, melyben ki kell 
térni a tervezett felmondás indokára is. A felmondási szándék közlése után a felek 
tárgyalásokat kezdenek a tervezett felmondás okának orvoslására, közvetlen tárgyalás vagy 
egyeztet  bizottság létrehozása formájában.20 Ha a felek nem tudnak megállapodni, akkor 

                                                
18 L. Ury – Brett – Goldberg [1988].  
19 A villamosipari szerz dés például meglehet sen részletesen szabályozza a kollektív szerz dés módosítására, a 
felmondás alapjául szolgáló ok lehetséges orvoslására, valamint a kollektív szerz désnek a felmondást követ  
újratárgyalására vonatkozó kérdéseket.  
20 Itt a kollektív szerz désekben használt fordulatokat használtam azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben az 
„egyeztet  bizottság” kizárólag a munkaügyi partnerek képvisel ib l áll, nincsen érdemi különbség a felek 
közvetlen tárgyalása és az egyeztet  bizottság keretében folytatott egyeztetés között.  
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kerül sor a felmondás közlésére. A felmondás közlését a felek különféle jogi feltételek 
beiktatásával is igyekeznek megnehezíteni.21  

 
3.3. A kollektív szerz dés értelmezésére és megszegésének elbírálására irányuló vita a 
hagyományos jogi megközelítésben egyazon eljárást jelenti, mégis, a kollektív szerz dések 
egy része különbséget tesz a kollektív szerz dés megszegésének elbírálására és a kollektív 
szerz dés értelmezésére irányuló viták között. E különbségtétel a jogviták tudományos – 
irodalmi tipológiája szerint alaptalan, hiszen mindkét vitatípus a jogviták kategóriájába és 
bírói útra tartozik. Ett l eltér en azonban a kollektív szerz dések értelmezésével kapcsolatos 
ügyeket a felek sokszor egyeztet  bizottságaik elé viszik, azaz nem jogviták, hanem 
érdekviták módjára oldják meg. Az egyeztet  bizottságban a szociális partnerek feltehet en 
inkább újratárgyalják a kérdést, hogy annak során új pontosabb, világosabb, vagy a változó 
viszonyokhoz jobban igazodó megállapodást kössenek. A kérdés újratárgyalásában csak egy, 
de nem egyetlen szempont lesz az eredetileg megkötött megállapodás szövege és annak a jogi 
értelmezés során kinyerhet  tartalma (amely bírói út esetén a vita elbírálásának kizárólagos 
szempontja lenne). Az értelmezési viták megoldásának felt nik azon módja is, hogy a felek 
által a szerz dés szövegében név szerint megjelölt jogászok egyeztetnek a kollektív szerz dés 
értelmezésére irányuló vitában. A látszat ellenére e vitakezelési módszerben is a felek akarata 
(és nem a formális jogértelmezés) jut érvényre, még ha közvetetten is, tekintettel a megbízó – 
megbízott jogviszony sajátos jellegére.22  
 
3.4. Az érdekvitákat és jogvitákat nem élesen elválasztó, hanem egy kontinuumként kezel  
vitarendezési megoldásokat a felek autonóm önszabályozásában meghatározott vitakezelési 
eljárások biztosítják mind az angolszász, mind a kontinentális jogrendszerekben. Mindkét 
jogrendszer rokon abban, hogy a szociális partnerek megállapodásuk alapján kivonják - a 
dogmatikai osztályozás szerinti - (jog)vitáik egy részét vagy egészét a bírói hatáskör alól.23 
Az Egyesült Államokban a történelmi kilométerk nek tekintett ún. Steelworkers’ Trilógiával 
szentesítette a Legfels bb Bíróság azt a gyakorlatot, hogy a kollektív szerz dések 
értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos viták elbírálása a felek által felállított 
panaszeljárás (grievance procedure) és arbitráció során történik. A panaszeljárás megtestesíti 
az egyéni és kollektív, valamint a jog és érdekviták kontinuumát. Ebben az eljárásban, 
különösen annak magasabb hierarchikus szintjein, a vita fokozatosan elveszti egyéni, 
egyszer  jogalkalmazást igényl  jellegét és a kérdés újraszabályozására irányuló vitává 
(kollektív érdekvitává) válik, amelyet a munkáltató és a szakszervezet magasabb hierarchikus 
szintjein álló vezet k megállapodása dönt el, a hierarchikus szinthez igazoldó szervezeti – 
személyi hatállyal.24 A kontinentális Európa nyugati felében, ugyancsak az autonóm 

                                                
21 A felmondás tekintetében a felek általában a felmondási eljárást, a felmondáshoz való jogot, a felmondási id  
hosszát, a felmondás hatályba lépésének id pontját, valamint a felmondás tilalmának id tartamát szabályozták. 
22 E jogászok nem a vitában eljáró, független, harmadik fél feladatát látják el, hanem a felek megbízottai. 
Megbízotti min ségükben nem függetlenek a megbízójuktól, bizonyos keretek között utasíthatók is. A bels  
viszony és a képviselet tartalmára és kapcsolatára l. Hamza Gábor[1982]: Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és 
elméleti vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig. Akadémiai Kiadó, Budapest 1982. A modern jogrendszerekre 
l. különösen 38- 50. o.  
23 Az amerikai felfogástól idegen az érdekvita – jogvita, illetve az egyéni vita - kollektív vita 
megkülönböztetésén alapuló tipológia. Az amerikai vitakezelési rendszert az amerikai jogirodalomban aszerint 
tipizálják, hogy a vitakezelés mely jogforrás: kollektív szerz dés vagy jogszabály (ideértve a bírói alkotta jog 
normáit is) értelmezésére és alkalmazására irányul. L. Weiss [1996]. 
24 Az újraértelmezés, újraszabályozás az üzemi, vállalati stb. precedensként meghozott megállapodásokban 
történik. A panaszeljárásnak értelemszer en vannak olyan sajátosságai, amelyek túlmutatnak a viták 
kontinuumként való értelmezésére irányuló vizsgálati körön (pl. egyszer bb, az alsóbb szinteken megoldott 
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önszabályozás alapján a felek kivonják a kollektív szerz dések értelmezésére irányuló vitáikat 
a bírói hatáskör alól és saját egyeztet  mechanizmusaikon keresztül értelmezik a kollektív 
szerz déseiket olyan eljárások keretében, amelyeket egyébként a kollektív érdekviták 
megoldására szolgálnak. Általános jelleggel megállapítható tehát, hogy a kollektív 
szerz dések értelmezésére irányuló viták az érdekviták – jogviták kontinuumán belül azon a 
ponton helyezkednek el, amelyet a tudományos – irodalmi tipológia mezsgyéjének 
tekinthetünk és amelyek az érdekviták módjára történ  vitakezelési eljárást indukáltak a felek 
autonóm szabályozásában, mind az amerikai, mind a kontinentális európai jogrendszerben.  
 
