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Az alternatív vitarendezés Magyarországon a munkajogban is fontos szerepet kapott 1992. 

évet követően. Ezen eljárások szervezeti keretére hozták létre a Munkaügyi Közvetítői és 

Döntőbírói Szolgálatot. A szolgálat jövője bizonytalan, annak ellenére, hogy sikerességét és 

hatékonyságát szinte mindenki elismeri.  
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Alternative dispute resolution in Hungary played an important role in the labor legislation 

after the year 1992. These procedures created organizational framework named Labour 

Mediation and Arbitration Service. The future of the Service is uncertain, despite the success 

and efficiency of almost everyone recognizes. 
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A jelen tanulmány leadásának határidejekor (2015. május 31.) még semmilyen 

információt nem lehetett tudni arról, hogy mi lesz a sorsa a Munkaügyi Közvetítői és 

Döntőbírói Szolgálatnak (MKDSZ). 

 

1. Az alternatív vitarendezés megjelenése az 1992. évi XXII. törvényben 
 

A rendszerváltás előtt az alternatív vitarendezés egyáltalán nem volt jogilag szabá-

lyozott tevékenység. Azt nem állíthatjuk, hogy ne léteztek volna olyan személyek, 

akik ne foglalkoztak volna elméleti síkon vagy a gyakorlatban az alternatív vita-

rendezéssel, de ennek nem voltak alaki és szervezeti keretei kiépítve. 

Az 1992. évi XXII. törvény („régi Mt.”) tartalmazta először a munkajogban al-

kalmazható alternatív vitarendezés szabályait. Az egyik ilyen az egyéni és jogvitá-

ban lehetőségként felmerülő békéltető volt. Az Mt. 199/A. § szerint kollektív szer-

ződésben, illetve a felek megállapodásában munkaügyi jogvita esetére békéltető 

személyét köthették ki, aki a vitában közöttük egyezség létrehozását kísérelhette 

meg. A törvény előírta, hogy a békéltető az egyezséget köteles volt írásba foglalni, 

illetve, hogy „az egyeztetést” a békéltetőnél kellett az Mt. szabályai szerint kezde-

ményezni. Nem derült ki, hogy a törvényalkotó milyen egyeztetésre gondolt, hiszen 
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békéltetés (az angol nyelvű szakirodalomban: conciliation) teljesen különbözik az 

egyeztetéstől, mint egy másik lehetséges alternatív vitarendezési formától. A kol-

lektív érdekvitákban1 a „régi Mt.” egy hármas egységet látott célszerűnek bevezetni, 

úgymond az egyeztetés – közvetítés – döntőbíráskodás triumvirátusát. A három 

alternatív vitarendezési módozat közül az egyeztetés a felek közötti közvetlen pár-

beszédét jelentette,2 az egyeztetés esetében a munkáltató és az üzemi tanács, vagy a 

munkáltató (munkáltatói érdekképviseleti szervezet) és a szakszervezet között fel-

merül, jogvitának nem minősülő munkaviszonnyal összefüggő vitában (kollektív 

munkaügyi vita) az érintett felek között egyeztető tárgyalásnak volt helye. Az 

egyeztetés azzal kezdődött, hogy a tárgyalást kezdeményező fél írásba foglalt ál-

láspontját a másik fél részére átadta. Ettől több részletszabályt a törvény az egyez-

tetésre vonatkozóan nem tartalmazott. Garanciális szabálya volt az egyeztetésnek, 

hogy az egyeztetés időtartama alatt, de legfeljebb hét napig a vita alapját képező 

intézkedést nem volt szabad végrehajtani, illetve a feleknek tartózkodniuk kellett 

minden olyan cselekedettől, amely a megállapodást veszélyeztethette.3 

A közvetítés (mediáció) a „régi Mt.” értelmében egy olyan vitamegoldási mód-

szer volt, ahol az érdekvita alanyai a konfliktusuk rendezése érdekében független (a 

konfliktusban nem érintett) személy tevékenységét vehették igénybe. A közvetítőre 

nézve a tv. több eljárási szabályt tartalmazott, mint az egyeztetésre vonatkozóan, 

mert előírta, hogy a közvetítő az egyeztetés időtartama alatt a felektől tájékoztatást, 

