
Kúriai esetek: Munkaviszony jogellenes megszüntetésének kérdései 

 

A videó leírása: A Kúriai esetek-videós kerekasztal-beszélgetés sorozat epizódjában a Kúria 

bírái, valamint külsős szakértők egy munkaügyi eset kapcsán, a munkaviszony jogtalan 

megsértése ügyében indult perrel összefüggésben beszélnek a jogi háttérről és osztják meg 

érveiket. 

 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! A Kúriai esetek című 

kerekasztal-beszélgetés harmadik alkalmának témája egy munkaügyi tárgyú kúriai ítélet, 

amelyben a munkaviszony, annak megszüntetése, valamennyi kényes témája terítékre került. 

Elöljáróban köszöntöm beszélgető társaimat dr. Hajdu Editet, aki a Kúria tanácselnöke és 

munkaügyi szakbíró, köszöntöm Élő Anitát, aki a Heti Válasz rovatvezetője és nem utolsó 

sorban Ács Lászlót, aki a Mercedes kecskeméti gyárának személyzeti igazgatója és 

ügyvezetője. Amint említettem, egy munkaügyi tárgyú kúriai ítélet a beszélgetésünk tárgya. 

Ebben az ítéletben nagyon sok érdekes probléma vetődött fel, miután a munkaügyi perben a 

felperes egy átszervezéssel indokolt felmondást sérelmezett és az ügyben életkoron alapuló 

hátrányos megkülönböztetés is felmerült.  

 

Dr. Hajdu Edit: A felperes egy műszaki végzettségű negyvenes éveiben járó, a munkáltatónál 

15 éve dolgozó középvezető volt, aki szervezetileg egy olyan osztályt, a biztonsági osztályt 

vezette amely a Beszerzési Igazgatósághoz tartozott, és az oda kinevezett új vezető harmincas 

éveiben járó, szintén korábban az alperes alkalmazásában álló vezető volt. A felmondásnak az 

indokolása azt tartalmazta, hogy átszervezés történt, ami az ő munkakörét is érintette, 

mégpedig oly módon, hogy osztályvezetői munkaköre megszűnt. A felmondás 

jogellenességének a jogkövetkezményei iránt indította a pert és több okból támadta, illetve 

azt adta elő, hogy az ő munkaköre az átszervezés eredményeként nem szűnt meg, hiszen a 

feladatai megmaradtak, hiszen azt ellátja az újonnan kinevezett új vezető. Ebből következően 

okszerűtlen is az ő munkaviszonyának a megszüntetése, hiszen zömmel az új vezető az ő 

feladatait látja el, ő is el tudta volna ezt látni, és mint a mai joggyakorlatban rendszeresen 

előforduló úgynevezett jolly jokerként előhúzta a kalapból a hátrányos megkülönböztetést is, 

mégpedig az életkoron alapuló diszkriminációra hivatkozott, illetve az alperesnél eltöltött 



munkaviszony időtartamát. Az elsőfokú bíróság elutasította az ő keresetét. A másodfokú 

bíróság ezzel ellentétesen döntött, az átszervezésnek a valóságát, okszerűségét ő is 

fennállónak találta, tehát ebből a szempontból jogszerűnek ítélte, Viszont az életkoron 

alapuló diszkriminációt megállapította, ugyanis itt a diszkrimináció kérdéskörét boncolgatta, 

hiszen emiatt veszített a munkáltató a perben. 

 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Kinek az álláspontját fogadta el a Kúria? 

Dr. Hajdu Edit: A Kúria a munkáltató álláspontját fogadta el. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Mivel indokolt a Kúria? 

Dr. Hajdu Edit: A Kúria azt mondta, hogy az életkoron alapuló diszkrimináció megállapítható 

volt, de kimentette magát sikerrel a munkáltató az alól, hogy miért nem sértette meg ennek 

ellenére az egyenlő bánásmódnak a követelményét.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Lényegében ennek az ügynek két nagy kérdése volt, Az egyik a 

felmondás valósága, a másik pedig az életkoron alapuló diszkriminációt. Maradjunk akkor 

egyenlőre a felmondás kérdésénél. A munkáltató, mint hatalmasság korlátlanul élhet-e a 

felmondás jogával? 

