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Az interperszonális konfliktusok a mindennapi életünk része. A viták feloldására jogi sza-

bályok adnak lehetőséget, amire a szabályok keretei között vagy a bíróságok előtt, vagy 

alternatív fórumok előtt van lehetőség. A bíróság esetében az állami kényszer érvényesül, 

az alternatív fórumokon pedig a felek szabad akarata. A konfliktusok feloldásában a társa-

dalmi innovációnak lenne jelentős szerepe. 
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The interpersonal conflicts are one part of our daily life. The legal rules give for the party 

possibility, that they can solution the conflicts. In the framework the rules the peoples can 

solution our argument either in court, or in alternative forum. In the court prevail the co-

ercion, was made from the power of the state. On the alternative forum is characterised by 

the free will of the party. In the future the social innovation have a huge role in the solution 

of the interpersonal conflicts. 
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Bevezetés 

Az ember természetéből adódóan folyamatosan konfliktusok alanya. Alanyként 

sokszor önkéntelenül kerülnek olyan helyzetekbe, melyek önmagukban hordozzák 

a súrlódás, a nézeteltérések lehetőségét. Mivel ez az emberi természetbe kódolt 

folyamat, természetes, hogy akarva-akaratlanul hatást gyakorolnak azokra a nor-

maszövegekre, amelyek a jogalkotó által elkészülnek. Önmagában már sokszor az 

is egy konfliktus, hogy a jogalkalmazó és az átlagpolgár hogyan értelmezze az 

adott szabályt. A jogszabály sem tesz mást sokszor, mint a jogalkotó (és elvileg a 
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többség) akaratát kinyilatkoztatva megfogalmaz egy követelményt, egy értékítéle-

tet. A jogszabályban megfogalmazott követelmény pedig vagy találkozik a többség 

akaratával, vagy sem. Bármelyik is történik, mindig lesz egy olyan csoport, akinek 

az érdekét sérteni fogja, aki konfrontálódni fog a megalkotott szabályokkal. Itt 

elsősorban nem feltétlenül a büntetőjog szabályaira kell gondolni (de természetesen 

ott a legjellemzőbb). Minden olyan élethelyzet idesorolható, melyben érdekek üt-

köznek. A jogalkotó és a jogalkalmazó egyszerre van skizofrén helyzetben. Egy-

részről saját maga is generálja a konfliktust, és nem csak az államgépezet különbö-

ző területei között, hanem elsősorban az emberek mindennapi életében. Vannak 

olyan esetek, mikor hevesebb reakciókkal találkozik (internetadó elleni tüntetések, 

felsőoktatási reformokkal szemben fellépés), de vannak olyan esetek (ezek vannak 

többségben), mikor az érintett személyek érzékelik a konfliktust, de nem emelik 

magasabb szintre. Az állam a másik oldalról pedig a kialakult konfliktusokat érzé-

kelve próbálja azokat elhárítani, enyhíteni. Ezek a törekvések több területen is je-

lentkeznek. Az állam konfliktusfeloldó módszereit sokszor a trendeknek megfele-

lően soft (puha) eszközökkel próbálja megoldani, máskor pedig keményebb fellé-

pést tanúsít, akár mindenféle egyeztetés nélkül, jogszabály-módosítás formájában. 

Ahhoz, hogy eljuthassunk egyáltalán a konfliktusok feloldásának gondolatához, 

meg kellene találnunk azokat a területeket, melyekre azok a leginkább jellemzőek. 

Ennek a megtalálásában szükséges megnéznünk az egyes jogágak és jogterületek 

által szabályozott életviszonyokat. Természetesen az egyes jogterületek által lefe-

dett életviszonyok között lehetnek átfedések, de mindegyiknek megvannak a speci-

fikumai. A kutatás keretei nem térhetnek ki minden egyes élethelyzet vizsgálatára, 

minden egyes motivációra, ezért fogalmi szűkítésre van szükségünk. A fogalmi 

szűkítést az érdek beemelésével tehetjük meg. Az érdek egyrészt értelmezhető 

cselekvési lehetőségek hálózataként, amelyek az egyén vagy a csoport számára a 

szükséglet-kielégítés eszközét vagy pozitív feltételeit képezik. Az érdek magában 

foglalja mind az aktuális, mind a potenciális cselekvési lehetőségeket.1 A szükség-

letek természetesen sokfélék lehetnek, aminek a kielégítéséről szó lehet. Mi azon-

ban ezek közül azokra szorítkoznánk, melyek az egyénnek az anyagi, gazdasági 

szükségleteivel vannak összefüggésben. Az anyagi szükséglet jelenti egyfelől bi-

zonyos javaknak a kívánalmát, illetve ezek megszerzését is. Elsősorban azon igé-

nyeknek a vizsgálatát végeznénk el, melyek a Maslow-piramis legalsó szegmensé-

ben helyezkednek el. Ahhoz, hogy az anyagi szükségletek kielégítést nyerjenek, 

természetesen az érintett személynek tennie kell. Amikor anyagi szükségletekről 

beszélünk, kiemelhetjük a pénzszerzés formáit, a fogyasztási cikkek megvásárlását, 

de idetartozik szinte bármely olyan szerződés megkötése is, melyet a Ptk. szabá-

lyoz. Ez utóbbi már előre vetíti azt, hogy az emberi élet szinte minden szegmense 

fölött különféle normák és szabályok találhatóak, melyek kijelölik a keretet, azt a 

mozgásteret, amelyen belül a cselekvési szabadság értelmezhető. Ha ezt párhu-

                                                           
1  FARKAS Zoltán: Társadalomelméleti vázlat – második rész: Az érdek és az erők a társa-

dalmi életben, Miskolci Egyetem, 2013. szeptember.  

