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A munkaviszony megszüntetés 
legújabb bírói gyakorlata

KMK vélemények
a Kúria joggyakorlat elemző 
csoportjának összefoglaló jelentései
továbbélő gyakorlat (MK. 95.)
és ami változik

22



KMK vélemények
- 2/2013. a munkaügyi perekben az 

illetékre és a munkavállalói 
költségkedvezményre vonatkozó 
szabályok alkalmazásáról,

- 4/2013.(IX.23.) a munkajogi igény 
érvényesítésének egyes kérdései a 
2012. évi I. törvény alapján
3/2014.(III.31.) a munkaviszony 
munkáltató általi jogellenes 
megszüntetése jogkövetkezményeinek 
egyes kérdéseiről 33



KMK vélemények II.
6/2014.(X.13.) KMK vélemény a 
munkavállalói költségkedvezmény 
egyes kérdéseiről 

- A munkavállalói költségkedvezmény 
(Pp. 358/B.) § kizárja a Pp. 85. § (2) 
bek. a) pontját - idézés kibocsátása 
nélküli elutasításnál 
költségmentesség nem 
engedélyezhető.
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Összefoglaló jelentések
Az új Mt. hatályba lépésének hatása 
a munkajogi joggyakorlatra,
A felmondások és azonnali hatályú 
felmondások gyakorlata

55



Bizonyítási kötelezettség
Közlés- a jognyilatkozatot tevő felet 
terheli [Mt. 24.§ (4) bek.].
Jegyzőkönyv (2 tanú), tanúbizonyítás
Teljes bizonyító erejű magánokirat
Közlés és tájékoztató jellegű 
megküldés elválhat megtagadás, 
megakadályozás esetén
BH 2012.44. 
Elektronikus okirat
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Magánokirat

Pp. 196. § (1) az ellenkező bebizonyításáig teljes
bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt
nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára
kötelezőnek ismerte el.
197. § (1) valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt
az ellenfél kétségbe vonja, vagy a valódiság bizonyítását
a bíróság szükségesnek találja – akinek érdekében áll
(2) Ha a magánokiraton levő aláírás valódisága nem
vitás vagy bizonyított, az aláírást megelőző szöveget - az
ellenkező bizonyításáig meg nemhamisítottnak kell
tekinteni, kivéve, ha az okirat rendellenességei vagy
hiányai ezt a vélelmet megdöntik.
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Elektronikus dokumentum 
közlése

Mt. 24. § (1) akkor közölt, ha az a 
címzett részére hozzáférhetővé vált. 
- 2014. III. 15: akkor válik 
hozzáférhetővé, amikor a 
címzettnek, vagy más átvételre 
jogosultnak lehetősége nyílik a 
dokumentum tartalma 
megismerésére.
Bizonyítási kérdések

elektronikus aláírásról szóló 2001. 
évi XXXV. törvényt 88



Elektronikus dokumentum
Ptk indokolása: kizárólag a minősített 
elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus dokumentum tesz eleget 
a fenti követelménynek, egyszerűbb 
technológia a változatlanságot, a 
küldő személyének és a megtétel 
időpontjának azonosítását nem teszi 
lehetővé. 
kommentár: egyszerű email vagy 
SMS nem
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Bizonyítási kötelezettség II.
Munkavállaló állítása: szóbeli 
megszüntetés
Munkáltató nyilatkozata

- Fennáll a munkaviszony,
- Írásban szüntette meg
- Közös megegyezéssel szűnt meg,
- A munkavállaló szüntette meg   
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Munkavállalói megszüntetés
szóbeli felmondás
felhagy a munkavégzéssel,
de: Mt. 22.§ (4) bek: a nyilatkozat a 
felek egyező akaratából teljesedésbe 
ment
a munkáltató ezt tudomásul veszi, 
kiállítja a szükséges okiratokat, 
elszámol a munkavállalóval
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Bizonyítási kötelezettség III.
Kár
Kárenyhítési kötelezettség
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Munkáltatói jogkör gyakorlása
A munkáltató a jogszabályok keretei 
között maga állapítja meg,
A döntés és a közlés elválhat,
Munkavállaló tájékoztatása
Ki: 
- munkavállaló
- tulajdonos
- kirendelő munkáltató (BH2013/161.)