illetve adatszolgáltatást kérhetett – az általa szükségesnek tartott mértékben. A 

közvetítés esetében az egyeztetésnél fentebb írt hét napos „hűlési idő” további öt 

nappal meghosszabbodott (kivételt képezett ez alól az az eset, amikor a felektől 

származó tájékoztatás, illetve adatszolgáltatás öt napnál rövidebb időtartam alatt 

megérkezett). A „régi Mt.” 195. § (3) bek. szerint a közvetítés lényege, hogy az 

egyeztetés befejezésekor a közvetítő köteles volt az egyeztetés eredményét, illetve a 

felek álláspontját írásba foglalni és a felek részére átadni.  

Végezetül a harmadik alternatív vitarendezési módszer, a döntőbíráskodás (ar-

bitráció) azt jelentette, hogy az erre a tevékenységre felkért független, pártatlan 

személy el is döntötte a felek közötti vitát. A döntőbíráskodásnak két formáját is-

merte a törvény, egyrészről az önkéntes, másrészről a kötelező jellegű arbitrációt. Az 

önkéntes döntőbíráskodás esetében a vitában részt vevő feleknek előzetesen meg-

állapodást kellett kötniük az eljárás lefolytatására (ebben az esetben a döntés nem 

volt kötelező érvényű a felekre nézve). A kötelező arbitrációnak két fajtáját lehetett 

megkülönböztetni, az egyik, amikor a felek önkéntesen választották a döntőbírás-

kodást, de a döntőbírói döntésnek előzetesen írásbeli nyilatkozattal alávetették 

                                                           
1 A munkajogi szakirodalom döntő többsége az egyéni érdekvita feloldására nem lát lehe-

tőséget (ezzel ellentétes álláspontot képvisel LEHOCZKYNÉ KOLLONAY Csilla: A kollektív 

munkaügyi viták megelőzése és megoldása, MKI, 1993, Bp., 61.) 
2  Ezt a fajta egyeztetést nevezte egy szerző páros „autonóm egyeztetésnek” (KISS 

György–LÁSZLÓ Gyula: A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója, Pécs, 1993, 

Kézirat, 23.) 
3 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 194. § (3) 
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magukat, ekkor az eljárás ugyan önkéntes, de a döntés már kötelező, a másik esetben 

mind az eljárás, mind a döntés kötelező volt a felekre nézve – taxatíve felsorolt 

életbeli helyzetek tekintetében (ilyen volt a szakszervezet információ közzétételi 

joga, az üzemi tanács választás és működés költségeinek megállapítása, az üzemi 

tanács együttdöntési jogának gyakorlása). A törvény ismerte a döntőbíráskodásnak 

azt a formáját, amikor az arbitrátor nem egy személyben járt el, hanem ún. egyez-

tetőbizottságot alakítva hozta meg döntését. 

Mind a három alternatív vitarendezési forma közös eljárási szabálya közé tarto-

zott, hogy az egyeztetés során létrejött megállapodás, továbbá a döntőbíró döntése 

kollektív szerződéses megállapodásnak minősült, valamint mind a három módszer 

esetében tanúkat lehetett meghallgatni és szakértőt lehetett felkérni, végezetül, hogy 

a fenti vitamegoldási módszerekkel kapcsolatban felmerült indokolt és szükséges 

költségeket a vitában részt vevő felek közül egyedül a munkáltatónak kellett viselni 

(kivéve, ha a felek eltérően állapodtak meg ebben a kérdésben). 

A „régi Mt.” ezen szabályrendszerét elég sok kritika érte.4 A kritikák lényege 

abban foglalható össze, hogy nem válik el markánsan az egyeztetés és a közvetítés 

fogalma egymástól. A törvény a közvetítés esetében is az egyeztetés időtartama 

alatti időről szólt, annak ellenére, hogy két különböző fogalomról beszélhetünk. 

Nem derült ki a „régi Mt.”-ből, hogy mi a fogalma az egyeztetésnek és a közvetí-

tésnek, a közvetítés célja a „régi Mt.” 195. § (3) bek. szerint az „egyeztetés” ered-

ményének és a felek álláspontjának az írásba foglalása, és a felek részére történő 

átadása, miközben a 198. § (1) bek. szerint a 195. § alapján létrejött megállapodás 

kollektív szerződéses megállapodásnak minősül (amint azt már fentebb kifejtettük). 