http://midra.uni-miskolc.hu/?docId=15976 (2015. november 12.) 4. 
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zamba állítjuk az előző mondatban kiemelt szükségletekkel, azt mondhatjuk, hogy 

a megfelelő szabályai megvannak a pénz megszerzésének, melyekre elsősorban a 

munkajogi szabályok, illetve az esetek egy részében a polgári jogi szabályok az 

irányadóak. Magának a fogyasztásnak, a fogyasztói termékek, szolgáltatások meg-

szerzésének is megvannak az intézményes jogi keretei. Megvannak azok az érde-

kek és szükségletek, amelyek a motivációt jelentik. Ha mindezt a jogi oldalról kö-

zelítjük meg, akkor a motiváció során olyan magatartások sorozatáról beszélhe-

tünk, amely jogi szempontjából releváns. Ha valaki pénzt akar szerezni, annak a 

leglegálisabb módja a munkavállalás (természetesen nem legális módjai is vannak, 

amelyek a konfliktusok egy másik tartományába tartozhatnak). A munkavállalás-

nak adottak a jogi keretei, amit az Mt. határoz meg. Ez a jogszabály mondja meg, 

hogy ki lehet és milyen feltételekkel munkavállaló, hogyan kell kötni a munkaszer-

ződést és milyen garanciákkal. Az adott szabályozási területen egyszerre érvénye-

sülnek magánjogi és közjogi szabályok. Erre azért is szükség van, mert önmagában 

a munkavállalás és az ehhez kapcsolódó folyamat teljes mértékben konfliktusok 

sorozata. A munkajogban az a furcsa helyzet áll elő, hogy tipikusan többségben 

vannak a magánjogi elemek, de a legszembetűnőbb jellemzője a felek alá-fölé ren-

deltsége. Véleményem szerint ez annyit jelent, hogy a feleknek egy időben vannak 

azonos és eltérő érdekeik. A konfliktusok természetesen az eltérő érdekekből fa-

kadnak. Ezt a legjobban az mutatja, hogy a munkajogban fokozottan igaz az az 

állítás, hogy ami az egyik fél oldalán jog, a másikén kötelezettség. Ha nem is mé-

lyedünk bele a szabályozásba, önmagában az a tény, hogy a felek között hierarchia 

van, kiszolgáltatottá teszi a munkavállalót. Ez a munkajogban az alapkonfliktus 

(elsődleges konfliktus). Az már kevésbé fontos kérdés jelen kutatás szempontjából, 

hogy ez a konfliktus mely jogi eszköz megsértésével valósul meg, mely érdekek 

sérülnek. Ehhez az elsődleges konfliktushoz kapcsolódik az a jogalkotói felisme-

rés, amely az Mt. segítségével megpróbálta egalizálni a munkáltatót és a munkavál-

lalót. Az egalizálás kizárólag a munkáltató hátrányára történhetett. A munkajogi 

helyzetet befolyásolja az is, hogy ebben a jogviszonyban előfordulhatnak olyan 

szereplők is, mint a szakszervezet és az üzemi tanács. Mindkettőnek a feladata a 

munkavállalók érdekeinek előmozdítása. A szakszervezetek mindig rövid távon 

szeretnének eredményt elérni, az üzemi tanácsok feladata pedig a munkáltató hosz-

szú távú döntéseiben való részvétel.  

A munkaviszonyban felmerülő konfliktusok természetesen sokfélék lehetnek a 

szimpla jogsértésektől kezdve, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésé-

ig. Ezt támasztja alá a bírósági statisztika is, mely szerint 2014-ben országos szin-

ten 14 186 megkezdett munkaügyi pert regisztráltak, amelyből 688 indult a Mis-

kolci Törvényszék előtt. 

A konfliktusok azonban nemcsak a „pénz megszerzése”, hanem annak elköltése 

kapcsán is felmerülhetnek. Ezért érdemes párhuzamosan vizsgálni a kérdéseket, 

mivel van olyan nézet, mely a munkaszerződést és a fogyasztói szerződést rokon-
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természetűnek tartja.2 Ha maga a nézet nem is fogadható el fenntartások nélkül, 

kétségtelen vannak hasonló vonásaik. Az egyik hasonló vonás a felek közötti erőel-

tolódás. A fogyasztó a munkavállalóhoz hasonlóan a kiszolgáltatott fél szerepét 

tölti be. Azonban ez a szerep másból eredt és más konfliktusokat eredményez a 

munkaviszonnyal kapcsolatosan, és másból ered a fogyasztó esetében. A munkavi-

szonyban elsősorban az irányítás – felügyelet – ellenőrzés hármas munkáltatói 

jogosultság nem megfelelő gyakorlásából erednek a problémák. A fogyasztó eseté-

ben a megfelelő ismeretek hiánya és az ezt kihasználó félrevezető tájékoztatás az 