Ács László: Azt gondolom ez egy eléggé összetett kérdés. Az indoklást, azt általában azért 

szerintem ismerik a munkáltatók magatartás, képesség és működéssel összefüggő ok. Az más 

kérdés, hogy általában két különböző fél, két különbözőképen értelmezi ezt a dolgot. Én azt 

gondolom, hogy a munkáltatók és itt most egy kicsit a demonizált multinacionális cégekről is 

beszélek, őnáluk van meg leginkább a jogbiztonság ebből a szempontból. Egyrészt 

szervezetileg külön jogi részleggel rendelkeznek, akiknek az a feladatuk, munkaköri 

kötelességük, hogy biztosítsák a jogi megfelelést az összes törvénynek való megfelelést, és 

ilyen esetekben, a felmondások esetében az első részleg, akinek kikérik a véleményét az a jogi 

osztály. Másik oldalról pedig, minden egyes ilyen nagyvállalat életét, működését áthatják a 

különböző szabályozások, polisziik amik általában - mint például nálunk is nemzetközi 

irányelvek -, amiket betartunk és még kiegészítünk a magyarországi szabályzással, tehát már 



ezek sem teszik lehetővé, hogy a jogszabályoktól és ennél magasabb értékrendtől el tudjunk 

térni.  

Élő Anita: Jól értem - bocsánat Igazgató úr -, azt mondja, hogy a multinacionális cégeknél 

vannak a magyar munkavállalók nagyobb biztonságban? Jól értettem? Nagyobb 

jogbiztonságban? Ez volt az állítás? 

Ács László: Én azt mondom, hogy a multinacionális cégeknél biztos, hogy megvan a 

jogbiztonság. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a szabályzásokat nézzük például nagy vállalati 

életben teljesen általános, hogy ha beszélünk egy „integrity” nevű szabályozásról, ami azt 

jelenti, hogy ha a törvényi szabályzás előír valamit nekem, annál többet kell tennem, és 

jobban biztosítanom kell, hogy sem a munkavállaló, sem a vállalat érdekei nem sérülnek. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Azért azt itt el lehet mondani, hogy a multinacionális cégeknél 

olyan szakember gárda van; egyrészt a jogászok, másrészt pedig a munkaügyi szakember 

gárda, aki kell, hogy ismerje a jogszabályokat, a törvényeket. Foglalkoznak azzal, hogy a 

munkaügyi bíróságok milyen ítéleteket hoznak? 

Ács László: Az tudom mondani, hogy az ilyen jellegű cég biztos, hogy ismerik és alkalmazzák is, 

ugyanis jogászok és általában jó jogászok képviselik ezen területet. Ez annyit jelent, hogy 

amennyiben olyan szituációba kerül a vállalat és a munkavállaló, hogy ha a munkaviszony 

valamilyen okból megszüntetésre kell, hogy kerüljön akkor az összes tényező és az összes 

ráható ellenmérlegelésre kerül és annak megfelelően, de én azt gondolom, hogy kicsit 

visszább kell mennünk. Tehát nem a felmondásnál kezdődik az esetleges probléma, hanem a 

szerződéskötéskor. Tehát már a szerződéskötéskor mind a két félnek tisztában kell lenni a 

vállalt kötelezettségekkel, jogokkal, Tehát a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége már ott 

indul, Olyan tényezőkkel, olyan elemekkel kell belemennie ebbe a munkajogviszonyba, amit 

mindkét fél ismer, mindkét fél így gondol - ez egy nagyon fontos kérdés -, tehát meg kell 

ismertetni mindkét félnek, hogy tényleg igy gondolod, ezt vállalod, ez a szerződés több évre 

szól és mikor a különböző kisebb szerződéseknél az utolsó betűig elolvassuk a különböző 

szabályzásokat ezen szerződést hajlamosak vagyunk - én is mint munkavállaló beszélek 

magamról - áttekinteni, felületesen átnézni és aláírni. Ezek ugyan olyan jogviszonyt szabályzó 

szerződés, amit komolyan kell venni és innentől kezdve maga a munkaviszony tartama alatt is 

oda kell figyelni arra, hogy ha esetleg valamilyen jogsértés történt, vagy munkavállaló 



viselkedése, magatartása, képessége nem megfelel az adott munkakör betöltésére, akkor 