Az is megfogalmazódott bírálatként, hogy a közvetítésnek ez a megközelítése nem 

felel meg a nemzetközi irodalomban többséginek tekintett álláspontnak.5 

 

2. A munkajogi alternatív vitarendezéses szervezet megalakulása 
 

1993 tavaszán az akkori kormány a magyar munkaügyi kapcsolatok fejlesztésének 

szándékával projektet indított a szociális partnerek közötti munkaügyi konfliktusok 

rendezése céljából, amelynek előkészítése során kialakult az elképzelés egy célirá-

nyos szervezet létrehozására – ez lett később a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói 

Szolgálat. A munkaügyi viták megoldásával foglalkozó szervezetre vonatkozott 

koncepció kialakítására pályázatot írtak ki, amelyre három pályamunka érkezett.6 

Az egyik pályamű a lehetséges szervezetet az érdekvitákban történő eljárásra látta 

alkalmazhatónak, amelyben közvetítés (békéltetés) és döntőbíráskodás keretei kö-

                                                           
4 RADNAY József: A munkaügyi viták intézése, é. n., Budapest, Kézirat, PRUGBERGER 

Tamás: A hazai sztrájkok érdekegyeztetést érintő tanulságai, Magyar Közigazgatás 1996/8, 

511–512., RÁCZ Zoltán: A munkajogi viták megoldásának rendszerei eljárási szempont-

ból, különös tekintettel az érdekvitákra, PhD-értekezés, Miskolc, 2003, 173–182. 
5 RÁCZ Zoltán: i. m. 178. 
6 FÉSÜS András: A munkaügyi viták kezelése, Budapest, 1993, KISS György–LÁSZLÓ Gyula: 

A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója, Pécs, 1993, TÓTH András: A munkaügyi 

vitákat kezelő intézmény koncepciója, Budapest, 1993. 
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zött történt volna a konfliktusmegoldás. Az elképzelés főállású közvetítőkben és 

döntőbírókban gondolkodott, akik napi szinten foglalkoztak volna konfliktusmeg-

oldással, mellettük ad hoc jelleggel lehetett volna választani a szervezet listájáról 

mediátorokat és arbitrátorokat.7 A másik pályamunka egy komplex szervezetrend-

szert képzelt el, amelyben állami intézmények és magánszervezetek is részt vettek 

volna, kizárólag érdekvitákban. Ebben az elképzelésben békéltetés, közvetítés és 

döntőbíráskodás keretei között történhetett volna a munkaügyi konfliktusok meg-

oldása.8 A harmadik pályamű a létrehozandó intézménynek nemcsak az érdekvi-

táknak, hanem a kollektív jogvitáknak is szerepet szánt volna. A szerző a békéltetést 

látta a legideálisabb alternatív vitarendezési formának, de a brit ACAS-hoz hason-

lóan a tanácsadást is kiemelt tevékenységként kezelte.9 

Végezetül az a megoldás született, hogy a három pályamunkát összehangolva 

egy negyedik szakmai javaslatot terjesztettek az Érdekegyeztető Tanács elé. A 

szervezet céljaként a szociális partnerek részére történő rendelkezésre állást és a 

felek közötti viták megoldását fogalmazta meg a javaslat. Az alternatív vitarendezési 

módszerek közül a közvetítés és a döntőbíráskodás tartoztak a javaslat szerint a 

legideálisabb módszerek közé, a békéltetés csak kivételesen lett volna alkalmazható. 