egyik vezető ok. Ehhez kapcsolódnak azok az esetek, amikor jótállás vagy szava-

tosság keretében a fogyasztó a jogaival élve próbálja rendezni a helyzetet. A konf-

liktus forrása ebben az esetben egy hibás teljesítés és az a vélelem, hogy jótállás 

időtartama alatt vagy a szavatosság első hat hónapjában azt kell feltételezni, hogy a 

hiba a termékben annak megvásárlásakor már benne volt. A fogyasztó helyzeti 

hátrányát próbálja meg kiegyensúlyozni a jogalkotó azzal, hogy a felállított véle-

lem segítségével mentesíti őt egy időre a bizonyítási kötelezettség alól. A meghatá-

rozott időszakban a fogyasztónak elég csak valószínűsítenie a hiba eredetét, a ke-

reskedőnek van kimentési felelőssége. A tapasztalatok azonban azok, hogy a ke-

reskedők jogkövetési hajlandósága csekély ezen a területen. Ez kifejezetten a mul-

tinacionális cégekre vonatkozik, akiknek akkora piaca van, hogy egy adott terüle-

ten nem feltétlenül kell foglalkoznia fogyasztói igényekkel. A kis- és helyi vállal-

kozások azok, amelyek nagyobb számban próbálják meg követni a jogszabályokat, 

hiszen ők egy szűk piacon működnek, nekik minden ügyfél fontos lehet. A keres-

kedők nagy része azonban bízik abban, hogy a fogyasztó ebben a konfliktushely-

zetben feladja, hiszen az esetek nagy részében kis értékű cikkekről van szó. Sok-

szor többe kerül az utánajárás, mint a kár tényleges összege.  

A fogyasztóknak a konfliktus feloldására több lehetőségük is van. Ezek közé 

tartoznak az ingyenes békéltető testületek, illetve a szolgáltatási díjért igénybe 

vehető fizetési meghagyásos eljárások.  A konfliktusok kezelése szempontjából a 

békéltető testületi eljárásnak lenne nagyobb szerepe, amennyiben a vállalkozások 

jelentős része megjelenne ezeken a fórumokon. Attól, hogy együttműködő egy 

vállalkozás, nem jelentette azt, hogy el is ment az egyeztetésre. Az 1997. évi CLV. 

tv.  (a továbbiakban Fgytv.) szerint már az is együttműködő volt, aki a minimum 

együttműködést teljesítette. Ezen próbált meg változtatni a jogalkotó egy friss tör-

vénymódosítással, éppen ezért 2015. szeptembertől a vállalkozásoknak alávetési 

kötelezettsége van, ha az adott megyében van a cég székhelye. Egyéb esetben 

együttműködési kötelezettsége van a vállalkozásoknak. Ezeknek kihatása van a 

vitafeloldási fórumok működésére. 

 

 

 

                                                           
2  PRUGBERGER Tamás: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezeté-

hez a szolgálattal kapcsolatos szerződés hiánya miatt, Polgári Jogi Kodifikáció 2008/1, 

20–22.  
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1. A kiszolgáltatott fél védelmének igénye az adatok tükrében 

A korábban említetteknek megfelelően a munkavállalók és a fogyasztók esetében 

felmerült a kiszolgáltatottabb fél védelmének igénye. Ez azt jelenti, hogy a munka-

vállalói-fogyasztói oldalon álló személyekkel szemben van egy olyan réteg, akinek 

„túlhatalma” van. Emiatt fontos, hogy ezek a szituációk már eleve magukban hor-

dozzák a konfliktus lehetőségét. A konfliktus kialakulásakor pedig szükséges a 

jogviszonyban lévő gyengébbik fél védelme. Ennek az egyik eszköze egy olyan 

szabályozási struktúra alkalmazása, amely az előnyben részesítés eszközével pró-

bál meg segítséget nyújtani. Az említett két relációban a kedvezőbb szabályokkal 

eleve egy egyensúlytalan helyzet korrigálása válik szükségessé. Ennek szükséges-

ségét a Borod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett műkö-

dő Békéltető Testülete által szolgáltatott adatok és bírósági adatok felhasználásával 

szeretném a későbbiekben bemutatni.  

Mielőtt az adatok elemzésében elmerülnénk, szükséges kiemelni, hogy a két 

említett adatforrás a konfliktus feloldásának két különböző szegmensét vázolja fel. 

Az eddig vázoltak alapján a munkaügyi konfliktusok esetében a bírósági eljárások 

statisztikáját tudjuk megemlíteni. Ezekben az ügyekben állami kikényszerítés útján 

valósul meg jelentős mértékben a viták feloldása. A második esetben a felek sze-

mélyes kompetenciáján alapszik, hogy egy nem kötelező alternatív vitarendezésben 

rész vesznek-e vagy sem. 