általában egy jogkövető cégek arra figyelnek, hogy betartsák a lépéseket. És akkor itt megint 

nemzetközi szabályzásról beszélek, Meg van a folyamat, hogy először figyelmeztetjük, szóbeli 

beszélgetés, utána szóbeli beszélgetés protokollossá után írásbeli, tehát megvannak ezek a 

lépések, ami által a munkavállaló számára is egyértelművé válik, hogy itt valami nem jó, nincs 

rendben, elmondhatja ő is a véleményét természetesen minden egyes alkalommal, és példa 

itt jönnek be a jogászok, akik elmondják minden alkalommal amennyiben példa egy írásbeli 

figyelmeztetésnél a dolgozó más véleményen van ezzel az adott esetben bíróságok előtt 

mérlegelésre kerül, hogy egyáltalán jogszerű volt e az írásbeli intézkedés, tehát én azt 

gondolom, hogy ilyenkor is nagy szerepük van a jogértő embereknek. De alapvetőleg, ha egy 

folyamat le van szabályozva és a folyamatban résztvevők ezt a szabályzást követik, akkor 

elméletben, elvileg nem történhet olyan hiba, ami alapján azt mondja a munkavállaló, hogy 

márpedig itt jogsértés történt és nem megfelelő a felmondás. Természetesen minden egyes 

alkalommal történhet értelmezésbeli különbség. A diszkrimináció nagyon jó megfogalmazás 

volt, ez a jolly joker, mert vannak esetek - nem vagyok jogász -, de tudom például próbaidő 

alatt is ilyenkor mikor leépítések vannak nem kell indokolnia a munkáltói intézkedését, kivéve, 

ha a munkavállaló vélelmezi, hogy diszkrimináció történt és a munkáltatónak mégis csak 

indokolni kell. Ezért mondják ismételten a jogászok, hogy ez az intézkedést írásos anyaggal 

dokumentálni kell, mert bármikor előfordulhat, hogy a dolgozó másképp értelmezi.   

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Persze, ha ez ilyen ideális lenne, akkor munka nélkül maradnának a 

munkaügyi bíróságok.  De hát ugye ezért tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Azért hadd 

kérdezzem meg, hogy átszervezést, létszámleépítést hogyan hajtanak végre? 

Ács László: Miután nem tudom az egész munkáltatói társadalmat képviselni, én arról tudok 

nyilatkozni, hál’ istennek jelen helyzetben nincs szó az autóiparban, szerintem egyéb 

iparágban sem leépítésekre, inkább a másik oldalról van problémák, hogy jelenlegi 

munkaerőpiac inkább keresleti. Volt azonban korábban a 2008-2009-es időszakban nekem is 

olyan esetem, mikor végre kellett hajtani létszámleépítést És azt gondolom, hogyha az ember 

próbál kétoldalon, az egyik a jogi megfelelés, a másik az emberi megfelelés, nekem, mint HR-

es szakembernek mind a kettő egyformán fontos. Tehát az egyik oldal az, hogy tényleg 

mindent az előírt módon, tehát egyeztetésekkel az érdekképviseletekkel, előzetesen 



értesíteni kell az érintett munkavállalókat, beszélni kell velük, ezt úgy kell végrehajtani, hogy a 

meghatározott folyamatnak ez megfeleljen.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Önöknél működik szakszervezet? 

Ács László: Igen. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Üzemi Tanács is? 

Ács László: Igen. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: És jók a kapcsolatok? 