- Vezető tisztségviselővé választás utóbb 
jogellenes, a felmondás nem 
(Mfv.I.10.836/1998.)
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Utólagos jóváhagyás
-Határidő? (2011. évi CXCIX. Tv. 6 
hó).
-Milyen módon (Mt.31.§, Ptk.6:4.§)

-írásbeli, 
-ráutaló magatartás?, 
-szóbeli?, 
-aktív, tevőleges magatartás)

-Ha változik az ügyvezető személye
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Méltányos mérlegelés
a munkaviszonyból eredő 
munkavállalói kötelezettségek 
teljesítésének meghatározásakor 
érvényesül

De: Ksz tágabb alkalmazását 
előírhatja.
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Átszervezésre, 
létszámcsökkentésre alapított 

ok
nem kell írásban dönteni (LB 
Mfv.I.10.632/2000/3.).
Nem előfeltétel szmsz előzetes elkészítése, 
felügyeleti szerv által történő jóváhagyása
Vizsgálni kell a döntés tartalmát, 
időpontját, a szervezeti változások 
mikéntjét (FB 61.Mf.635.354/2006/5.)
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Átszervezés fogalma
• Nemcsak szervezeti felépítést érintő 

változtatás
• Munkaköri feladatok központosításával új 

vezető ügykörébe utalása (összevonás) 
• Munkakör (akár részbeni) összevonás (kapcsolt 

munkakör) 
• Korábbi munkaköri feladatelosztás 

megváltoztatása is
• Egy munkakörbe tartozó feladatok szétosztása
• A foglalkoztatás csökkentése 8-ról 4 órára
• Új érdekeltség, egységes bérezés
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Időszerűség
• Közléskor

• Nem kell befejezettnek lennie
• Ha a felmentés időpontjában már 

végrehajtották a létszámcsökkentést, 
nem okszerű 
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Mi vizsgálandó
• Szerződéses vagy attól eltérő tényleges 

munkakör
• Új munkakör megfelel-e a korábbi 

munkakörnek
• Az átszervezés érintette-e a felperes 

munkakörét (létszám), a szervezeti 
egységet, ahol a mv dolgozott 
• Időszerűség: a közlést követően 

átszervezés, ténylegesen megkezdődött-
e, de nem kell befejezettnek lenni, elég, 
ha már a munkakör-összevonás 
megtörtént 1919



Mi nem vizsgálható
• MK. 95.
• Átszervezés célszerű volt-e, 
• indokolt volt-e a korszerűsítés
• A munkáltató miért az érintett munkavállaló 

munkaviszonyát mondta fel
• A mt. kinek ajánl fel másik munkakört és 

kinek a munkaviszonyát szünteti meg 
felmondással 
• A mt átszervezést, létszámcsökkentést  vagy 

kiszervezést hajt-e végre (munkaerő-
kölcsönzés, polgári jogi szerződés)
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Nem jogellenes
• Ha a munkáltató utóbb a kiszervezés útján 

való feladatellátást megszünteti (és az egyik 
korábban foglalkoztatott mv útján 
gondoskodik azok ellátásáról) 
• Az átszervezés utóbb nem bizonyult 

célszerűnek
• Összességében az új szervezet összlétszáma 

emelkedett
• A mv korábbi tevékenységi köre néhány 

feladatát még ellátta
• A mv megszűnésére más indokból is sor 

kerülhetett volna 2121



Tulajdonosváltozás
ha az magát a szervezetet nem 
érinti, a felmondást általában nem 
alapozza meg - nem függ össze a 
munkaviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésével. 
de: vezető esetében igen (sajátos 
bizalmi viszony) (BH 1999.274.).
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Létszámcsökkentés