Az elemzéshez az alternatív fogyasztóvédelmi viták számának alakulásából ér-

demes kiindulni, mivel ez a tanulmány szempontjából jobban kimutatja, mennyire 

vállalják fel a polgárok a konfliktusokat önként, vállalva azt, hogy ha nyernek is, 

nem feltétlenül tudják kikényszeríteni a másik féllel szemben: 
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1. ábra 

A fogyasztóvédelmi ügyek számának változása 2010–2015. I. félév  

Borsod-Abaúj-Zemplénben3 

                                                           
3  Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Békéltető Testület 
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A felvázolt adatsorból jól látható, hogy az ügyek száma évről évre emelkedik. En-

nek két okát említhetjük meg. Az egyik, hogy a fogyasztók megismerték és egyre 

jobban megbíznak a fórumban. Ezt a képet árnyalja némiképp a második okcso-

port. A bíróságon kívül ez az egyetlen igénybe vehető jogi fórum. A fogyasztóvé-

delmi ügyek jelentős részében kis értékű igényekről beszélünk, melyek bírósági 

úton való érvényesítése valószínűleg többe kerülne (pénzben és időben is), mint 

maga a kifogásolt termék vagy szolgáltatás. Az egyik legnagyobb vonzereje ennek 

az alternatív vitafeloldási módnak az ingyenesség és a gyorsaság. Egy fontos kér-

dés azonban a hatékonyság is. Ez a mutató kifejezetten fontos, ha egy olyan jogi 

eszközről beszélünk, mely nem rendelkezik kényszerítő erővel: 
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2. ábra 

Egyességek száma éves lebontásban az összes ügyszámhoz képest  

Borsod-Abaúj-Zemplénben4 

 

A fenti diagram remekül rámutat arra, hogy az alternatív fórumok hatékonysága 

messze elmarad az állami kényszereszközök útján érvényesíthető igények végre-

hajtásától. A probléma forrása, hogy 2015 szeptemberig a vállalkozás már akkor is 

eleget tett az együttműködési kötelezettségének, ha ugyan nem jelent meg, de írás-

ban válaszolt. A vállalkozások jelentős része ezt a gyakorlatot alkalmazta és alkal-

mazza ma is. Az egyességkötés így az esetek jelentős részében lehetetlenné vált, 

mivel általában csak a fogyasztók jelennek meg, néha ők sem. Az esetek egy jelen-

tős hányadában esély sincs arra, hogy a vita békés úton megoldódjon és feloldásra 

kerüljön. A másik velejárója, hogy sok jogvita a békéltető testületek előtt el is 

hamvad, mivel a fogyasztóknak általában nincs meg a megfelelő eszköztára a to-

vábblépéshez. Ezalatt a már korábbiakban említett korlátokat ismételten szükséges 

megemlíteni. Hiányzik az a jogérvényesítési lépcső, mely viszonylag szolid költsé-

gek mellett biztosítja az állami kényszereszközök útján történő érvényesítést. 

                                                           
4  Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Békéltető Testület 
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Ha egy egyszerű cipő esetkörét vesszük, mely mondjuk 15 000 Ft-ba került, ak-

kor az ezzel kapcsolatos bíróság előtti igényérvényesítés összegszerűsége a cipő 

árának akár négyszerese is lehet a fogyasztó pervesztessége esetén. Ebben az eset-

ben a költségeket az igazságügyi szakértők kirendelése drágítja jelentős mértékben. 

Viszont ha a pernyertességet vesszük, akkor is átlagosan dupla annyiban van a 

cipő, mint eredeti áron.  

Tapasztalatként elmondható, hogy a cégek jelentős része megpróbál kibújni, sőt 

sok esetben ténylegesen is kibújik a jogos igények teljesítése elől is. Ami nemcsak 

a viták feloldását, de a társadalmi innovációt sem segíti elő. Pont ebből a szem-

pontból fogalmazható meg az egyik legnagyobb paradoxon, ami a jelen helyzetben 

észlelhető. A renitens magatartás legfőképpen a multinacionális vállalatokra jel-

lemző, ők azok, akik nem érzik gyakran szükségét a fogyasztóval történő kommu-

nikációnak és vitafeloldásnak. A paradoxon, sőt nevezhetjük skizofrén helyzetnek 

is, abban áll, hogy ezek a cégek a CSR tevékenységeikben –papíron – pontosan 

levezetik, hogy ők miért is tartják fontosnak a fogyasztókat. A probléma magvát 

ezen cégek részéről az az érdektelenség adja, amivel a saját vállalásaikat sem tarják 

be.  

A fenti diagramokon vázolt adatok pontosan mutatják be a megyénkben lévő 

helyzetet, de az országos átlagok sem jobbak, körülbelül ugyanazokat az értékeket 

mutatják mindenhol. A problémák is megyénkként azonosak.  