A javaslat elsősorban a kollektív érdekvitákban látta a leendő szervezet hatáskörét 

megfogalmazhatónak, bizonyos kötöttségekkel a kollektív jogvitákban történő 

eljárást is. Ezen javaslatot követően 1994 és 1996 között csaknem két esztendeig 

tartott az új vitarendezési szervezet10 megalakításáról történő háromoldalú érdek-

egyeztetés. Tudományos igényességünk megkívánja, feltétlenül szóljunk arról, hogy 

Prugberger Tamás a Magyar Jog 1996/5. számában (314–316.) beszámolt egy 1995 

májusában szervezett nemzetközi konferenciáról, ahol a külföldi előadók kifejtették 

elképzeléseiket egy vitamegoldó szervezet alapításáról. A szerző kritikaként fo-

galmazta meg a konferencia egyoldalúságát, mert szinte teljes mértékben az angol-

szász módszerek megtárgyalására került sor, míg az ő véleménye szerint elsősorban 

a fejlettebb nyugat-európai (főleg holland és német) megoldásokat kellett volna 

mintaként alkalmazni. Ehhez adalékként szolgál, hogy 2002 júniusában az MKDSZ 

szervezésében sor került „A közép-kelet európai munkaügyi közvetítők” I. konfe-

renciájára, ahol a volt szocialista országok képviselői szinte kivétel nélkül előadást 

tartottak országuk munkajogi vitamegoldó szervezetéről, amelyből az derült ki, 

hogy az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag a térség összes államában (Al-

bániától Észtországig) elterjesztette az alternatív vitarendezés kultúráját, és szinte 

ugyanolyan vitamegoldó szervezet kialakításához nyújtott segítséget, mint amilyen 

Magyarországon is létrejött. 

A hosszas előkészítést követően az Érdekegyeztető Tanács 1996. július 1-jével 

létrehozta a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot, az alapító elfogadta 

                                                           
7 FÉSÜS András: i. m. 30. 
8 KISS György–LÁSZLÓ Gyula: i.m. 71. 
9 TÓTH András: i. m. 105. 
10 LADÓ Mária: A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat létrehozásáról, in: Döntő-

bíráskodás (szerk.: Tóth Pál Péter), PÜSKI, Budapest, 1999, 80. 
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annak szervezeti és működési szabályzatát, majd kiválasztotta az első közvetítő-

ket/döntőbírókat.11 Két évvel később, 1998-ban a szolgálatra vonatkozó szabályozás 

kiegészült az etikai kódex elfogadásával. A közvetítői lista az eltelt évek alatt több 

alkalommal újult meg, ma már csak néhány olyan tagja van a szervezetnek, akik a 

kezdetektől fogva részt vettek annak munkájában. A szervezet tagjai többirányú 

képzésben vettek részt a szolgálat működése során, a világban hasonló profillal 

működő társintézmények (pl. az FMCS az USA-ban, illetve az ACAS 

Nagy-Britanniában) szakemberei képezték ki őket az alternatív vitarendezés forté-

lyaira. Ezen túlmenően a közvetítői lista megújításakor az újonnan megválasztott 

tagok részesülnek képzésben, illetve az „alapképzésen” kívül gyakorlatilag folya-

matos az ismeretek bővítése. (A listára való felkerülés alapfeltétele volt kezdetektől 

fogva a felsőfokú végzettség és az 5 éves szakmai tapasztalat megléte.) 

Az MKDSZ nem túl nagy létszámú munkaszervezettel rendelkezik, jelenleg az 

igazgató áll az élén, és egy referens segíti munkáját (a korábbi időszakban titkári 

feladatkört is tartalmazott a szervezeti és működési szabályzat). 

Az MKDSZ nem rendelkezik jogi személyiséggel, amely tény több problémát is 

felvet. A kisebbik problémát az jelenti, hogy polgári jogi jogviszonyokban jog-

alanyként nem vehet részt, nem köthet önállóan szerződéseket. Ez a gyakorlatban az 

jelentette, hogy mindig az ún. gesztor intézményen (minisztérium, hivatal) keresztül 

történtek meg a szerződéskötések. Az MKDSZ háttérintézményei egyébként az évek 

során több alkalommal estek át szervezeti változásokon. Idetartozik az is, hogy az 

önálló jogi személyiség hiányában a szolgálat nem perelhet és nem perelhető. A 

szervezet részéről a fentiek miatt felmerült az önálló jogi személyiség megszerzé-

sének igénye. Az újabb problémát az jelentette, amikor hatályba lépett a közvetítői 

tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény, amelynek előírásai szerint a közvetítői 

névjegyzékben csak természetes vagy jogi személyek szerepelhetnek, ami azzal a 

következménnyel járt, hogy az MKDSZ önállóan nem szerepelhet a polgári jogi 

jogvitákban eljáró közvetítők névjegyzékében, legfeljebb az MKDSZ tagjai tehetik 

ezt meg (jelenleg a szolgálat szervezeti és működési szabályzata egyébként sem teszi 

lehetővé az egyéni jogvitákban történő eljárást, de az ilyen értelmű hatásköri kiter-

jesztés régi törekvése a szervezetnek).  