3.5. A magyar kollektív szerz dési gyakorlatban megjelennek tehát olyan tendenciák, 
amelyeket általában a munkaügyi kapcsolatok szerves fejl désének tulajdoníthatunk és 
amelyek megfelelnek a munkaügyi viták kezelésének (a dogmatikában kidolgozott 
megoldásoktól némileg eltér  logikán alapuló) nemzetközi gyakorlatban is követett 
megoldásainak. E megoldás rugalmassága, mondhatni életközelisége nehezen illeszkedik a 
Legfels bb Bíróság merev joggyakorlatához, amely a kollektív szerz déseket mint egyszer  
magánfelek közötti szerz déseket értelmezi és alkalmazza, a jogértelmezésb l kirekesztve a 
kollektív szerz désnek a kollektív munkaügyi kapcsolatokban gyökerez  sajátosságait. A 
dolgozatban ezzel összefüggésben elemzem a kollektív szerz dések módosítására, valamint 
értelmezésére irányuló Legfels bb Bírósági joggyakorlatot. A kollektív szerz dések 
értelmezésére el írt, egyeztetésen alapuló vitakezelési eljárás hatályosulásának empírikus 
vizsgálata lényeges kutatási tárgy lehet a jöv ben a bel le kinyerhet  törvényel készítést és 
kollektív alkut gazdagító tapasztalatok miatt.  
 
 
4. A autonóm szabályozás és érdekvita a közszférában.  
 
4.1. A közszféra kollektív érdekvitáival a disszertáció külön fejezetben foglalkozik, amelynek 
f  célja annak feltárása és bizonyítása, hogy a jogi szabályozás rendszere ezen a területen 
eleve kizárja az érdekek megfogalmazását és az érdekviták tárgyalásos rendezését. A 
kollektív önszabályozás lehet sége a demokratikus munkaügyi kapcsolatok alapvet  vonása, 
amely lehet vé teszi, hogy a munkavállalók a kollektív tárgyalásokon és a kollektív 
szerz déseken keresztül részt vegyenek foglalkoztatásuk feltételeinek meghatározásában. A 
kollektív önszabályozás lehet ségét azonban a magyar szabályozás a közszféra egészében 
tiltja, illetve lényegileg korlátozza.25   

                                                                                                                                                   
jogalkalmazási kérdések, a szakszervezet és a menedzsment alsóbb szint  tagjai közötti taktikai harcok, a 
szakszervezet stratégiai megfontolásai, stb.), amelyeket a dolgozat is csak összefoglaló jelleggel tárgyal. 
25 Ismeretes, hogy a köztisztvisel i jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban a kollektív tárgyalás 
joga nem biztosított. A közszférában kizárólag a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 
[Kjt.] engedi meg sz k körben a kollektív tárgyalások folytatását és kollektív szerz dések kötését. A Kjt. 2. § (2) 
bekezdése értelmében a közalkalmazotti szférában kollektív szerz dés csak jogszabállyal ellentétben nem álló 
rendelkezéseket tartalmazhat. Ez a rendelkezés érdemben lesz kíti a felek megállapodásának lehetséges 
tartalmát, hiszen a Kjt. és a közalkalmazotti jogviszonyt is érint  más jogszabályok, így különösen az éves 
költségvetésr l szóló törvénynek a közalkalmazotti bértáblát meghatározó rendelkezései a kollektív tárgyalások 
tárgyait radikálisan korlátozzák. Esetenként a Kjt. felhatalmazza a feleket, hogy a törvényt l eltér  tartalommal 
kössenek kollektív szerz dést, pl. a 33 § (2), 37 § (3), 55/A §, 67 § (2), 72 § (2), 74 § (2) bekezdésekben, nem 
lényegi kérdések tekintetében. Az ágazat sajátosságainak megfelel en viszonylag széles kör  szabályozási 
lehet séget nyit meg a törvény az egészségügyi ágazatban. A közszférában élvezett kollektív jogokat áttekint  
táblázatra l. Berki Erzsébet, Fodor T. Gábor, Nacsa Beáta és Neumann László: Kollektív jogok és 
érvényesülésük közszolgálatban. Összehasonlító elemzés a köztisztvisel i, a szolgálati és a hivatásos katonai 
jogviszonyra vonatkozóan. Zárótanulmány. Kézirat, 2008.  
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A közszférában tehát a legalapvet bb hiányosság a kollektív önszabályozás hiánya. Kollektív 
tárgyaláshoz való jog hiányában a közszféra alkalmazottai nem tudják érdemben artikulálni és 
képviselni a jogviszonyukkal összefügg  érdekeiket, ehhez képest fel sem merül az 
érdekviták formális megoldására általában alkalmazott valamely eljárás lehet sége vagy 
szükségessége.26  

A közszférában a kollektív tárgyalás helyett a konzultációt biztosítja a jogalkotó arra a célra, 
hogy a közszféra foglalkoztatottjai megfogalmazzák és képviseljék a közös érdekeiket. A 
konzultatív testületek nincsenek felhatalmazva a felekre kötelez  megállapodás megkötésére, 
tehát a jogalkotó nem ismerte el azokat a kollektív önszabályozás fórumainak. Ennek ellenére 
viszonylag gyakori, hogy az állam és az önkormányzatok érdekszövetségei megállapodást 
kötnek bizonyos tárgyakban a közalkalmazottakat, a köztisztvisel ket vagy a hivatásos 
szolgálati jogviszonyban állókat képvisel  szakszervezeti szövetségekkel a konzultatív 
fórumokon.27 E megállapodások jelzik mind a szakszervezeti oldalon, mind az állam / 
önkormányzatok oldalán megjelen  igényt a kollektív önszabályozásra. Az értekezés 
megállapítása szerint összefüggés állapítható meg a kollektív önszabályozás hiánya és a 
közigazgatásban megjelen  diszfunkcionalitás tünetei között is.  