Ezekkel az adatokkal azért is érdemes foglalkozni, mivel a vitafeloldások új 

módjai, az alternatív konfliktuskezelési módszerek nagyobb számú igénybevétele 

jelenthetne egy olyan alapot, amely a társadalmi innováció keretében abban hozza 

az újítást, hogy a megváltozott konfliktusfeloldási kultúra milyen hatással van a 

kiszolgáltatottabb fél védelmére. Ennek elsősorban nem jogi, hanem társadalmi 

értéke lenne. Jelen helyzetben ugyanis az emberek azzal szembesülnek, hogy hiába 

áldoznak több pénzt egy minőségi termékre, ez nem garancia arra, hogy a megfele-

lő fogyasztóbarát hozzáállással találkoznak. Ez kifejezetten érződik azokon a terül-

teken, mint amilyen a megyénk is, mivel a megyei lakosság jelentős része a fo-

gyasztói társadalomnak azt a rétegét adja, mely nehezen tud kigazdálkodni egy-egy 

jobb minőségű termékre. A magasabb minőségű termékkel szemben magasabb 

elvárások jellemzik nemcsak a megvásárolt dologgal, de az ügyintézéssel kapcsola-

tosan is.     

 

2. A munkaügyi konfliktusok formái 

A fogyasztóvédelmi kérdések után áttérünk a másik nagy konfliktusforrásra.  

A munkaügyi konfliktusok egy eléggé összetett kifejezés. Ennek értelmezési 

kereteit az értelmezési kontextus adja. A munkaügyi konfliktus-fogalom vélemé-

nyem szerint egyrészt lehet a munkaküzdelem jogának egy alternatív megfogalma-

zása is, de lehet szűkebb értelemben a munkaügyi viták megjelölése is. Jelen ta-

nulmányomban nem kívánom azonban a munkaügyi konfliktusok fogalmát a mun-

kaügyi viták fogalmi szintjén lehorgonyozni. Ennek egyik indoka az a rendező elv, 

melyet a tanulmány első felében már felállítottam, mely elsősorban a kiszolgálta-
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tottabb fél helyzetét kívánja bemutatni azokban a jogviszonyokban, melyekben a 

két fél konfliktusáról beszélünk. Elsősorban a kiszolgáltatottabb fél szemszögéből 

vizsgálom az interperszonális konfliktusokat.  

Így természetesen kiesnek azok az interperszonális konfliktusok,5 melyek az 

azonos csoporthoz tartozó személyek tagjai között merülnek fel. Ennek megfelelő-

en nem lesz teljes a kép a konfliktusfeloldási eszközökkel kapcsolatosan, mivel 

elsődlegesen nem a munkaszervezetre vagy a hatékonyságra, hanem a jogi környe-

zetre gyakorolt hatását helyezném ezzel előtérbe.  

Véleményem szerint ez az elv akkor is helytálló tud lenni, ha a munkaügyi 

konfliktusok keretébe a munkaharci cselekményeket is beleértjük. A kollektív 

munkajogi megoldások próbálják ugyan kiegyenlíteni a felek közötti különbsége-

ket, de az alá-fölérendeltség bizonyos szempontból ebben az esetben is megmarad. 

Ez abban az összefüggésben különösen igaz, hogy a kollektív munkajogi intézmé-

nyekre vonatkozó szabályanyag jelentős mértékben lex imperfecta szabályokból 

áll.6 A fentiekből következően hiába is próbálnánk sok esetben megvalósítani az 

egyenlőtlenségek kiegyensúlyozását az említett szabályok mentén, ha a be nem 

tartásának nincsenek jogkövetkezményei.  

De miben is áll maga a munkaügyi konfliktus?7 A munkaügyi konfliktus részint 

ugyanabból az alapállásból indul, mint a fogyasztóvédelem körébe tartozó jogvi-

szonyok. Az egyik fél a másikhoz képest kiszolgáltatottabb helyzetben van, de egy 

jelentős eltéréssel számolni kell. A fogyasztóvédelmi esetekben a fogyasztó ugyan 

kiszolgáltatott fél, de közel sem alárendelt a másikhoz képest. Ezzel szemben a 

munkaviszonyokban a munkavállaló kiszolgáltatott és alárendelt is egy személy-

ben. Ez természetesen jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy milyen mértékű 

kisegítő szabályra van szükség az érintett felek jogérvényesítéséhez.  

Jelentős különbség még, hogy a fogyasztói kapcsolat az nem egy tartós kapcso-

lat általában, még akkor sem, ha rendszeresen veszi igénybe ugyanazt a szolgálta-

tást ugyanattól a kereskedőtől a fogyasztó. Mindegyik esetben egyedi fogyasztói 

szerződések valamilyen formában történő létrejötte a jogviszony alapja. A munka-

viszony esetében egy folyamatos, sokszor bizalmi jellegű hosszú távú kapcsolatról 

beszélünk, mely jellegéből adódóan forrása lehet a viták kialakulásának. 

A munkaügyi konfliktusok a fenti jellemzők alapján egy igen jelentős részét ké-

pezik a vitás helyzeteknek. A helyezettől függően beszélünk olyan esetekről, me-

lyekben jogsérelem is társul magához a nézeteltéréshez, de beszélhetünk olyan 

helyzetekről is, melyek érdekviták formájában jelentkeznek. Ez a felosztás tényle-

                                                           
5  Fajtáiról lásd bővebben SVELTA Erzsébet: Munkaügyi konfliktusok és rendezésük, Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. http://vtki.uni-

nke.hu/uploads/media_items/munkaugyi-konfliktusok-es-rendezesuk.original.pdf (2016. 