 

3. A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat útkeresése 
 

Az MKDSZ az elmúlt tizenkilenc év alatt nagyon sokat tett a magyar munkaügyi 

kapcsolatok fejlesztéséért és az alternatív vitarendezés kultúrájának meghonosítá-

sáért. 

Mielőtt rátérünk az útkeresés egyes állomásainak elemzésére, röviden szólnunk 

kell arról, hogyan változott meg az alternatív vitarendezés magyarországi megítélése 

(nem csupán a munkaügyi viták területén). Hazánkban az alternatív vitarendezés 

első szárnypróbálgatása után szinte évről évre az élet újabb és újabb területeit újí-

                                                           
11 RÁCZ Zoltán: Konferencia a 10 éves Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatról, 

Munkaügyi Szemle 2006 (50. évf.) 11, 11–14. 
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totta meg a nem hagyományos igazságszolgáltatás. A munkajogi mediáció törvényi 

szintű szabályozását követően az egészségügy volt az életnek az a területe, ahol 

kiváló lehetőségnek mutatkozott a közvetítés mint bíróságot elkerülő vitarendezési 

forma alkalmazása. Ebben az esetben gyakorlatilag az orvosi műhiba perek gyors 

megoldása lett volna az az előny, amely vonzóvá tette volna a peren kívüli vita-

megoldást a hagyományos, ezen ügycsoportban hosszú-hosszú évekig is eltartó 

polgári peres eljárással szemben. Az egészségügyi szolgáltatók által működési 

feltételként előírt kötelező felelősségbiztosítás tulajdonképpen némi túlzással „ki-

iktatta” ezen alternatív vitarendezési formát a magyar kultúrából, hiszen a biztosítók 

nem érdekeltek abban, hogy egy-egy kártérítési ügy gyorsan megoldódjon, hiszen az 

elhúzódó peres eljárások esetében évekig nem kell fizetni semmilyen összeget a 

károsultnak (illetve örököseinek). A polgári jogi mediáció azt a célt szolgálja, hogy 

elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival 

kapcsolatos polgári jogi jogviták rendezését. A polgári jogi nem peres vitamegol-

dások száma emelkedő tendenciát mutat,12 amely tükrözi ezen alternatív vitaren-

dezési forma sikerességét. Eme perelhárító módszer tekintetében elmondható, hogy 

nem csupán a mediátorok képzése jelent elfoglaltságot a trénerek számára, hanem 

ténylegesen hús-vér emberek valós problémáit képes megoldani az alternatív vita-

rendezés összes előnyével (a hátrányok figyelembevételével) együtt. A legjobb 

statisztikai mutatókkal talán a büntetőjogi mediáció büszkélkedhet, amelynek al-

kalmazhatóságához több jogszabályt is módosítani kellett, illetve egy önálló bün-

tetőjogi mediációs törvényt is meg kellett alkotni. Az alternatív vitarendezés bün-

tetőjogi területen történő alkalmazásának lényege, hogy a terhelt és a sértett között 

olyan megállapodás jöjjön létre, amely a bűncselekmény következményeinek jóvá-

tételét és a terhelt jövőbeli jogkövető magatartását segíti elő.13 

Nem kívánunk tejes körű kitekintést adni az elmúlt tizenkilenc év minden egyes 

történéséről, elsősorban arra szeretnénk visszatekinteni, miként próbált az MKDSZ 

a munkaügyi viták problémamegoldó „központjává” válni. 