4.2. A közszolgálati jogviszonyban a kollektív tárgyalások teljes kizárása ugyanakkor 
ellentétes a 2000. évi LXXIV. törvénnyel kihirdetett 154. ILO Egyezménnyel, amely a 
közszféra alkalmazottai számára is biztosítja a kollektív tárgyaláshoz való jogot. A 
közszolgálat munkaügyi kapcsolatait szabályozó 151. sz. Egyezmény a szervezkedéshez való 
jogot, illetve a munkafeltételek meghatározásában való részvétel jogát (tehát csak a 
konzultációhoz és nem a kollektív tárgyaláshoz való jogot) biztosítja a közszférában 
alkalmazottak részére. A 151. Egyezmény azonban csak akkor irányadó, ha a közszféra 
alkalmazottaira „nem alkalmazandók más Nemzetközi Munkaügyi Egyezmények kedvez bb 
rendelkezései” (1.1. cikkely). Minthogy a versenyszférára és a közszférára egyaránt kiterjed  
hatályú 154. Egyezmény az alkalmazottakra kedvez bb tartalmú, (lévén, hogy a 
konzultációnál er sebb kollektív tárgyaláshoz való jogot biztosítja) így a magyar jogi 
szabályozás akkor van összhangban a ratifikált ILO Egyezményekkel, ha a közszolgálatban is 
biztosítja a kollektív tárgyaláshoz való jogot.28 A 154. Egyezmény lehet vé teszi, hogy a 
kollektív tárgyalás folyamatára a nemzetállam különös szabályokat alkosson e szféra 
foglalkoztatási jogviszonyainak speciális jellegzetességeire, így mindenekel tt az állami 
feladatok ellátásában történ  részvételre és a költségvetéssel való kapcsolatra tekintettel. A 

                                                
26 Kivételképpen az MKDSZ is eljár a Kjt, Ktv. hatálya alá tartozó kollektív ügyekben, ezek azonban helyi 
jelent ség  ügyek, mint pl. egy intézmény átszervezése és a közalkalmazottak elbocsátása.  
27 Pl. l. Érdek-képviseleti tájékoztató. KIÉT megállapodás a központi és önkormányzati költségvetési 
intézmények munkavállalói 1996. évi illetményemelésér l, valamint a közalkalmazotti el meneteli és 
illetményrendszer módosításáról. (MK. 1996/9. sz.), Megállapodás a közalkalmazottak 1997. évi 
keresetnövelésér l, (MK 1996/122. sz.), Megállapodás a kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásáról (MK. 
2003/13. sz.), Megállapodása belügyminiszter és a Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztet  Fóruma 
között (MK. 2004/96. sz.), Megállapodás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM), valamint a 
Közgy jteményi és Közm vel dési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) és a M vészeti Szakszervezetek 
Szövetsége (MSZSZ) között a helyi és központi közgy jteményi, közm vel dési és m vészi tevékenység 
bérpolitikai keretének felosztásáról (Kulturális Közlöny 2001. évi 18. és 21. száma). Kérdéses, hogy milyen jogi 
köt er vel bírnak a szakszervezetekkel kötött, majd a Magyar Közlönyben vagy a tárcaközlönyben kihirdetett 
megállapodások, különösen a közszférának azon szegmenseiben, ahol a kollektív szerz dés nem megengedett, 
azaz, ahol nem min sülhetnek e megállapodások ágazati kollektív szerz désnek. 
28 L. erre részletesebben: Nacsa: A közszféra munkaügyi kapcsolatait szabályozó ILO egyezmények és 
jogalkalmazási gyakorlatuk. Megjelent: Berki Erzsébet, Fodor T. Gábor, Nacsa Beáta, Neumann László: 
Kollektív jogok és érvényesülésük közszolgálati, szolgálati és hivatásos katonai jogviszonyban c. sorozatban. 
Érdekképviselet fels fokon. Raabe. Budapest. 2007. 
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dolgozat ezzel összefüggésben elemzi az ILO jogalkalmazó testületei, így különösen a 
Szervezkedési Szabadság Bizottság releváns joggyakorlatát. 

4.3. Az értekezés a közszolgálati kollektív önszabályozással összefüggésben röviden 
összefoglalja a közszolgálati munkaügyi kapcsolatok elmúlt évtizedekben megfigyelhet  
változását, különösen a versenyszféra munkaügyi kapcsolataihoz való közeledésének 
folyamatát. A dolgozat részletezi a közszféra munkaügyi kapcsolataiban a nemzetközi 
gyakorlatban egyre markánsabbá váló kollektív önszabályozás tendenciáját, megvizsgálva e 
folyamat mozgatórugóit, sajátosságait és korlátait.  

 

5. A sztrájk és tárgyalásos vitarendezés a közszolgálatban  

5.1. A sztrájk jogi értékelése alig több mint egy évszázad alatt, alapvet  változáson ment 
keresztül: a büntet jogi szankcionálástól a munkavállalók (érdekképviseleteik) egyik alapvet  
szabadságjogává vált.29 A közszférában gyakorolható sztrájkjog a nemzetközi gyakorlatban 
meglehet sen széles spektrumon mozog. Míg a közszféra kollektív önszabályozása felé 
irányuló tendencia egyértelm en kimutatható, addig a közszolgálati sztrájkjog 
szabályozásában ilyen egyértelm  tendencia nem lelhet  fel. A közszolgálatban a nemzetközi 
jogalkalmazási sztenderdet evonatkozásban is az ILO Szervezkedési Szabadság Bizottsága 
határozta meg olyanképpen, hogy a sztrájkhoz való jog gyakorlásától csak azon személyek 
tilthatók el, akik személyükben az államhatalmat gyakorolják. 