VI. 5.) 
6  KISS György: Foglalkoztatás gazdasági válság idején – a munkajogban rejlő lehetőségek 

a munkajogviszony tartalmának alakítására (jogdogmatikai alapok és jogpolitikai indo-

kok), Állam- és Jogtudomány 2014/1, 70. 
7  BERKI Erzsébet: Hogyan rendezzük munkaügyi vitáinkat? Opus et Educatio 2016/3, 

277. 

http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/munkaugyi-konfliktusok-es-rendezesuk.original.pdf
http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/munkaugyi-konfliktusok-es-rendezesuk.original.pdf
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gesen lefedi mindazokat a lehetőségeket, melyeket akár a kollektív, akár az indivi-

duális munkajogi relációkban felmerülhetnek.  

A munkaügyi vitáknak ez a felosztása a vita tárgya alapján történik.8 Egyes 

megfogalmazások szerint az érdekviták a munkajogi szabályozás bekövetkezése 

előtti konfliktusok, azonban ha már az adott élethelyzetre van szabály, akkor mun-

kaügyi jogvitáról beszélünk.9 Meglátásom szerint azonban ez csak egyik eleme az 

érdekvitáknak, hiszen egy adott élethelyzetre nem is biztos, hogy szabályozás 

szükséges. Mindig lesznek olyan kérdések, melyek érdekeken múlnak, érdekekre 

hatnak. Ez a fajta szabadság fontos a munkajogi jogviszonyok szempontjából, más-

részt még annyira sem működne az alkufolyamat a rendszerben, mint napjainkban.  

Ezzel szemben a munkaügyi jogvitákkal összefüggő konfliktusok kiindulópont-

ja a jogszabályban vagy a szerződésben lefektetett szabályok be nem tartása. A 

munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok és másfajta szabályok meghatározzák 

azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek betartása szükséges a konfliktus-

mentes viszonyokhoz. A megfogalmazott szabályok azonban „csak” a jog szem-

pontjából tudják szabályozni a kérdést. Az egyénekben gyökerező ellentét nem 

tartozik ebbe a körbe. Ennek feloldására, illetve kezelésére a társadalmi és erkölcsi 

normák adnak iránymutatást. A személyes ellentétekből vagy kvalitásokból eredő 

konfliktusok feloldása, még ha a munkaviszonnyal összefüggésben is keletkezik, 

általában nem rendelkezik formalizált feloldási móddal. Erről általában már csak 

akkor beszélünk, ha ez a személyben gyökerező konfliktus szintet lép, és valamely 

munkaviszonyra vonatkozó szabály megszegésében valósul meg.  

Jelen írás keretei között elsősorban csak azokkal a konfliktusfeloldási módokkal 

tudunk foglalkozni, melyek a jogszabályban vagy egyéb szabályban meghatározott 

módokon kerülnek meghatározásra. Ezeknek a konfliktusoknak a száma olyan 

méreteket ölt régóta, ami jelentőssé teszi ezeknek a feloldását. Elég, ha abból indu-

lunk ki, hogy a 2015-re vonatkozó bírósági statisztika szerint az ügyforgalom já-

rásbírósági szinten országosan 15 619 érkezett munkaügyi vitával összefüggő ügy-

ről, 16 024 befejezett ügyről és 7141 folyamatban lévő munkaügyi ügyről szólt.10 

Ha ezekhez az adatokhoz társítjuk a megyei adatsorokat is, akkor láthatjuk ponto-

san, hogy a munkaügyi konfliktusokat hová is soroljuk. A rendszerben azonban 

torzítás van, hiszen a fenti adatok a bírósági statisztikán alapulnak. A bírósági sta-

tisztikák csak a munkaügyi jogviták nyomon követésére alkalmasak, de az érdekvi-

ták alakulására, a közigazgatási hatóság előtti eljárások számontartására nem.  

 

                                                           
8  KULISITY Mária: Munkaügyi vita, in: GYULAVÁRI Tamás (szerk.): Munkajog, ELTE-

Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 492. 
9  KULISITY Mária: i. m. 493. 
10  http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/ugyforgalmi-adatok (2016. 

május 20.) 

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/ugyforgalmi-adatok
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3. ábra 

Országos szinten az elsőfokú bíróságok előtt induló összes ügy  

és a munkaügyi jogviták aránya 
 

A fent vázolt diagramon jól látható, hogy az összes első fokon induló eljáráshoz 

képest hogyan oszlik meg a munkaügyi peres és nemperes eljárások összessége. 

Látható, hogy az összes első fokon induló ügyek 1,45%-át teszik ki ezek az eljárá-

sok. Ugyanez az arány vonatkozik a befejezett és a folyamatban lévő ügyekre is. 

Ez alapján mondhatnánk azt, hogy nem is jelentős a munkaügyi konfliktusok szá-

ma, hiszen a peres eljárások alig másfél százalékát teszik ki. Azt azért hozzá kell 

tenni, hogy az arányok eltolódásának indoka a büntető eljárások magas száma. 

