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A tanulmány a munkajogi felelősség főbb elkülönülő területeinek problematikus pontjaival foglalko-

zik. Ennek keretében alfejezetekre bontva mutatja be először a munkáltatói, majd a munkavállalói, 

végül pedig a fegyelmi felelősség körében jelentkező anomáliákat. A probléma feltárásán túl megol-

dási alternatívákkal is igyekszik elősegíteni azok megoldását, amely azért sürgető, mert az ellentmon-

dásos szabályozás az egységes bírói gyakorlat gátja lehet. 
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Diese Studie beschäftigt sich mit den problematischen Elementen der differenten Hauptbereichen der 

arbeitsrechtlichen Haftung. In den verschiedenen Unterabschnitten werden erstens die Anomalien der 

Haftung des Arbeitgebers, zweitens der Haftung des Arbeitnehmers, schließend der Disziplinarhaf-

tung. Die Studie legt Lösungsalternativen auch dar. Es ist andringlich, weil die widersprüchliche 

Regelung ein Hindernis vor der einheitlichen gerichtlichen Praxis sein kann. 
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1. A MUNKAJOGI FELELŐSSÉGRŐL ÁLTALÁBAN 

A munkajogi felelősség egy meglehetősen bonyolult és több ágra tagolódó rend-

szert alkot. Azt azonban le lehet szögezni, hogy a munkajogban csak contractualis 

(szerződéses) felelősségről beszélhetünk, mivel munkaviszony csak érvényes mun-

kaszerződéssel jöhet létre (maga a szerződés keletkezteti a jogviszonyt, így ezen 

szerződéstípus hiányában munkaviszonyról sem lehet szó). Ezért is ítéljük fogalmi-

lag kizártnak a delictualis (szerződésen kívüli) felelősséget, mert az az eset, ha a 

munkavállaló (esetleg a munkáltató) okoz kárt harmadik személynek, ez még tá-
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volról sem minősíti az esetet munkajogi károkozásnak1; más kérdés, hogy az eset-

legesen kárt okozó munkavállaló helyett a kárt szenvedett harmadik személy irá-

nyába a munkáltató fog helyt állni a Ptk. szabályai szerint. Ezt követően természe-

tesen érvényesíti kárát a vele munkaviszonyban álló károkozóval szemben az Mt. 

felelősségi rendje alapján.  

A munkajogi felelősség sokrétűsége megmutatkozik a munkáltatóra (főszabály-

ként objektív, ezen belül egy veszélyes üzemi kártérítés és egy megőrzési letéti 

felelősség) és a munkavállalóra (részben felróhatóság, részben objektív) vonatkozó 

szabályaiban, melyek további alrendszerekre tagolódnak.2 Speciális vonás, hogy 

bizonyos esetekben a kárfelelősség mellé társulhat a fegyelmi felelősség (távolról 

sem ellentmondásmentes) szabályrendszere (Kttv.) lényegében ugyanazon cselek-

ményért.  

A továbbiakban azonban nem a munkajogi felelősség rendszerének bemutatását 

kívánjuk elvégezni, hanem igyekszünk kiemelni e rendszerből néhány ellentmon-

dásos, zavaró elemet, amelyek akadályozzák (vagy akadályozhatják) a jogi tisztán-

látást és az egységes bírói gyakorlat érvényesülését. 

 

2. A MUNKÁLTATÓ OLDALÁN FELVETŐDŐ KÉRDÉSEK 

2.1.  „Működési kör” – „ellenőrzési kör” 

A hatályos Mt. 166. §-a a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülését jelentő „műkö-

dési körön kívüliséget” kicserélte az „ellenőrzési körön kívüliség” fogalmával. A 166. 