5.2. A jogirodalomban és a nemzetközi munkaügyi normákban a kollektív tárgyaláshoz 
valamint a sztrájkhoz való jog és az érdekvitákban való békés vitakezelés alkalmazása 
sajátosan, kétarcúan kapcsolódik össze. A közszférának abban a szegmensében, ahol a 
nemzeti jog megengedi a kollektív tárgyalásokat és a sztrájkot, a kollektív tárgyalások és a 
közvetítés kapcsolata a versenyszféráéval megegyez : a közvetítés alkalmazásának célja az 
érdekvita békés, tárgyalásos úton való rendezésének el segítése és eképpen a munkaharc 
megel zése. A közszférának abban a szegmensében viszont, ahol a nemzeti jog megengedi a 
kollektív tárgyalásokat, de tiltja a sztrájkot, ott a közvetítés vagy más tárgyalásos vitakezelési 
mód biztosítására irányuló jogi igény fokozott, hiszen a munkavállalók el vannak attól zárva, 
hogy munkaharc útján szerezzenek érvényt követeléseiknek. Erre az esetre intézményesíteni 
kell a vitakezelés sajátos eszközeit, hogy a munkavállalói igények figyelembe vétele 
megtörténjék és a vita ne maradjon megoldatlanul, vagy abban ne kizárólag a hatalmi 
pozícióban lév  fél (az állam) döntsön egyoldalúan. 30  

Ha a munkavállalók rendelkeznek a sztrájkhoz való joggal, akkor a békés / tárgyalásos 
vitakezelésnek els sorban elterel  és kiegészít  szerepe van: a sztrájk helyett, a sztrájk el tt 
vagy a sztrájk folyamán kell biztosítania a tárgyalások folytatásának és a munkaharcot (vagy 
annak el készületeit) lezáró megállapodás megkötésének lehet ségét. Bizonyos tényállások 
(pl. közbiztonság, közegészség veszélye) esetén, illetve bizonyos munkavállalói csoportokra 
(pl. fegyveres er k tagjaira) nézve a jog megtilthatja vagy korlátozhatja a sztrájkhoz való 
jogot. A sztrájkhoz való jog hiánya vagy korlátozottsága esetén a vitakezel  rendszert úgy 
kell kialakítani, hogy a munkaharc eszközeinek hiányában is tegye lehet vé a munkavállalói 
érdekek figyelembe vételét a munkaviszonyra vonatkozó szabályok kialakítása során. Ez 
utóbbi esetben a vitakezel  rendszernek a sztrájkot helyettesít  szerepet kell ellátnia.  
                                                
29 L. Ruth Ben Israel – Roger Blanpain [1994] 
30 Gernigon, Odero and Guido [2000] az ILO jogalkalmazói gyakorlatára a kollektív tárgyalás vonatkozásában, 
és Gernigon, Odero and Guido [1998] a sztrájkhoz való jog vonatkozásában. Egyez  gyakorlatot követ az 
Európa Tanács az Európai Szociális Karta értelmezésekor. A Szociális Karta esetjogának ismertetésére l. Digest 
of the Case Law of the ECSR. Council of Europe, Strasbourg, March 2005. Megjelent a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium honlapján: www.szmm.gov.hu 
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5.3. A magyar sztrájkszabályozás, különösen a kollektív önszabályozásnak a közszférában 
való tiltásával összefüggésben, különösen figyelemre méltó kutatási tárgynak bizonyult. Az 
1989. évi magyar sztrájktörvény a liberális törvényhozási aktusok közé tartozott, bár 
„befejezetlen” volt abban az értelemben, hogy a sztrájkjog gyakorlásának részletszabályait a 
Kormány és a közszolgálati szakszervezetek megállapodására hagyta. A szabályozási 
kontextus alapvet en megváltozott azonban az 1992. évi közszolgálati törvények 
elfogadásával, amelyek megtiltották a közszolgálatban a kollektív önszabályozást. Az 1994. 
évi Közszolgálati Sztrájkmegállapodás szükségszer en hozzárontotta a rendszerváltás 
pillanatában még sokkal szélesebbre hagyott sztrájkjogot az 1992. évi közszolgálati 
törvényekben alapvet en lesz kített és megcsonkított munkaügyi kapcsolatokhoz.31 A 
Megállapodásnak az Alkotmányba és a nemzetközi munkajogi normákba ütköz  voltát a 
dolgozat részletesen vizsgálja.  

5.4. A kollektív érdekviták feloldásának rendszerét illet en az értekezés rámutat, hogy a 
Sztrájktörvény [1989. évi VII. tv.] a köztisztvisel k számára korlátozza, a hivatásos szolgálati 
jogviszonyban állók számára pedig megtiltja a sztrájkot anélkül, hogy az érdekviták valamely 
más, tárgyalásos - békés úton történ  megoldásának lehet ségét intézményesítené a 
közszolgálati érdekviták megoldására. Ezt a jelenséget az értekezés úgy értékeli, mint a 
közszolgálati kollektív érdekviták elnyomására irányuló jogi mechanizmus zárópillérét: 
els ként a közszolgálati törvények indokolatlanul széles körben megtiltják a foglalkoztatás 
feltételeinek kollektív önszabályozással való meghatározásának lehet ségét, másodsorban a 
Sztrájktörvény végrehajtására megalkotott Közszolgálati Sztrájkmegállapodás olyan 
mértékben korlátozza a sztrájkhoz való jogot a közigazgatásban, hogy az egyenérték  a 
sztrájkjog felszámolásával. A fentiekb l szükségszer en következik, hogy bár elvileg 
rendelkezésre állna például a közvetítés mint vitakezelési eljárás, annak nincs érdemi 
gyakorlata a közszférát érint  lényeges és érdemi érdekviták megoldásában, mert az 
érdekviták elnyomása miatt nincsen szükség vitakezel  eljárásokra sem.  

 
6. A munkaügyi jogviták kezelése  
 
6.1. A munkaügyi jogvitákról szóló részben az értekezés azt vizsgálja, hogy a hatályos 
magyar szabályozás hatékonyan segíti-e a munkaviszonyból származó igények érvényesülését 
és ezáltal a munkajogi szabályozás hatályosulását.  