Rézler Gyula professzor úr elvitathatatlan érdemeket szerzett a magyarországi 

alternatív vitarendezéses kultúra elterjesztésében és elfogadtatásában.14 A róla el-

nevezett Mediációs Intézet néhány évvel ezelőtt átfogó kutatást végzett az MKDSZ 

tevékenységének társadalmi hasznosságáról. A kutatás eredményeképpen az egyik 

megállapítás az volt, hogy a gazdaság döntő része kimarad a szolgálat által nyújtott 

tevékenységek nagy részéből, mert a munkáltatók nem ismerik fel a rendezett 

                                                           
12 RÁCZ Zoltán: Az alternatív vitarendezés szabályai Magyarországon, különös tekintettel a 

munkajogi vitákra, in: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára, 

Novotni Kiadó, Miskolc, 2015, 454. 
13 Az alternatív vitarendezés az előbb felsoroltakon kívül az élet több területén is jogilag 

szabályozott formát öltött, nem csak a közvetítés, hanem más perelhárító eljárás formájá-

ban, de jelen tanulmány nem kíván teljes körű képet adni ezekről. Bővebben az előző láb-

jegyzetben megjelölt forrás tartalmaz információkat az alternatív vitarendezésről. 
14 REEVES, T. Zane: From Budapest to Albuquerque: The American Life of Julius Rezler, 

Gondolat Kiadó Budapest, 2006; RÉZLER Gyula: Az arbitrálás szociológiája, MTA, 1999, 

Akadémiai székfoglaló. 
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munkaügyi kapcsolatok („rendezett munkaügyi kapcsolatok” alatt nem elsősorban 

ennek a szóösszetételnek a munkaügyi ellenőrzési szempontból használt jelentését 

értjük) jelentőségét, amihez az MKDSZ segítséget tudna nyújtani. Ehhez kapcsoló-

dik az a – kutatás végzői által meglepetésnek minősített – körülmény, hogy nincs 

igazi igény elsősorban a munkáltatói oldalról a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

meglétére. Az elemzés fontos megállapítása volt az is, hogy önmagában egy-egy 

közvetítés vagy döntőbírói eljárás nem biztosít elegendő teret egy átfogó szemlé-

letváltáshoz, ami az alternatív vitarendezés kultúrájának az elfogadottságát jelen-

tené.15 

A szolgálat 2006-ban, megalakulásának 10 éves évfordulóján szakmai konfe-

renciát szervezett, amelynek zárásaképpen a résztvevők ajánlást fogadtak el az 

MKDSZ működési feltételeinek továbbfejlesztéséről. Az ajánlás úgy ítélte meg, 

hogy reális társadalmi igény van a szervezet tevékenységi köre és ügyfélköre bőví-

tésére. Célszerűnek fogalmazták meg az MKDSZ jogállását, feladatait, finanszíro-

zásának feltételeit jogszabályi szinten elfogadni. Ugyancsak indokoltnak tartották 

olyan szabályozás elfogadását, amely jogi eszközökkel is érdekeltté tette volna a 

vitában álló feleket a peres eljárás megindítása előtti alternatív vitarendezési lehe-

tőségek igénybevételére. Megfogalmazódott az az igény is, hogy a közszféra teljes 

területén lehessen alkalmazni az AVR összes lehetséges formáját (békéltetés, köz-

vetítés, döntőbíráskodás).16  

2010-ben konferenciát rendeztek az MKDSZ tevékenységének lehetséges irá-

nyairól. Az nem volt vitás, hogy az MKDSZ-re mint az alternatív vitarendezés hazai 

munkajogi szervezetére szükség van, és tevékenysége sikeresnek mondható abban 

az értelemben, hogy a hozzá kerülő ügyeket döntő többségében megoldja, és akik 

egyszer már igénybe vették szolgáltatását, visszatérnek a szolgálathoz. A konfe-

rencia egyik megállapítása az volt, hogy fel kell tárni, a szociális partnerek miért 

nem kívánják munkaügyi konfliktusukat közvetítés útján megoldani. Biztosítani 

kellene, hogy a kollektív szerződések hatályának megszűnése hivatalból jusson el az 

MKDSZ-hez, amely fel tudná ajánlani szolgálatát a felek közötti konfliktus meg-

oldásában. Javaslatként felmerült az is, hogy az MKDSZ listáján szereplők a felek 