§ (1) bek. értelmében ugyanis a munkáltató már akkor is mentesül a felelősség alól, 

ha „a kárt az ellenőrzési körén kívüli olyan körülmény” okozta, amellyel „nem kellett 

számolnia” és „nem volt elhárítható”.3 Ennél az első probléma, hogy míg a „műkö-

dési kör” objektív kategória, az „ellenőrzési kör” bizonyos mértékig a munkáltatótól 

függő intézkedési tevékenység.4 Ez utóbbi, ha akár véletlenül nem megfelelő módon 

lett kialakítva és emiatt nem kellett számolnia a munkáltatónak a káreseménnyel, és 

emiatt nem volt elvárható, hogy a kár bekövetkezését a munkáltató elkerülje vagy 

elhárítsa, a munkáltatót terhelő vétkességtől független veszélyes üzemi felelősség 

törést szenved és közelít a Marton Géza által  is idealizált francia objektivizálódott 

általános kárfelelősség kategóriájához (általában elháríthatatlanság).  

                                                           
1  Ettől eltérő álláspont is található a jogirodalomban; SZALMA József: A munkajogi 

kártérítési felelősség jogi természete. Miskolci Jogi Szemle, XII. évf. 2017, 2. külön-

szám, 549–550. 
2  KENDERES György: A munkajogi szabályozás korszerűsítésének néhány kérdése a 

polgári jogi szemléletmód figyelembevételével. In: A munkajog és a polgári jog 

kodifikációs és funkcionális összefüggései. Novotni Kiadó, Miskolc, 2001, 298. és 

Munkajog (szerk.: GYULAVÁRI Tamás) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, 339–341. 
3  Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata. (szerk. KARDKOVÁCS Kolos) HVG-Orac 

Kiadó, Budapest, 2012, 264–265. 
4  Az új Munka Törvénykönyvének... 264. TÁLNÉ MOLNÁR Erika: Munkáltató kártérítési 

felelőssége. Complex Kiadó, Budapest, 2009, 17–20. 
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Jogdogmatikailag a probléma ezzel kapcsolatosan csak az, hogy az új Ptk. nem 

a Lábady Tamás által kidolgozott francia Marton-féle javaslat5, hanem az eddig is 

érvényesült német megoldás szerint (általában elvárhatóság egyfelől és objektív 

veszélyes üzemi felelősség másfelől) alakult ki. Ennél fogva az új Mt. ide vonatko-

zó szabálya nincs összhangban az új Ptk-val, noha az Mt. alkotóinak a szándéka 

épen az Mt.-nek a Ptk-hoz történő közelítése volt.6 

Ugyanakkor a munkavállaló számára ez az új szabály teljesen méltánytalan két 

okból is. Méltánytalan egyrészt amiatt, mert ha a munkáltató fővállalkozóként al-

vállalkozókkal is dolgoztat, mert ő generálkivitelező az építőiparban, és egyik épí-

tőmunkása a villanyszerelő alvállalkozó hanyagsága miatt károsodik (pl. áramütés), 

az őt foglalkoztató generálkivitelező mentesülhet a felelősség alól azzal, hogy a 

baleset az ellenőrzési körén kívül állott elő.7 A korábbi szabály alapján viszont nem 

mentesülhetett, mivel egyértelműen a munkavállalót ért kár a generálkivitelező 

működési körén belül keletkezett. Hasonló módon lehet az ellenőrzési körön kívü-

liség kimentési ok a vállalati gépkocsivezető által okozott kár esetében is, amikor 

úti balesetet szenved nemcsak ő, hanem a kocsikísérő is. Az új szabály szerint a 

károsult munkavállalónak ilyen esetben, ha a munkáltatója nem hajlandó viselni a 

kárt, vagy neki kell közvetlenül az alvállalkozó irányában kártérítési igénnyel fel-

lépnie, vagy ha a munkáltató az alvállalkozóval szembeni sikeres igényérvényesí-

téstől teszi függővé a munkavállalója kárának a megtérítését, a munkavállalónak 

meg kell várnia, míg munkáltatója az alvállalkozóval szembeni igényét sikerrel 

érvényesíteni tudja. Ebben a kontextusban viszont további előnyös helyzetet jelent 

a munkáltató számára, hogy ha a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozza 

a kárt, a munkáltató oldalán fennálló „előreláthatósági klauzula” indiferens. Ennél 

fogva az Mt. 166. § (2) bek. b.) pontjába foglalt ez a szabály még külön is védi a 

munkáltatót a munkavállaló kárigényével szemben. Az egyenlő elbánásnak az Eu-

rópai Szociális Chartában és a 2003: CXXV. tv.-ben megkövetelt elve igényli, 

hogy ebben az esetben is érvényesüljön a munkáltatói oldalon jelentkező előrelát-

hatósági klauzula, mely ilyen esetben a munkavállaló számára jelentene előnyt.  