A munkaviszony jellegzetességeib l adódóan a munkaügyi pereket (nemcsak 
Magyarországon, hanem Európa nyugati felén is) csaknem mindig a munkavállalók és 
csaknem mindig a munkaviszony megsz ntét követ en indítják.32 Ebb l az általános 
tendenciából arra lehet következtetni, hogy a munkaviszonyból származó igény érvényesítését 
a munkáltatók további jogsértésekkel torolják meg. Ebb l a munkajogi jogsértések 
meglehet sen magas látenciájára következtethetünk, amelyet a nemzetközi szakirodalomban 
megjelent becslések mintegy tízszeresre tesznek. A jelent s látencia önindukciós jelleg : a 
jogsértések jogkövetkezményeinek elmaradása tovább növeli a jogsértések számát.33 A 
dolgozat ezért a jogvitákat tárgyaló rész bevezet jében áttekinti a jogalkalmazásnak az egyéni 
igények érvényesítésén és a hatósági jogalkalmazáson alapuló, egymást kiegészít  rendszerét 
és hangsúlyozza a munkajogi normák hatósági jogalkalmazás útján való érvényesítésének 
szükségességét is. 

                                                
31 A közszolgálati szakszervezeteknek a Kormánnyal kötött Megállapodását a Magyar Közlöny 1994. évi 8. 
számában hirdették ki.  
32 L. Berki és Nacsa [2000] 
33 A jogsértést biztosan követ  jogkövetkezménynek sokkal nagyobb visszatartó hatása van, mint a ritkán 
alkalmazott súlyos jogkövetkezménynek. L. Kulcsár [1997].  
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6.2. A munkaügyi jogvitákat tárgyaló rész a munkajogviszony jellegzetességeinek és a 
munkaügyi viták intézésére irányuló eljárások dogmatikai összefüggését elemzi els ként. A 
munkaügyi jogviták megoldásának jogi szabályozása során figyelembeveend  
követelményeket a jogirodalom széles körben kimunkálta, az értekezés egyrészr l ezek 
összefoglaló áttekintését adja, másrészr l kiemeli a kutatás alaphipotézise szempontjából 
lényeges elemeket (így a munkaviszony tartós jellegét, a munkáltató keretrendelkezéseket 
konkretizáló aktusainak jelent ségét, a munkáltató gazdasági – szervezeti túlsúlyát). 34  

6.3. A dolgozat rövid történeti összefoglalást követ en, áttekinti a jogviták megoldását célzó 
vitakezelési eljárásokat. A vitakezelési eljárások körében a dolgozat részletesen leírja és 
értékeli a kollektív szerz désekben el írt vitakezelési eljárásokat. A kollektív szerz déses 
szabályozás rámutat, hogy a szociális partnerekben lenne igény valamely, a munkahelyen 
belül m köd  vitakezelési megoldás alkalmazására. A hatályos kollektív szerz désekben 
megjelen  vitarendezési megoldások a megel z en hatályban volt, törvényileg kötelez  
jelleggel el írt eljárások (munkaügyi dönt bizottság, kötelez  egyeztetés) továbbélését 
mutatják, jellemz en átalakítva, hozzáigazítva a változó gazdasági és jogi környezethez. 
Mindazonáltal további empírikus kutatások szükségesek a tényleges gyakorlat feltárására. 
Esettanulmányok arra engednek következtetni, hogy a formalizált egyeztet  bizottsági eljárás 
helyett a munkavállalók inkább a szakszervezet által egyéni ügyekben biztosított egyeztetési – 
képviseleti szolgáltatásokat veszik igénybe a munkaügyi per el tt vagy ahelyett. 

6.4. Kivételképpen megmaradtak a kollektív szerz désekben az ügydönt  hatáskörrel bíró és 
elvileg kötelez  jelleggel m köd  munkaügyi dönt bizottságok is, bár tényleges 
m ködésükre nem rendelkezünk adatokkal. Az ügydönt  bizottsági jogalkalmazói eljárás – 
legyen az kötelez  vagy választható jelleg  - jogellenes a választottbíróságokról szóló 1994. 
évi LXXI. törvény értelmében.35 E kifejezett jogi tilalom miatt tehát nincsen lehet ség a felek 
egyez  akaratára alapítva „alávetési nyilatkozaton” alapuló választottbírósági eljárást kikötni 
a munkaügyi viták megoldására és ezzel – helyesen – ki van zárva az Egyesült Államok 
Gilmer ítélével fémjelzett joggyakorlat kialakulásának lehet sége.36 A kollektív 
szerz déseknek a munkaügyi jogvitákban eljáró bizottságokra vonatkozó tartalmából 
kimutatható tendencia e bizottságok átalakulása és közvetít i szerepbe kerülése felé mutat. E 
ponton a kollektív szerz déses gyakorlat hasonló más poszt-szocialista országokban követett, 
de ott törvényi el íráson alapuló gyakorlattal.37 A szerz dést köt  felek által a munkahelyen 
létrehozott és m ködtetett közvetít  bizottságok iránti, a kollektív szerz dések 
szabályozásából kit n  igény felveti azt a kérdést, hogy elhamarkodott és átgondolatlan volt a 
munkaügyi dönt bizottság intézményének felszámolása.38  

                                                
34 A munkáltató utasításainak tárgyalására l. Román [1972, 1977], a munkaügyi konfliktus és vita fogalmának és 
tartalmának kimunkálására l. Kiss György [1985], a munkaügyi jogviták rendezésére irányuló eljárásoknak a 
munkaviszony jellegzetességeivel való összevetésére l. Kollonay [2004]. 
35 Nincsen helye választottbírósági eljárásnak  a Pp. XXIII. fejezetében szabályozott munkaügyi perekben: a 
választottbíróságokról szóló 1994. évi LXXI. törvény 4. §. 
36 Az egyéni alávetési nyilatkozaton alapuló arbitráció történeti összefüggéseire l. Finkin [1996], uarra és 
kockázataira l. Stone [1996], a due process elveknek az alternatív vitamegoldási eljárásokra történ  
alkalmazásáról Reuben [2000] .A fentiekkel ellentétben Sherwyn, Estreicher, & Heise [2005] a nem kollektív 
szerz désen alapuló munkahelyi arbitráció gyakorlati el nyeit hangsúlyozza. Magyar viszonylatban a 
választottbíráskodás bevezetésére irányuló javaslatot tett Berke, Kiss, L rinc, Pál, Peth , Horváth [2006] 
direkten, illetve az egyéni munkavállalói kifogás elbírálására irányuló audit bevezetésére irányuló javaslattal. 
37 A Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és Lettországban a munkaügyi dönt bizottságokat törvényi 
rendelkezéssel alakították át közvetít  bizottságokká. Ezzel a kérdéssel mind az értekezés, mind a tézisek a 
közvetítéssel összefüggésben alább foglalkozik részletesebben. 
38 A rendszerváltást megel z en kötelez  els  fokú jogvitás fórumként m köd  dönt bizottságok intézményét – 
mint a jogállamisággal összeegyeztethetetlent – az 1992. évi munkajogi törvénykezés megszüntette. A 
dönt bizottságok m ködésének tárgyalására l. Nagy László [1969], Trócsányi [1970], Kiss György [1985]. 