által alakított ún. paritásos bizottságok elnökeiként járhatnának el, ami feltételezne 

egy szorosabb együttműködést az MKDSZ és az ágazati párbeszéd bizottságok 

között. Végezetül a konferencia fontos következtetése volt az is, hogy ún. terelő 

szabályokat lehetne alkalmazni a felek közötti közvetlen tárgyalások és az esetleges 

sztrájk közé, amellyel az MKDSZ mint vitamegoldási szervezet lehetőséget kapna a 

                                                           
15  BALOGH Eszter–BODNÁR Lilla–KRÉMER András–KULISITY Mária–LOVÁSZ Gabriel-

la–NÁDHÁZI Zsolt–RÁKÓCZY Zsuzsanna–RÚZS MOLNÁR Krisztina: Kutatási beszámoló. A 

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tevékenységének társadalmi hasznossága c. 

kutatás, Rézler Gyula Mediációs Intézet, 120–122. 
16 10 éves a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat Budapest, 2006. MKDSZ Kon-

ferencia kiadvány, 110–111. 
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vita megoldásában. Ilyen terelő szabályként merül fel a sztrájktörvényben rögzített 

lehűlési időszak, ahol szerepet kaphatna a közvetítés.17 

Hozzátartozik az MKDSZ megítéléséhez, hogy a jogirodalomban voltak olya-

nok, akik bírálattal illették létrejöttének mikéntjét, valamint működésének társa-

dalmi elfogadottságát és hatékonyságát.18 A bírálat egy része a rendszerváltás előttig 

működő úgynevezett vállalati döntőbizottságok iránti nosztalgiára vezethető vis--

sza.19 A vállalati döntőbizottságok nem vitásan nagyon jó statisztikai mutatókkal 

rendelkeztek, rengeteg ügyben fordultak hozzájuk, és hatékonynak mutatkoztak a 

hatáskörükbe tartozó viták megoldása területén. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 

hogy ezen testületek az egyéni jogvitákban jártak el. Véleményünk szerint az al-

ternatív vitarendezés munkaügyi viták területén történő alkalmazása esetében nem a 

múltba kellene visszatekintenünk, hanem a nálunk fejlettebb államok által alkal-

mazott intézmények hatékonyabb magyarországi alkalmazhatóságára kellene töre-

kednünk. Ugyanakkor megfontolandó bizonyos reformjavaslatok megvalósítása (pl. 

az MKDSZ hatáskörének bővítése az egyéni jogvitára, a Budapest központúság 

megszüntetése, bizonyos összeghatár fölött az AVR eljárás kötelező igénybevétele, 

vállalati szintű tréningek szervezése, KSZ megkötésénél való részvétel bevezetése a 

preventív mediáció érdekében).20 

A döntőbizottságok reaktivizálására vonatkozóan elképzelés már felmerült 

1994-ben is, mert Prugberger professzor a kollektív munkaügyi érdekviták rende-

zésének folyamatát az alábbiak szerint képzelte el:  

1. Egyeztetés. 

2. Az egyeztetés eredménytelensége esetén közvetítés. 

3. Ez utóbbi eredménytelensége esetén “állami” egyeztetés és közvetítés. 

4. Amennyiben az állami egyeztetés és közvetítés sikertelen, sor kerülhetne a 

döntőbizottsági eljárásra (ezeket a felek saját maguk vagy a munkaügyi 

“hivatalok” mellett szerveznék). 

5. Mindezek eredménytelensége esetén kerülhetne sor a munkaküzdelemre.21 

 

4. A munkaügyi érdekvita feloldásának szabályai a 2012. évi I. törvényben 
 

Az érdekviták feloldásának körében a legfontosabb változás, hogy megszűnik a 

közvetítés mint alternatív vitarendezési forma törvény által szabályozott lehetősége. 

(Ez természetesen nem jelenti, hogy a jövőben a felek egymás között külső, sem-

leges fél részvételével ne próbálhatnák meg vitájuk mediáció útján történő megol-