A hatályos magyar Mt. tehát ennél fogva esélyegyenlőséget sértő jellegű. A mun-

káltató részére e klauzula ugyanis kedvez, ugyanakkor viszont a munkavállalót 

hátrányosan érinti.  

 

 

                                                           
5  LÁBADY Tamás: Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért. In: Az új Polgári 

Törvénykönyv koncepciója. 2001. nov. 8. Előterjesztés, II/2, Objektív felelősségi alap, 

783–789., EÖRSI Gyula: A jogi felelősség alapproblémái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1961, 220–223. 
6  Vö. az Mt. (2012; I. tv.) 179. §-át az Ptk. (2013; V. tv.) 6:516, és 6:518.§-ával (a Ptk. e 

két szakaszában szereplő felróhatósági fogalommal összekapcsolt előreláthatósági 

kritérium megfelel a korábbi Ptk. 339. §-ában és a hatályos Mt. itt említett szakaszában 

szereplő általában elvárhatóságnak. 
7  Az új Munka Törvénykönyvének… 264. CSÉFFÁN József: A Munka Törvénykönyve 

magyarázata. Szegedi Rendezvényszervező Kft., Szeged, 2012, 441–442. 
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2.2. Letéti (custodia) felelősség  

A munkavállaló által a munkahelyre bevitt tárgyakért a munkáltatót most már az 

őrzési (custodia) kötelezettség és felelősség szabályai szerint terheli a felelősség, 

lényegében a letét különös nemeként (Mt. 168. §). A szabály tartalmilag annyiban 

új, hogy elsődlegesen a munkáltatói objektív felelősségét csak a munkába járáshoz 

és a munkavégzéshez szükséges ingó vagyontárgyak, használati és pénzeszközök 

elvesztésére, valamint megrongálódására terjeszti ki.8 A nem ilyen tárgyak bevite-

lét külön engedélyhez kötheti, de a bevitelüket meg is tilthatja. Itt viszont szüksé-

ges megjegyezni, hogy gyakoriak az olyan esetek, amikor a munkavállaló kényte-

len más eszközöket, tárgyakat, valamint pénzösszeget a munkahelyre bevinni, mert 

vásárlás, lakásvétel miatt munkakezdés előtti banki pénzfelvétel és munkavégzést 

követő vételár-kifizetés lebonyolítása a lakás és a munkahely közötti távolság miatt 

csak úgy bonyolítható le, ha mindezt a munkahelyre beviszi. Ugyanez a helyzet 

fordulhat elő színházba vagy operába menés esetén is, amikor a munkavállaló 

kénytelen az estélyi ruháját, valamint az ékszereit a munkahelyre bevinni, mert 

nem tud időközben haza menni. Ezekben az esetekben a rendeltetésszerű joggya-

korlásnak a 7. §-ban megfogalmazott szabályai értelmében köteles a munkáltató 

lehetővé tenni, hogy a munkavállaló előzetes bejelentés és letétbe helyezés mellett 

a munkavégzéshez nem szükséges és személyes használatot meghaladó tárgyakat, 

valamint nagyobb pénzeszközöket a munkahelyre bevihessen. Annak érdekében 

azonban, hogy a munkavállaló ne legyen kiszolgáltatott helyzetben, helyes lenne az 

Mt. 168. § (2) bekezdését kiegészíteni azzal, hogy indokolt esetben a munkáltató 

köteles átmeneti megőrzésre előzetes bejelentés mellett a nem szokásos jelleggel 

bevitt vagyontárgyait és pénzeszközeit átvenni. 