• rendszerint átszervezést von maga után
• Ha a munkáltató a megszüntetés előtt más személyt

nevezett ki a létszámcsökkentés folytán felmentett
munkakörbe, nem valós
• A létszámcsökkentést megelőzően két nappal két új

munkavállaló alkalmazása esetén a 
létszámcsökkentés részben elkerülhető volt.
• Nem számít: munkaerő-kölcsönzés, megbízás
• Igen: határozott idejű jogviszony határozatlan időre

módosítása
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Csoportos létszámcsökkentés

Közös megegyezés beleszámít, kiv. ha a munkáltató 
bizonyítja, hogy nem a működésével összefüggő ok 
miatt került rá sor (korengedményes nyugdíj). – új Mt. 
nem ő kezdeményezte (73.§ (4)
Nyugdíjjogosultsággal érintett munkavállalókat is 
figyelembe kell venni
a mt. működésével összefüggő okra alapított 
felmondás, határozott idejű mv. idő előtti 
megszüntetése
indokolás nélküli felmondás az ellenkező bizonyításáig
felmondási tilalom előzetes tájékoztató átadásakor 2424



Kiválasztás
• Szabadon
• Korlátok: Nem sértheti a 

rendeltetésszerű joggyakorlást, 
egyenlő bánásmódot, védett korban 
lévő munkavállalók
• A mt. mérlegelheti a szakmai 

felkészültséget, emberi, beilleszkedési  
tulajdonságokat
• Ha a felmondás indoka valós 

létszámcsökkentés volt, a bíróság nem 
vizsgálta, hogy a tényleges indok 
valamely felmondásban fel nem hozott 
körülmény volt. 2525



Minőségi csere és a munkavállaló 
nem megfelelő munkavégzésének 

elhatárolása
- Minőségi csere: köztes – elsősorban a 
munkáltató működésével, részben a 
munkavállaló képességeivel összefüggő 
felmondási indok – általában a 
munkaszervezet a kiindulópont 
- A munkavállaló nem megfelelő 
teljesítménye: a munkavállaló képességeivel, 
a munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartásával kapcsolatos felmondási indok 
– a konkrét munkavállalóra koncentrál
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Általános szabályok a minőségi 
csere kapcsán

a felmondás indokában kifejezetten rögzíteni 
kell a minőségi cserét, az indokolás végleges

MK. 95.: a munkáltató szabadon dönthet 
(jogszabály erre vonatkozó előírásának 
hiányában) a munkakör betöltéséhez 
megkívánt képesítésről 
együttműködési, tájékoztatási kötelezettség
De: okszerűség bizonyítása – valamely 
változás
a munkáltató szabad döntése és annak 
korlátai 2727



Minőségi csere fogalma
-Több képzettség/képesség:
- magasabb/speciálisabb szakképzettség
- nagyobb szakmai tapasztalat/gyakorlat,
idegen nyelvismeret
- egyéb speciális ismeret
- több más irányú/összetettebb 
képzettség – gazdaságosabb 
kihasználtság, többirányú foglalkoztatás
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Okszerűség 
A munkáltatónak meg kell jelölnie 
valamely konkrét körülményt: - az 
adott munkakört érintő követelmény 
vagy feladat változás, munkáltatói 
célkitűzés, követelményszint emelés 
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A munkavállaló teljesítménye
Munkáltatói elvárások, követelmények 
egyértelmű közlése – munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatás, irányítás megadása 
- Megfelelő munkavégzési körülmények 
biztosítása
- Azonos körülmények közötti teljesítmény 
hosszabb időn keresztül való mérése 
(szabadság, betegállomány nem)
- Fel kell tárni, hogy annak indoka a 
munkavállaló munkavégzési képességével, 
vagy objektív okokkal függ össze. 
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A munkavállaló nem megfelelő 
munkavégzése

• Utasítások, elvárások egyértelmű közlése
• Ellentétes munkahelyi gyakorlat nem 

megfelelő
• Korábbi szóbeli, írásbeli figyelmeztetések, 

teljesítményértékelések jelentősége, 
• Bizonyítás: okirattal, tanúkkal, egyéb 

módon 
• egymagában az elvárt teljesítmény 

elmaradásával
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A munkavállaló képességére 
alapított felmondás

különbségtétel a felmondási 
korlátozásoknál – más az eljárás, 

- határozott idejű munkaviszony 
megszüntetése felmondással 
(képességre alapítottan), 

- „akarja, de nem tudja”, „tudja, de 
nem akarja”
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Bírói gyakorlat
- a munkaköri feladatokra való 

alkalmatlanság: a munkavállaló a számára 
kijelölt munkafeladatot valamely 
személyében rejlő ok (képesség, adottság, 
készség) hiánya miatt nem tudja ellátni.