                                                           
17 NACSA Beáta: Merre tovább MKDSZ?, Vitaindító a 2010. január 26-i szakmai konferen-

ciához, Budapest, 2010. január 18., 2–3. 
18 KAS Kinga: Alternatív vitarendezés és foglalkoztatási konfliktusok. Tipológia és a magyar 

modell ambivalenciája, Politikatudományi Szemle, XVII/3, 69–70.  
19 A szerző az utóbbi időben azt tapasztalja, hogy az élet sok területén nagyon sok személy 

vágyakozva tekint vissza a szocializmusnak nevezett történelmi időszak késő-kádári ré-

szére és nem csak a munkaügyi kapcsolatok területén.   
20 KAS Kinga: i. m 71.  
21 PRUGBERGER Tamás: A kollektív munkaügyi viták intézése, Magyar Jog 1994/4, 229. 
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dását.) Az „új Mt.” egyeztetés-közvetítés-döntőbíráskodás hármasával szemben az 

egyeztető bizottság és döntőbíráskodás lehetőségét biztosítja a munka világának 

szereplői számára. Az egyeztető bizottság egy paritásos testület, amelybe azonos 

számú tagot delegál a munkáltató és az ÜT/szakszervezet, egy semleges elnök ve-

zetésével. Az egyeztető bizottság próbálja meg feloldani a vitát, eredménytelenség 

esetén pedig átalakulhat ún. döntőbíróvá, ha ebben a felek előzetesen írásban meg-

állapodtak. Az „új Mt.” ugyanakkor megismétli a kötelező döntőbírói élethelyze-

teket, némileg szűkített hatáskörrel. A döntőbíró a felmerült vitában nem megálla-

podás létrehozására törekszik, hanem eldönti az adott vitát.  

Nem igazán érthető, miért szűkíti az „új Mt.” a „régi Mt.”-hez képest az alternatív 

vitarendezési lehetőségek körét22 akkor, amikor Magyarországon a mediáció tör-

vényi szintű szabályozása éppen az 1992. évi XXII. törvénnyel kezdődött, majd egy 

folyamat eredményeképpen ma már a büntetőjogtól kezdődően a polgári jogon 

keresztül egészen az egészségügyi jogig az élet szinte minden területén lehetőség 

van a közvetítés igénybevételére – amint azt a tanulmány korábbi részében már 

részletesen kifejtettük. A misztikus jogalkotó „feltehető” akaratára általában kö-

vetkeztetni lehet abból, hogy a miniszteri indokolás milyen magyarázatot tartalmaz 

egy-egy jogintézmény bevezetésére (vagy egy korábbi jogintézmény elhagyására). 

Az „új Mt.” miniszteri indokolásában viszont egyetlen mondat sem utal arra, miért 

nem tartotta szükségesnek a jogalkotó ezen alternatív vitarendezési fajta alkalma-

zását. Azért is furcsálljuk a közvetítés „kiiktatását” a munkajogból, mert ellentétes a 

nemzetközi tendenciákkal is. Kezdve a konfliktusmegoldás alternatív módjairól a 

polgári és a kereskedelmi jog területén elnevezésű Zöld Könyvtől egészen az online 

vitarendezésről szóló rendeletig, az Európai Unió szabályozásában az alternatív 

vitarendezés fokozatos térnyerését figyelhetjük meg. 23  Véleményünk szerint a 

közvetítés hiánya a kollektív érdekviták alternatív vitarendezési módozatai közül 

visszalépésnek tekinthető, még akkor is, ha tudjuk, hogy a konfliktusban részt vevő 

felek törvényi szabályozás nélkül is kezdeményezhetnek ilyen eljárást arra alkalmas 

szakemberek igénybevételével.  

Az MKDSZ jövőjét illetően ma is érvényesnek tartjuk Kiss professzor kilenc 

évvel ezelőtti gondolatait, mely szerint a politikai, eljárásjogi és anyagi jogi felté-

telek nélkül az MKDSZ nem tud működni, és ezek a feltételek ma sem állnak fenn és 

elismerését fejezte ki azoknak, „akik ebben a szembe szélben ezt a szervezetet 

működtetik”.24  

                                                           
22 RÁCZ Zoltán: A gazdasági munkajog kollektív munkajogi részére vonatkozó szabály-

anyaga az új mt-ben, Collegium Doctorum Konferencia, 2012. április 19., Miskolc, Ta-

nulmánykötet, 5. 
23 RÁCZ Zoltán: Alternative Dispute Resolution in Hungary. MultiScience – XXIX. micro-

CAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of Miskolc, 9–10 

April 2015 (CD) 2–3. 
24 10 éves a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat, Budapest, 2006. MKDSZ. Kon-

ferencia kiadvány, 65.  

 