 

2.3. A munkáltatót terhelő kártérítés ellentmondásossága 

A munkáltatót terhelő kártérítés mértékét és módját rendező 73. pont előírásai sze-

rint lényegében a munkavállalót ért teljes kárt, vagyis nemcsak a tényleges kárt 

(damnum emergens), hanem az elmaradt hasznot (lucrum cessans) is meg kell térí-

teni. Ebbe nemcsak a munkáltatótól származó minden elmaradó rendszeresen járó 

jövedelem (alapbér, pótlék, prémium) tartozik, hanem a máshonnan származó ösz-

szes rendszeresen járó jövedelem- elmaradás, valamint a károkozással összefüggő 

minden olyan többletköltség is, amit a munkavállaló vagy a családja kénytelen 

kifizetni.9 Ide tartozik a munkáltató halála esetén az eltartott családtagoknak meg-

állapításra kerülő járadék is, amely a hátrahagyottak egészben vagy részben történő 

tartását szolgálja. Ezzel kapcsolatosan felmerülhet, hogy a tartás összegének mi-

lyen mértékűnek kell lennie. Megítélésünk szerint olyannak, mint amilyen jövede-

lemben az eltartottak részesültek.10  

                                                           
8  Az új Munka Törvénykönyv… 270. 
9  CSÉFFÁN József: i. m. 453–458. 
10  CSÉFFÁN József: i. m. 460–461.; BERKE–KISS: Kommentár a Munka Törvénykönyvéhez. 

Complex Kiadó KJK Kiadványok, Budapest, 2012, 449. 
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Az előzőeket alapul véve, a két előírás ellentmondásban áll mindezzel a mun-

kavállaló hátrányára. Az egyik ezek közül a 169. § (4) bekezdése, mely szerint nem 

kell megtéríteni azokat a juttattatásokat, amelyek csak munkavégzés esetén járnak. 

Ez a felmentés ellentmond a teljes reparáció elvének, mivel ez esetben az elmaradt 

haszon egy része nem térül meg. A másik vitatható előírást a 172. § a) pontja tar-

talmazza, mely szerint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást 

a kártérítésnél levonó tételként kell figyelembe venni éppen úgy, mint a kötelező 

állami társadalombiztosítási ellátást. Ezt szintén vitatjuk, mivel ez a biztosítás az 

Európai Törvényszéknek egyik ítéletében kifejtett álláspontjával egyezően olyan 

biztosítás, amely nem függ össze a munkaviszonnyal.11 

 

3. A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSBAN MUTATKOZÓ  

ELLENTMONDÁSOK 

3.1. Felróhatóság-vétkesség 

Magyarországon a szocialista időszak első (1952. évi) és második (1967. évi) Mt.-

je szerint ex lege teljes kártérítéssel a munkavállaló szándékos károkozás mellett 

felelt, míg súlyos gondatlanság esetén 6 havi munkabér erejéig, átlagos gondatlan-

sággal (hanyagság) elkövetett gondatlan károkozás esetén pedig csak egyhavi át-

lagkeresetének a felével. Az 1992. évi Mt. a törvényi alapon előre történő mérsék-

lés eme alapelvét fenntartva, gondatlan károkozás esetén félhavi átlagkeresetig 

terjedő kártérítésre adott főszabályként lehetőséget, amit a munkáltató munkaszer-

ződéssel másfél havira, kollektív szerződéssel pedig 6 havira emelhetett fel. A sú-

lyos gondatlansággal elkövetett kártérítés ex lege szigorúbb elbírálását azonban 

kiiktatta, pedig ezt is lehetett volna munkaszerződéssel, valamint kollektív szerző-

déssel a másikkal párhuzamosan, csak magasabb összegek mellett munka- és kol-

lektív szerződéssel emelni. 