Ugyanez az arány érvényesül, ha a Miskolci Törvényszék adatait vizsgáljuk. A 

Miskolci Törvényszéken 2015-ben első fokon 22 950 ügy indult összesen, emellett 

az első fokon befejezett ügyek száma 22 472 volt, melyekhez társult 3959 első 

fokon folyamatban lévő ügy. Az előbbiekben említett ügyek vonatkozásában 808 

peres és nem peres munkaügyi eljárás indult összesen, 754 eljárás fejeződött be, 

308 eljárás volt folyamatban. 
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 4. ábra  

Elsőfokú ügyek és a munkaügyi eljárások arányai 
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Az arány első ránézésre talán nem tűnik túl magasnak, és valószínűleg a közigaz-

gatási bíráskodás reformjával11 tovább fognak csökkeni az ügyek. A munkaügyi 

konfliktusok és azon belül is a munkaügyi jogviták esetében nemcsak az ügyszám 

mértéke fontos, hanem a sajátos élethelyzethez tartozó szabályozási környezet is.  

A tényleges mindennapi konfliktusok a munkaügyi szektorban látens módon a 

felszín alatt maradnak. Az esetek jelentős részéből nem lesz ügy. A munkaügyi 

konfliktusok egy általános jelenség, melyet csak kevés százalékában lépi meg va-

lamelyik fél, tipikusan a munkavállaló, hogy jogvitát vagy érdekvitát kerekítsen a 

dologból. Ennek nemcsak jogi, hanem társadalmi és gazdasági okai is vannak. A 

hierarchizált jogviszony nemcsak a jogi kapcsolatrendszert befolyásolja a munka-

vállaló és a munkáltató viszonyában, hanem egy társadalombeli függőséget is. A 

munkavállaló gazdasági függőségben van a másik félhez képest,12 és ez jelentős 

mértékben befolyásolja a munkaügyi konfliktusok felvállalását, tekintettel a mun-

kavállaló által vélt és valós kockázatokra. A munkaügyi konfliktusokra vonatkozó 

szabályok a „tiszta játékra” kitalált szabályrendszert képviselik. Az emberek azon-

ban nem mindig a fair play szabályait követik.  

Egy további adalékot is fontos még vizsgálni. Jelesül azt, hogy a munkaügyi 

konfliktusok nem mindig a bíróságokon vagy egyeztető fórumokon dőlnek el. Je-

lentős munkaviszonnyal összefüggő vagy munkaviszonyból származó konfliktust 

old fel a közigazgatás az egyenlő bánásmód kérdésétől a munkavédelemig. Érde-

kessége ezeknek a feloldási módoknak, hogy az esetek egy jelentős részében a 

konfliktus a hivatal és a munkáltató között keletkezik közigazgatási eljárás formá-

jában, mely akár szankciókat is vonhat maga után.  

 

3. A munkaügyi konfliktusok feloldásának formái 

A munkaügyi konfliktusok feloldása természetesen illeszkedik azokhoz a fórum-

rendszerekhez, amelyek legálisan igénybe vehetőek. A viták egy jelentős részét a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságokon zajló eljárások foglalják magukban. Az 

erre vonatkozó szabályok a polgári perrendtartási szabályok között találhatók meg. 

Az eljárásjogi szabályok mellett néhány rendelkezés az Mt.-ben is megtalálható a 

keresetindítással kapcsolatosan. A korábban idézett bírósági statisztikák kitértek a 

befejezett ügyek mértékére is.  

A befejezett ügyek mértéke hasonló arányszámokkal írható le, mint a megindí-

tott és a folyamatban lévő ügyek mértéke. Ez a megállapítás vonatkozik az orszá-

gos és a megyei statisztikára is.  

                                                           
11  RAB Henrietta: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata, Közjogi 

Szemle 2016/1, 8–12.  
12  Gazdasági függőségről lásd bővebben JAKAB Nóra: A munkajog és a polgári jog kap-

csolata a jogpolitika tükrében, Magyar Jog 2015/ 1, 18–26; JAKAB Nóra–SZEKERES 

Bernadett: A munkavégzési viszonyok változásai és az arra adott válaszok, in: Studia 

Iurisprudentiae Doctorandorum  Miskolciensium / Miskolci Doktoranduszok Jogtudo-

mányi Tanulmányai (szerk.: BRAGYOVA András), Gazdász Elasztik Kft., Miskolc, 2015, 

141–159.  
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Azonban szükséges túllépnünk a számokon. A gazdasági konfliktusok állami 

kényszereszközökkel történő feloldása elsősorban a jog szempontjából hoz ered-

ményt. Annak a megállapítására törekszik, hogy a jog szerint kinek van igaza. A 

jog szerinti igazság és az általánosságban felfogott igazság nem mindig ugyanaz 

egy konfliktus szempontjából. Igaznak tűnik az a szakmai közhely, hogy ami jogos, 

nem mindig igazságos. A munkaügyi konfliktusok feloldásának legmegfelelőbb 

módját az állampolgárok a bírósági eljárásban látják. Az alternatív vitafeloldási 

módszereket nem ismerik, és sokszor nem is alkalmazzák. Ha esetlegesen ismerik 

is a felek, nem bíznak benne. A bizalom hiányát éppen a kikényszeríthetőség hiá-

nya adja, illetve a felek ez irányú feltételezése. Az Mt. ismeri azonban az alternatív 

vitafeloldási módszereket, ezek a módszerek a jogszabály végén található rendel-

kezésekben fogalmazódnak meg. Itt található az egyeztető bizottság és a döntőbíró-

ra vonatkozó szabályok is. Egyes esetekben pedig kötelező ezeknek az igénybevé-

tele. 