 

14 
 

 

7. A közvetítés (békéltetés) intézménye a jogviták megoldására 

7.1. 1995-t l nyitotta meg az Mt. a békéltetés lehet ségét a felek el tt anélkül, hogy a 
jogintézmény fogalmát, m ködését körülírta volna. Ezt a hiányt a közvetít i tevékenységr l 
szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezései utóbb pótolták, egyidej leg azonban számos újabb 
jogalkalmazási és jogértelmezési problémát is felvetettek. A közvetítésr l szóló törvény 
szabályozásával általában is súlyos kifogások fogalmazhatók meg, de különösen szembet n  
a munkaügyi jogviták kezelésére való alkalmatlansága.39 A közvetítéssel összefüggésben az 
értekezés els sorban a magyar kollektív szerz désekben el írt, illet leg a poszt-szocialista 
országokban alkalmazott egyeztet  / közvetít  bizottságokban való békéltetés lehet ségét veti 
össze a közvetít i tevékenységr l szóló törvény által preferált küls  közvetít  intézményével. 
A közvetít i névjegyzékbe való felvételnek rendkívül formálisak a feltételei, tehát a 
névjegyzékben szerepl  közvetít  közbenjárása nem emeli szükségszer en az eljárás 
min ségét. A névjegyzékben szerepl  közvetít  nem áll a munkáltatóval munkaviszonyban, 
ami az elfogulatlanság egyik biztosítéka lehet. Ugyanakkor észak-amerikai szakirodalmi 
adatok azt mutatják, hogy az állandó megbízással (vagy rendszeresen) alkalmazott közvetít  
(dönt bíró) esetén ugyanúgy kiépülhetnek személyes függési viszonyok, mint a 
munkavállalók esetén, tehát önmagában küls  közvetít  személye nem biztosítja 
szükségszer en az ügyek elfogulatlan intézését.40 A küls  közvetít  ugyanakkor nélkülözi 
egyrészr l azt a helyismeretet, amely a munkahelyen belül folytatott békéltetés el nye 
lehetne, másrészr l a vitának a munkahelyen „kívülre vitele” el idézheti a munkakapcsolat 
megromlását, amely esetleg egy bels  eljárás igénybe vétele esetén nem következne be.41 

7.2. A dolgozat evonatkozásban nemcsak a magyar kollektív szerz déses gyakorlatot, hanem 
más poszt-szocialista országok (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Lettország) törvényi 
szabályozását is elemzi, és levonja azt a következtetést, hogy a közvetítésr l szóló törvény 
nem biztosít ésszer  és a munkajogi viták speciális jellegéhez igazodó alternatív vitakezelési 
megoldást. A küls  közvetít  és a helyi partnerek (a munkáltató és a szakszervezet) 
képvisel ib l álló bizottság által folytatott közvetítés alkalmazása elméletileg m köd képes 
lehetne, de a közvetítésnek mint vitakezelési módnak a jelenlegi népszer tlensége és a 
felmerül  közvetít i díj kevésbé vonzóvá teheti e vitarendezési módot. E bizottsági 
vitarendezési mód ugyanakkor nem biztosít per el tti alternatív vitakezelési lehet séget a kis- 
és közepes munkáltatóknál dolgozó munkavállalók többségének, akik számára területileg 
szervezett közvetít  bizottságok m ködtetése jelenthetne ésszer  megoldást.  

7.3. A dolgozat lezárása el tt lépett hatályba a 2008. május 21-i 2008/52/EK sz. Irányelv, 
amely a polgári jogi jogvitákban folytatott közvetítés szabályait rögzíti.42 Az irányelv hazai 
jogba való átvételét az értekezés három összefüggésben ajánlja: a közvetít i tevékenység 
megfelel  szakmai színvonalon történ  folytatását garantáló el írásokat, a munkajogi 

                                                
39 L. a közvetít i tevékenységr l szóló törvény kritikájára l. Rúzs Molnár [2005]. 
40 L. a „rendszeres partner” effektusra, l. Lisa B. Bingham [1997], a különböz  szempontok mérlegelésére Lisa 
B. Bingham & Shimon Sarraf [2004]. 
41 A helyi viszonyok, szabályok, szokások ismerete biztosíthatja, hogy gyorsan, célszer en és adekvát módon 
oldják meg a felek közötti jogvitát, ne csak a jogi igények elbírálására, hanem a tényleges konfliktus feloldására 
is koncentrálva. A jogvitákban a jog által lehet vé tett kereseti igények érvényesítésére van mód, amelyek az 
esetek egy részében eltérhetnek és el is térnek a konfliktus tényleges megoldását szolgáló megállapodásoktól, 
intézkedésekt l. L. err l Ury – Brett – Goldberg [1988] 
42 Az irányelv célja a határokon átnyúló polgári jogi jogviták megoldásában alkalmazandó közvetítés 
szabályainak egységesítése. Ugyanakkor az irányelv preambuluma szerint a tagállamokat nem akadályozza 
semmi sem abban, hogy az irányelvben lefektetett elveket a bels  közvetít i eljárásra is alkalmazzák.   
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perindítási határid knek a közvetítés id igényével történ  összehangolását és végül a 
közvetítés során megkötött megállapodások végrehajthatóságának kimunkálását.  

 

8. Munkaügyi jogviták a munkaügyi bíróságokon 

8.1. Az értekezés a peres ügyszakkal összefüggésben két témakörre fókuszál: egyrészr l a 
munkaügyi bíróságok által folytatott egyeztetésre, másrészr l a közelmúltban bevezetett 
tárgyi költségfeljegyzési jogra. 