A 2012. évi Mt. XIV. fejezete a Ptk. már bemutatott objektivizált szubjektív fel-

róhatósági fogalmából, vagyis az általában elvárhatóság fogalmából indul ki.12 Ha 

a felróhatóságnál az általában elvárhatóság objektivizált szubjektív kritériuma 

fennáll, akkor az új felelősségi szabályozás, eltérve a német/francia megoldástól, az 

elbírálás során nem a felróhatóság objektív módon értékelhető súlyosabb és eny-

hébb fokai szerinti megítélését viszi következetesen végig, hanem áttér a vétkesség 

büntetőjogi jellegű szubjektív kategóriájának, a szándékosságnak és a gondatlan-

ságnak az alkalmazására, ex lege szintén előre kimondva, hogy szándékos károko-

zás és súlyos gondatlanság esetén a kártérítés a teljes kár összegéig terjedhet, míg 

átlagos gondatlanság (negligentia) esetén a munkavállaló maximálisan 4 havi tá-

volléti összeg erejéig felel az általa okozott kárért.13 Ez a korábbitól bizonyos fokig 

eltérő szabályozás a bírói gyakorlatban bizonyos fokig változást jelent, mivel elő-

ször is azt kell eldöntenie, hogy az általában elvárhatóság objektivizált szubjektív 

                                                           
11  Barber v. Guardian ügy, ECR. 1990/1–1989. 
12  BERKE–KISS: i. m. 179. 
13  2012. évi I. tv. 179. § (3) bek. 
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kategóriája szerinti felróhatóság fennforog-e vagy sem.14 Ha nem, akkor a kártérí-

tési felelősség alóli mentesítésnek van helye, pontosabban jogalapi hiány miatt 

munkajogi felelősség nem is áll fenn. Ha viszont a felróhatóság fennáll, akkor a 

büntetőjogias vétkesség fennállását kell megvizsgálni, vagyis azt, hogy a munka-

vállaló szándékosan vagy súlyosan gondatlanul vagy pedig csak átlagos gondatlan-

ság mellett okozta a munkáltatónak a kárt.  

A hazai jogirodalomban Deli Petra Eszter is felveti, hogy a hatályos magyar 

Mt.-ben bizonyos ellentmondás áll fenn amiatt, hogy a jogalkotó összekapcsolta a 

polgári jogi felróhatóságot a korábban is alkalmazott és megtartott vétkességgel.15 

Ezt az ellentmondást a német-osztrák bírói gyakorlat a munkavállalót terhelő kárté-

rítésnél ügyesen feloldotta azzal, hogy a vétkesség büntetőjogi fogalmát igen mar-

ginálisan kezeli. Ezt oly módon teszi, hogy a szándékosságot és a gondatlanságot, 

valamint mind a kettőnek az aleseteit a felróhatóság különböző fokozataiba (culpa 

levis, lata, gravis, gravior) építette be. Helytálló ennek függvényében a szerző 

azon kritikája a jogalkotó irányába, hogy a felróhatóságot a vétkességgel azonosít-

ja, holott a kettő nem hozható összefüggésbe egymással.16 

Álláspontunk szerint az általános az adott helyzetben általában elvárhatóság a 

Ptk.-ban alkalmazható a szerződésen kívül okozott károkért (Ptk. 6:519. §), azon-

ban ez mégsem teljesen analóg a munkajog idézett szabályával. A munkajogban az 

adott helyzet sokkal szűkebb körre vonatkozóan értelmezhető, mint a polgári jog-

ban. A felróhatóság a munkaviszonyok körében annyira leszűkülhet, hogy gyakor-

latilag alig választható el a vétkességtől, mivel az adott helyzet más és más a sza-

lagmunkások, a mérnökök vagy egyéb elkülöníthető területeken (pl. irodában) 

dolgozók esetében. Így nem véletlen, hogy a munkavállalói kárfelelősség körében 

nem tűnt el teljesen a szándékosság és gondatlanság vizsgálata, továbbá eltérő 

megítélése, így kimondva-kimondatlanul a régi Mt. felelősségi szabályai is utat 

törhetnek maguknak a jogalkotó ezen szándékával ellentétesen.17 

 

3.2. A megőrzési felelősség 

A megőrzési felelősség tulajdonképpen hiányfelelősséget jelent, ahol a munkavál-

laló a kizárólagos használatában és őrzése alatt álló tárgyakért, azok elveszése ese-

tén és úgyszintén a pénz-, és értékkezelő is a hiányért objektív módon felel. E fele-

lősség feltétele azonban, hogy az átvételről olyan jegyzék vagy elismervény ké-

szüljön, amelyet a kizárólagosan őrizetben tartó aláír.18  

Lévén szó objektív felelősségről, a vétkességkimentés ez esetben nem jöhet 

szóba, csak rongálás esetében. A megőrzési felelősség alóli mentesülés (kimentés) 