Jelentős változás a szabályozásban, hogy a korábbi lehetőségek közül az új tör-

vény a közvetítés szabályait egyáltalán nem emelte át.13 Szűkíti ezáltal a jogalkotó 

azon nevesített módszerek körét, amivel a felek a vitáikat feloldhatják. Egyetértve 

Rácz Zoltánnal, ez a szűkítés azonban nem jelent tilalmat. A felek bármikor kérhe-

tik egy harmadik külső fél, mediátor segítségét a vitás ügyük eldöntésére. 

Azt azért mindenféleképpen hozzá kell tenni a képlethez, hogy a törvényből va-

ló kiemelés ugyan nem jelent tilalmat, de a felek látóteréből kieső megoldási mód-

szerként értelmezhetjük, mely elismertségéből fog ennek megfelelően veszíteni. 

A fenti adatokkal némileg ellentétes tendenciaként értékelhető, hogy bizonyos 

szakmákban a viták feloldása nem történik meg sokszor. Nem is annyira a szak-

mák, mint az ezekhez kapcsolódó egyes élethelyzetek jellemezhetőek konfliktusos 

szituációként. A megye adottságai miatt nagyon sok érintett örül, hogy dolgozhat, 

éppen ezért olyan jelentős gazdasági és személyi függősség alakulhat ki nagyon 

sok esetben, ahol a munkaviszony fenntartása érdekében az érintett munkavállaló 

eltűri a jogsértéseket. Ennek egy specializáltabb esete, mikor egyes munkakörök 

tekintetében kisszámú foglalkoztatóról beszélhetünk egy adott területen, és a mun-

kavállalónak a vitafeloldásban való aktív magatartása veszélyezteti az ugyanabban 

a munkakörben történő ismételt elhelyezkedését.14    

 

4. A gazdasági konfliktusok feloldása és kapcsolata a társadalmi innovációval 

A fentiekből adódóan a konfliktusos élethelyzetek egyrészt kategorizálhatók, más-

részt minden egyes esetben egyediek. A konfliktusok mindig egy sajátos élethely-

zetet produkálnak. A konfliktusos helyzetek alapjai is folyamatosan változnak, 

éppen ezért újabb feloldási módszerek kerülhetnek előtérbe. Erre jó példa a fo-

gyasztóvédelmi ügyekben megjelenő on-line mediáció. A vizsgált földrajzi terüle-

                                                           
13  RÁCZ Zoltán: Quo vadis, MKDSZ? Az alternatív vitarendezés helyzete a munkajog 

területén, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus 

XXXIII (2015), 326–334. 
14  Jó példa lehet erre az őrző-védő szolgáltatóknál foglalkoztatottak helyzete. 
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ten a két kiemelt konfliktusforma csak egy része a ténylegesen meglévő konfliktu-

soknak. Az interperszonális konfliktusok mélyen gyökerező társadalmi és politikai 

kontextusban értelmezhetőek, sokszor az interperszonalitás határát túllépve. A fenti 

helyzetek egyedi kezelése fontos, de a teljes hatékonyságot akkor érheti el, ha az 

egész viszonyrendszer változik munkavállaló és munkáltató, kereskedő és fogyasz-

tó relációjában. A békés rendezés érdekében az alternatív vitarendezési módok 

erősítése lenne szükséges. Ezt pedig az ezen fórumok eljárásába vetett hit megerő-

sítésével lehet elérni. Ez persze nehéz, hiszen amíg a felek nem hisznek a másik-

nak, addig azt sem fogják elhinni, hogy ami egy ilyen fórumon elhangzik, teljesülni 

fog. Statisztikák ugyan csak a bírósági eljárásokhoz kötődnek, de érzékelhető, hogy 

az esetek jelentős része az igazságszolgáltatási fórumon köt ki. Az alternatív vita-

feloldási módoknak főleg a munkaviszonnyal összefüggő vitás kérdésekben van kis 

szerepe. Igaz, a fogyasztóvédelmi ügyekben is csak azért jelentősebb, mert a jog-

szabály az egyéni vitás ügyekben erre az útra kényszeríti a feleket. 

A társadalmi innovációnak az lenne a vitafeloldásokban a szerepe, hogy az ed-

digi megoldásokat fejlessze, a változó igényekhez igazítsa. Változnak az élethely-

zetek és változnak az interperszonális konfliktusok is, amelyek új élethelyzeteket 

teremtenek. A társadalmi innovációhoz viszont megfelelő stratégia szükséges. En-

nek hiányában nem a megoldások száma nő, hanem a viták mélyülnek el, melyek 

még inkább kiszolgáltatottabbá teszik a gyengébbik felet. Mindez Borsod-Abaúj-

Zemplénben fokozottabban jelentkezik, a jelentős mértékű gazdasági függőség 

okán.  