- betegség, terhesség nem 
(Mfv.I.10.722/2005/3.) - törvényes 
mentesülési ok - felmondás nem 
alapítható
súlytalan, csekély kötelezettségszegés 
önmagában alkalmatlanságot nem 
(okszerűség hiánya) (BH 2004.158.).
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Egészségügyi alkalmatlanság
33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint
1/2004. számú Közigazgatási-polgári 
jogegységi határozata
15 napon belül kérhető munkaköri 
alkalmasság II. fokú elbírálása
keresőképtelenség önmagában nem 
(EBH 2006.1538.; BH 2007.96.). 

3434



Indok
általában nem elfogadható az 
alkalmatlanságra, bizalomvesztésre, 
együttműködésre képtelenségre, 
hanyag munkavégzésre hivatkozás, 
ha az indokolás nem tartalmaz azt 
alátámasztó körülményre hivatkozást.
világosság megítélése a címzett 
munkavállaló szempontjából (BH 
2004.51.) 
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A határozott idejű munkaviszony 
felmondása

munkáltató:
a) a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt 
vagy
b) a munkavállaló képességére alapított okból 
vagy
c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan 
külső ok következtében lehetetlenné válik.
munkavállaló: A felmondás indoka csak olyan ok 
lehet, amely számára a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné tenné vagy 
körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel 
járna.

- felmondási tilalmak, 
- felmondási korlátozások?
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Felmondási tilalmak
A közlés tilalma
határozott és határozatlan idejű 
munkaviszony megszüntetése
17/2014.(V.30.) AB határozat: 2014. május 
31-étől megsemmisítette az Mt. 65. § (5) 
bekezdéséből „... a felmondás közlését 
megelőzően” szövegrészt.
BH 2004.521.; BH 2005.366.; EBH 
2005.1242.)
együttműködési kötelezettség, jóhiszemű 
joggyakorlás
vezető is
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4/2013. KMK vélemény
Általában nem megállapítási kereset
A jogellenesség megállapítása után 
elévülési időn belül érvényesíthető 
további igény
csak egyoldalú intézkedésnél kell 
jogorvoslati kioktatás
Egyeztetés nem érinti a 
keresetindítási határidőt
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Munkavállalói azonnali hatályú 
felmondás

Kétfajta munkajogi igény: 
- munkavállaló: felmondási időre járó 
távolléti díj, végkielégítés, 
-munkáltató: jogellenesség 
jogkövetkezménye 

30 nap, 2013. VIII. 1-től három év
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3/2014. KMK vélemény
Jogellenes megszüntetés 
jogkövetkezményei – kártérítési 
szabályok alkalmazandóak 
12 havi távolléti díj – felső korlát, 
nem önálló jogcím,
Munkavállaló bizonyítási 
kötelezettsége
Bruttó összeg, de az elmaradt 
munkabérből le kell bonni a 
munkavállalót terhelő tb járulékokat 4040



Kárenyhítési kötelezettség
Mt. 179. § (4) bekezdés 
- munkavállalónak kell bizonyítania, hogy eleget 

tett?
- A kellő gondosság elmulasztása: 
- az állami foglalkoztatási szervvel nem működik 

együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítése érdekében, 

- nem köt álláskeresési megállapodást, 
- a szerv által felajánlott megfelelő munkahelyet 

elutasítja, 
- továbbá maga nem keres aktívan munkahelyet. 
- az elmaradtmunkabér, egyéb járandóságok, 

illetve kár kapcsán az eset összes 
körülményének mérlegelése (kjt. volt 34.§ (5)).  4141



Köszönöm a figyelmet!
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