                                                           
14  CSÉFFÁN József: i. m. 485. 
15  DELI Petra Eszter: Gondolatok a Munka Törvénykönyvének tervezetéhez: a munkavállaló 

vétkes károkozásáért való felelősség. Miskolci Jogi Szemle, 2011/2, 134–135. 
16  DELI Petra Eszter: i. m. 135. 
17  KENDERES György: A szerződésszegés néhány vitatott kérdése a munkajogban. 

Gazdaság és Jog, 2016/10, 11. 
18  CSÉFFÁN József: i. m. 493. 
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vonatkozásában a korábbi Mt.-től részben eltérő szabályt tartalmaz a hatályos Mt. 

A régi Mt. szerint a munkavállaló mentesülhetett, ha bizonyította, hogy a hiányt 

elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit 

nem biztosította. Ez a hatályos Mt. szerint már csak akkor lehetséges, ha a hiányt a 

munkavállaló részéről elháríthatatlan ok idézte elő, azaz a kimentési szabály két 

tekintetben is változott, részben szűkült, de részben bővült is. A régi Mt. szerinti 

második kimentési ok elhagyása szűkítésnek tekinthető,19 még akkor is, ha van 

olyan – általunk el nem fogadott – álláspont, mely szerint szükségtelen önállóan 

szabályozni kimentési okként a munkáltató biztonságos őrzést előíró kötelezettség- 

mulasztását, mivel az ilyen eset – általában – az elháríthatatlanság körébe esik20. Ez 

távolról sem biztos, hogy így van vagy lesz, ellenben az elháríthatatlan ok munka-

vállalóhoz kötött értelemben való használata szubjektív elháríthatatlanságot takar, 

ami a régi Mt. objektív elháríthatatlanságával szemben pozitív irányú bővítését 

fogja eredményezni a kimentési eseteknek21, a szubjektív alapú elháríthatatlanság 

nyilvánvalóan jóval szélesebb, mint az objektív. Megjegyezni kívánjuk, hogy ha a 

megőrzési felelősség törvényi feltételei nem állnak fenn, akkor helyesebb a felelős-

ség hiányáról, nem pedig a felelősség alóli mentesülésről22 beszélni. E körben a 

jogalkotó nevesített rendelkezést változatlanul nem alkotott. Azonban az elhárítha-

tatlan ok munkavállalóhoz kötött értelemben való használata szubjektív elhárítha-

tatlanságot takar, ami a régi Mt. objektív elháríthatatlanságával szemben elvileg 

pozitív irányú bővítést is eredményezhet, de egyértelműen fokozza a bizonytalan-

ságot is. A megőrzési felelősség törvényi feltételeinek hiánya nem kimentési ok, 

hanem magának a felelősségnek a hiányát jelenti. 

Ami a leltárfelelősséget illeti, csak röviden utalunk rá, hogy a korábbi Mt. a kol-

lektív szerződéses rendelkezésre és csak ennek hiányában bízta munkáltatói intéz-

kedésre a leltározás főbb körülményeinek (pl. káló mértéke, átadás-átvétel szabá-

lyai, eljárási rend, biztonságos őrzés kötelezettségei stb.) megállapítását. Kifogá-

solható és megkérdőjelezhető, hogy a hatályos Mt. e körből miért hagyta ki a kol-

lektív szerződéses rendelkezést.  