A munkaügyi bíróságot az els  tárgyalás elején lefolytatandó egyeztetés kötelezettségével 
1999-t l terheli a jogalkotó. Az értekezés összeveti a munkaügyi bíró által folytatott 
egyeztetés szabályozását és gyakorlatát a szabályozási mintát adó Németországban, valamint 
Magyarországon, és következtetéseket von le arra, hogy miért sikeres a bíró által folytatott 
egyeztetés Németországban, és miért nem m ködik hazánkban.43  

8.2. Az értekezés részletesen foglalkozik a munkaügyi perekben felmerült költségek 
viselésére vonatkozó szabályok jelent ségével. Evonatkozásban az értekezés arra a 
következtetésre jut, hogy a tárgyi költségmentességet felváltó költségfeljegyzési jog, 
különösen a jelent s jogsérelmet okozó, nagy pertárgyérték  ügyekben (pl. munkabaleseti 
ügy) felmerül  jelent s anyagi kockázat miatt az igény érvényesítését l is elriaszthatja a 
munkavállalót. Ugyanakkor az igény per útján történ  érvényesítésének elnehezedése 
csökkenti a munkáltatóknak a munkaügyi jogviták peren kívüli megoldására való 
hajlandóságát is. A tárgyi költségfeljegyzési jogból ered  kockázatok és költségek 
csökkentésére a jogalkotó fenntartotta a személyes költségmentesség lehet ségét, a 
munkavállalók személyi – vagyoni körülményeire tekintettel. A dolgozat kimutatja, hogy a 
tárgyi költségfeljegyzési jog és a külön kérelem alapján engedélyezhet  költségmentesség 
szabályozása ésszer tlen és gazdaságtalan a per megindításakor már munkaviszonyban nem 
álló munkavállalók (kb. a felperesek 98 %) esetén. A jelenlegi szabályozás ugyanakkor 
különösen „bünteti” a munkaviszonyuk alatt igényük érvényesítésére vállalkozó 
munkavállalókat, akik állandó jövedelmükre tekintettel bizonyosan nem részesülnek 
költségmentességben. A jogi szabályozás és a munkaügyi perek szociológiai aspektusainak 
összevetéséb l az a következtetés adódik, hogy a tárgyi költségfeljegyzési jogra alapított új 
költségviselési rend pénzügyi szempontból ésszer tlen és gazdaságtalan, jogi szempontból 
pedig a jogérvényesítést gátolja.  
 
8.3. A jogviták intézésére vonatkozó szabályok elemzéséb l az értekezés azt a következtetést 
vonja le, hogy a magyar munkajogi eljárásjog nem biztosít megfelel  és a gyakorlatban 
hatályosuló alternatívát a munkaviszonyból származó igények bíróságon kívüli 
érvényesítésére. A kollektív szerz dések különféle egyeztet  (esetleg dönt -) bizottságok 
eljárását írják el  a munkaügyi viták kezelésére, e szabályok hatályosulásáról azonban 
nincsenek adatok. A kollektív szerz dések szövege egyértelm en bizonyítja, hogy szükség 
lenne valamely pert megel z , helyettesít  alternatív vitakezelési megoldás kidolgozására, 
els sorban a szociális partnerek részvételével m köd  formában. A nemzetközi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szakszervezetek részvétele nélkül kialakított vitakezelési 
mechanizmusok potenciálisan a munkáltató felé részrehajlók és nem szolgálják a 
munkaviszonyból származó jogok megfelel  hatályosulását. Akadályozza a munkajogi 
igényeknek munkaügyi perben történ  érvényesítését a tárgyi költségfeljegyzési jog 
bevezetése. Minthogy a perindítás kockázata jelent sen megemelkedett, a munkaügyi jogviták 

                                                
43 Németországban a munkaügyi bíró által vezetett egyeztetés során az ügyeknek közel 60%-át oldják meg a 
munkaviszony megszüntetésére irányuló perekben.  
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peren kívüli megoldásának esélyei is csökkennek. Összességében tehát a munkaügyi jogviták 
kezelésének rendszere a munkaviszonyból származó igények érvényesítésének mell zése és 
ezáltal a jog hatályosulásának leromlása felé mutat.44 
 

                                                
44 Kulcsár [1997] 
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III. Az értekezés tudományos eredményeinek összegzése, hasznosítási 
lehet ségeinek számbavétele 
 
A disszertáció széles spektrumban, számos összefüggésben vizsgálja a munkaügyi viták 
megoldására vonatkozó szabályozást. Az egyik oldalról a viszonyítási pontot a nemzetközi 
munkajogi normák és a nemzetközi összehasonlító munkajogi kutatási eredmények adták. A 
másik oldalról az elemzés alapjául a magyar vitarendezési gyakorlatra vonatkozó (kollektív 
szerz dések és munkaügyi bírósági iratok elemzéséb l származó) adatok szolgáltak.  
 
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a magyar munkajogi szabályozás nem támogatja a 
munkaügyi viták megoldását. Ez a nem-támogató, esetenként kifejezetten akadályozó jelleg 
különféle formákban jelenik meg attól függ en, hogy a versenyszféra vagy a közszféra 
viszonyait, az érdekviták vagy a jogviták megoldását vizsgáljuk, illet leg az 
intézményrendszerrel vagy az eljárási renddel foglalkozunk.  
 
A kollektív érdekviták kezelésére irányuló eljárásokat meghatározó munkaviszonyra 
vonatkozó szabályokból az értekezés azt a következtetést vonja le, hogy a törvényi 
szabályozás mind a versenyszférában, mind a közszférában er teljesen a kollektív érdekviták 
elnyomása irányában hat. A kollektív érdekviták elnyomása közvetlenebb, nyíltabb 
módszerekkel történik a közszférában (pl. a kollektív szerz dések kötésének tilalma), mint a 
versenyszférában, ahol inkább a szakszervezeti jogállás elgyengítése és a szabályozás 
kiforratlansága, esetlegessége és ellentmondásossága eredményezi a kollektív érdekviták 
elnyomását. A jogviták rendezésére irányuló szabályozásban és gyakorlatban 2008. év elejéig 
inkább az alternatív vitakezelés intézményeinek hiánya volt a karakterisztikus hiányosság, 
amelyet ez évt l felváltott a munkavállalók által indított munkaügyi pereknek adminisztratív 
(költségviselést terhesebbé tev ) eszközökkel való visszaszorításának tendenciája. 
 