 

4. FEGYELMI FELELŐSSÉG 

4.1. A szabályozás módja 

E körben már csak a közszolgálati (korábbi Ktv.) felelősségről beszélhetünk, mert 

a 2012. évi I. törvényt (Mt.) hatályba léptető 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) 

hatályon kívül helyezte a Kjt. szerinti fegyelmi felelősséget, ezzel mintegy meg-

oldva a sokat kritizált duplikált (külön Ktv. és külön Kjt. szerinti felelősséget), 

amely e téren korábban érvényesült. Bővebb kifejtés igénye nélkül megjegyezzük, 

hogy egyáltalán nem biztos, hogy helyes megoldás, ha a Kjt. fegyelmi helyett a 

                                                           
19  BERKE–KISS: i. m. 469. 
20  Munkajog (szerk. GYULAVÁRI Tamás) 357–358; A hatályos Mt. 180. §-ához fűzött 

miniszteri indokolás is hasonlóan foglal állást. 
21  BERKE–KISS: i. m. 469–470. 
22  CSÉFFÁN József: i. m. 496. 
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rendkívüli felmentés szabályait kell alkalmazni, ugyanis ez utóbbi jóval kevesebb 

garanciális elemet tartalmaz. 

Maga a szabályozás mikéntje az első olyan kritikával illethető kérdés, amely 

korábban nem merült fel. A közszolgálati fegyelmi felelősséget ugyanis egyrészt 

törvényi szinten a 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 155–159. §-ai szabályozzák, 

azonban az említett törvény felhatalmazó rendelkezései alapján (259. § [1] bek. 11. 

pont) ugyanennek a kérdésnek az egyéb szabályai a 31/2012. (III. 7.) Korm. rende-

letben (a továbbiakban: Korm. r.) találhatók, mely a közszolgálati tisztviselőkkel 

szembeni fegyelmi eljárásról szól.  

Kérdés, hogy mi tette indokolttá a fegyelmi felelősség szabályanyagának két 

különböző szintű (törvény és kormányrendelet) rendezését. Szintén csak az átlátha-

tóságot rontja, hogy a törvényi szintű állásból felfüggesztés tekintetében a Korm.r. 

is tartalmaz rendelkezéseket (2. § [8] bek.). Arra sincs logikus magyarázat, hogy a 

fegyelmi eljárás lefolytatása nélküli büntetéskiszabást miért a Kttv. (156. § [2] 

bek.), míg a tárgyalás nélkül kiszabható büntetéseket, s annak feltételeit már a 

Korm.r.-ben (5. § [1] bek.) találjuk. A példaként kiemelt esetek egyaránt azonos 

fontossággal bírnak, így a két szintű szabályozás garanciális szempontból is erősen 

vitatható. Álláspontunk szerint a fegyelmi felelősség tekintetében a korábban ha-

tályban volt egyszintű törvényi szabályozás tekinthető megfelelőnek és a jogalko-

tónak is ezt az utat kellett volna választania, részben a garanciális, részben az átte-

kinthetőségi szempontok szem előtt tartásával; a két szintű szabályozás jogalkal-

mazási nehézségein túlmenően nehezebb lesz követni azt is, hogy a Kttv.-hez szo-

rosan tapadó Korm. r. mikor és milyen szinten fog változni, illetve fog változtatni a 

fegyelmi eljárás menetén23.  

 
4.2. Fegyelmi eljárás nélküli fegyelmi büntetések 

A Kttv. a korábban hatályban volt Ktv. szabályozásával egyezően lehetővé teszi a 

munkáltatói jogkör gyakorlója részére a fegyelmi eljárás nélküli büntetéskiszabást, 

ha az ügy tényállása egyszerű és a kötelezettségszegést a kormánytisztviselő elis-

meri. Ez esetben azonban csak megrovás fegyelmi büntetés alkalmazható (156. § 

[2] bek.). A fegyelmi eljárás mellőzése az ilyen esetekben elfogadható, ellenben a 

Korm. r.-ben lehetővé tett tárgyalás tartása nélküli büntetések már vitathatók.  

A Korm. r. szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója a vizsgálóbiztos javaslatára az 

ilyen előterjesztéstől számított három munkanapon belül a hivatalvesztés fegyelmi 

büntetést kivéve az összes többi fegyelmi büntetést jogosult tárgyalás nélkül alkal-

mazni. Ennek feltételéül szabja a Korm. r., hogy egyszerű megítélésű tényállásról 

legyen szó, a büntetés célja a tárgyalás nélkül is elérhető legyen, továbbá, hogy az 

eljárás alá vont a kötelezettségszegést elismerje és a tárgyalásról lemondjon.  

A jelentősen hierarchizált közszférában köztudott, hogy a kormánytisztviselő 

(köztisztviselő) nem feltétlenül van, sőt jobbára egyáltalán nincs egyenrangú pozí-

                                                           
23  KENDERES György–PRUGBERGER Tamás: A közszolgálati fegyelmi felelősség hazai 

jogi szabályozásának alakulása napjainkig a külföldi jogfejlődés tükrében. Új Magyar 

Közigazgatás, 2012/10, 4–5. 
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cióban a munkáltatói jogkör gyakorlójával, így a tárgyalásról történő lemondatása 

és a büntetés céljának tárgyalás nélküli elérhetősége is erősen aggályos. 

 

4.3. Hiányzó jogintézmények 

Sem a korábbi szabályozás, sem a jelenlegi fegyelmi felelősségre vonatkozó ren-

delkezések – szemben a Kjt. hatályon kívül helyezett fegyelmi szabályaival – nem 

adnak lehetőséget a kiszabott fegyelmi büntetések végrehajtásának meghatározott 

időre (próbaidőre) történő felfüggesztésére. Ez pedig a megrovás és a hivatalvesz-

tés fegyelmi büntetéseken kívüli egyéb fegyelmi büntetések vonatkozásában indo-

kolt lehet, mivel a büntetés célja (megelőzés és jogkövetésre nevelés) adott esetben 

– a fegyelmi tanács mérlegelése alapján – a büntetés végrehajtásának kilátásba 

helyezésével is elérhető. Természetesen ez esetben, ha a tisztviselő a próbaidő alatt 

követ el olyan újabb fegyelmi vétséget, amelyért jogerős fegyelmi büntetést szab-

nak ki, akkor a felfüggesztett büntetést is végre kellene hajtani, viszont ha a próba-

idő sikeresen eltelik, azt úgy kellene tekinteni, mintha a tisztviselő fegyelmi bünte-

tésben nem részesült volna. A próbaidő tartama alatt a büntetésben részesített köte-

les lenne a felfüggesztett fegyelmi büntetéséről számot adni és ezt a személyi nyil-

vántartási anyagában is fel kellene tüntetni. A próbaidő eredményes letelte után 

viszont az előbbiek kötelezően törlendőek lennének.  

Végezetül csupán jogszabályszerkesztési kérdésként vethető fel, hogy a Korm. 

r. 4. § (2) bek. gyakorlatilag szó szerint megegyezik a 6. § (4) bekezdésével. Bár a 

magunk részéről alapvetően nem támogatjuk a túlzott mértékű oda-

visszahivatkozásokat, mert rontja a jogszabály alkalmazhatóságát, jelen esetben 

viszont az egyezésre tekintettel a második esetben elegendő lett volna visszahivat-

kozni a vizsgálóbiztos tekintetében már a jogszabályban kifejtett azon esetre, ha az 

államigazgatási szerv nem rendelkezik a jogszabályban előírt kritériumoknak ele-

get tevő közalkalmazottal, e megbízatásra; ugyanezen eljárás követendő a fegyelmi 

tanácsi tagságra történő – előbbi ok miatti – kijelölés esetén is. 

 

***  

 

Áttekintve a kártérítési és a fegyelmi felelősség és ezek eljárásának hatályos sza-

bályanyagát, sajnos azt kell megállapítani, hogy a kétségtelen előrelépések mellett 

az újonnan felvetődő, illetve a korábbról megmaradt problémák száma a jelentő-

sebb, melyet a jogalkotónak – különösen olyan időszakban, amikor a törvényeket is 

szinte havi rendszerességgel változtatgatják – minél előbb orvosolnia kellene. Jelen 

tanulmányunkkal természetesen nem teljeskörű, átfogó képet kívántunk nyújtani; 

célunk az volt, hogy a legfrekventáltabb problémákat villantsuk fel a munkajogi 

felelősség köréből.  