A dolgozatban több összefüggésben vizsgálom a munkavállaló érdek- és jogérvényesítést 
elnyomó szabályozásnak és gyakorlatnak a pártállami múlthoz való kapcsolódását. A poszt-
szocialista években a társadalom még meg rizte a szocializmusból örökölt homogenizált és 
atomizált jellegét,45 és hiányoztak azok az „érdekszövetségek, kollektív aktorok és 
konfliktustémák”, amelyek struktúrálhatták volna a politikai diskurzust, „az érdekek 
mérlegelésének és egyeztetésének szabályozott folyamatát”.46 Az 1992. évi munkajogi 
szabályozás egyrészt következménye volt a rendszerváltás idején megkötött politikai 
alkuknak,47 másrészt a jöv re nézve alakítója volt a munkaügyi kapcsolatoknak és a 
munkavállalói érdekképviseletek jogállásának. A szakszervezeti jogállást és a munkavállalói 
érdekképviseletet elnehezít  szabályozás konzerválta a poszt-szocialista évek azon állapotát, 

                                                
45 Az elfojtott „különböz ség” atomizált társadalmi struktúrájáról l. Schöplin [1991] és Offe [1992]. A magyar 
politikai gyakorlatban a nyolcvanas évekt l lehet vé tették a csoportérdekek bizonyos mérték  artikulációját, 
mégis az össztársadalmi érdek meghatározásának privilégiuma a pártállam kezében maradt. Az 
„érdekbeszámítás” mechanizmusa már tényleges csoportérdekeken alapult és els sorban azt szolgálta, hogy a 
hatalom ki tudja számítani az egyes csoportok reakcióját az egyes döntési alternatívákra. L. Körösényi – Tóth – 
Török [2003], 23. o. 
46 L. Offe [2002] 10. o. A politikai kultúráról értekezve a kommunizmus örökségét Körösényi – Tóth –Török 
[2003] az atomizáltság, a passzivitás, a politikai infantilizmus (a döntéshozók figyelembe veszik a kisember 
érdekeit) és a politikai cinizmus és elidegenedés kategóriáival írta le. 29-31. o.  
47 Résztelesen elemzi a SZOT részvételével létrejött azon megállapodásokat, amelyek kizárták a 
szakszervezeteket a privatizáció ellen rzéséb l. Thoma [1997]. 
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amelyben a munkavállalói érdekek nem tudtak megfelel en és hatékonyan artikulálódni és 
képviseltetni.48  
 
A politikatudományi és konfliktuselméleti irodalom általánosan ismert tétele, hogy az érdekek 
kiegyenlítése biztosíthatja csak a társadalom fenntartható fejl dését.49 Az értekezésnek az 
érdekkonfliktusok kezelésének a dolgozatban bemutatott jogi és tényleges helyzetéb l levont 
következtetése, valamint a további kutatások számára megfogalmazott hipotézise, hogy a 
kollektív érdekviták elnyomása hozzájárul a magyar gazdaság és a közszolgálat alacsony 
teljesít képességéhez. A jogszociológia ugyancsak általánosan ismert tétele, hogy a 
szisztematikusan alkalmazott jogkövetkezményeknek van visszatartó hatásuk.50 Az értekezés 
a munkaügyi jogvitára vonatkozó szabályozásból és gyakorlatból arra a következtetésre jut, és 
azt a hipotézist állítja a további kutatások elé, hogy a perbeli igényérvényesítés lehet ségének 
a költségviselés terhesebbé tételével történ  visszaszorításával a peren kívüli vitakezelés 
térnyerésének esélyei is csökkennek, és összességében a munkajog hatályosulásának (további) 
romlását fogják eredményezni. 
 
Az értekezés tudományos eredményei széles körben hasznosíthatók a jogalkotásban, így a 
közszféra munkaügyi kapcsolatainak, a közvetít i tevékenységr l szóló törvénynek, a 
sztrájktörvénynek, a munkaügyi perekben történ  költségviselés szabályainak, valamint az 
Mt. munkaügyi vitákra vonatkozó negyedik részének újraszabályozásakor.  
 
Az eredmények ugyanakkor a jogalkalmazásban is hasznosíthatók, így a munkaügyi viták 
rendezésére vonatkozó kollektív szerz déses szabályok kidolgozása, valamint az MKDSZ 
m ködésének továbbfejlesztése körében.  
 
Az értekezés az egyetemi oktatásban is hasznosul: az itt közreadott megállapítások részét 
képezik a szerz  munkaügyi viták rendezési lehet ségeit tárgyaló alternatív el adásainak.  

                                                
48 Már 1993-ban felmerült az a kritika, hogy a meglehet sen kaotikus társadalmi – gazdasági viszonyok között 
megalkotott 1992. évi munkajogi törvények nem alapultak széles kör  társadalmi és politikai konszenzuson és 
ezekben az átmeneti, gyorsan változó években - elhibázottan - a munkajogviszony és a munkaügyi kapcsolatok 
végleges (és nem átmeneti) szabályozását célozták. Új keretek: de jure és de facto. Összegzés a Szakért i testület 
1992. évi július 7-i vitájáról) Az összefoglalót készítette Ladó Mária.  91-92. o., Hasonló állásponton van: 
Kollonay [1993] 43 - 50. o. Az extrém szakszervezeti pluralizmust, a szakszervezeteket folyamatos versenybe 
kényszerít  jogi szabályozást és a pusztán konzultatív jogokat biztosító érdekegyeztetési rendszert látja Thoma 
[1999] a munkavállalói érdekképviselet legjelent sebb akadályának. Az atomizált és homogenizált szocialista 
struktúrákból származó érdekképviseleti hiányokból származó társadalmi – politikai  kockázatok elemzésére l. 
Offe [1992] és Szelényi [1992]. A szakszervezetek érdekképviseletét elnehezít  folyamatok és struktúrák 
elemzésére l. Neumann [1993], Thoma [1997] és Tóth András [2007]. Az intermedier szervezetek általános 
áttekintésére l. még Körösényi – Tóth- Török [2003] 313 – 346. o. 
49 L. Herbert A. Simon [1995], Burton [1987], Dahrendorf [1994] Offe [1992], Szelényi [1992] 
50 L. Antunes – Hunt [1980], Kulcsár [1997]. 
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