Ács László: Én azt gondolom, az érdekképviselet jó. Az erős szakszervezet jó. Az erős 

szakszervezettel tudok olyan kollektív szerződés kötni, amikor nem azzal az alapokat kell 

tisztázni, hogy ez a paragrafus mit jelent, hogy értelmezzük, akik kompetens, aki képzett, ő 

vele lehet olyan megállapodásokat kötni, amivel mind a két félre érdeke érvényre juttatásra 

kerül. Ez nagyon fontos egyébként. Nálunk két szakszervezet van, mind a kettő erős, és az 

üzemi tanács is ebből adódóan megfelelően képviseltetve van, Bár ugye mind a kettőnek más 

a tevékenységi köre, és inkább az érdekképviselet, a szakszervezet, aki fel tudd lépni, de azt 

gondolom, ezt minden munkáltatónak tudnám üzenni, jó az érdekképviselet és hogy ha velük 

tárgyalok, akkor egyrészt olyan visszajelzést kapok, amit nem mindig lát az ember direkt, 

másrészt pedig olyan megállapodásokat tudok kötni amit például az Mt. is lehetővé tesz, csak 

érdekképviseleti megállapodással.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Tanácselnök asszonyt kérdezem újra. A munkaügyi bíróságok elé 

kerülő esetek túlnyomó többsége munkáltatói megszüntetéssel, munkaviszony 

megszüntetéssel van összefüggésben. Mi az ítélkezési tapasztalat? 

Dr. Hajdu Edit: A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja már két ízben foglalkozott a 

munkaviszony megszüntetési gyakorlatával. Tehát elég nagy merítés az országos szintű 

felmérést jelentett. Az első kifejezetten a felmondásokkal foglalkozott, munkáltatóival, 

munkavállalóival is, és megállapítható, hogy nagyobb részben az indokolással kapcsolatosan 

indulnak a jogviták, 80 %-ban. A felmérés azt igazolja, 50-50 %-ban történik a pernyertesség a 

munkáltatók és a munkavállalók között. Az átszervezés az egy ilyen gyűjtőfogalom, és olyan 



régen kialakult már a bírói joggyakorlat, amelyet egy szerintem egy széleskörben ismert 

kollégiumi állásfoglalás, az úgynevezett 95. számú munkaügyi kollégiumi állásfoglalás, ami 

most is időtálló, segített, alakított, ahol lefektette, hogy azok a szempontok, amiknek meg kell 

felelni és miként kell megfelelni a törvényi  előírásokat is figyelembe véve.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Miként kell magyaráznia a felmondásban a munkáltatónak, hogy 

miért szervez át, miért csökkent létszámot, meg kell-e indokolnia?  

Dr. Hajdu Edit: Nem. A több nem mindig jó az indokolásban. Tehát amikor történik egy 

működési okra alapított munkáltatói intézkedés, egy felmondás, akkor nyilvánvalóan annak 

vannak gazdaságossági szempontjai. Ha ezt beleírják, akkor ugye fölmerül annak a veszélye, 

hogy azt neki bizonyítania kell, hogy tényleg bevételcsökkenés történt-e, tényleg likviditási 

problémái vannak. A bírói gyakorlat az, hogy ezzel nem foglalkozunk, ez következetes, hogy ez 

egy olyan célszerűségi, észszerűségi, munkáltatói mérlegelési, gazdaságossági szempont, 

amellyel nem foglalkozhat a bíróság, ebbe nem szólhat bele. Ugye a törvény előírja, hogy kin 

van a bizonyítás általában, ugye a valóság, okszerűség bizonyítása, nyilatkozatottevőt, tehát a 

munkáltatót terheli, És itt kapcsolódnék ahhoz, hogy az indokolásnélküliségnél is vannak 

Amikor nem kell megindokolni a döntést, akkor is vannak olyan szempontok, amik az 

alapelveknél vannak szabályozva, a tisztességes eljárás, a jóhiszeműség, a joggal való 

visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelményének a megtartása és ezt is, ezért is 

helyt kell állni a munkáltatónak, csak a bizonyítási teher nem mindegy, hogy ki mit bizonyít, 

Mert az egyenlő bánásmódnál egy kellemetlen bizonyítás van, mert a munkáltatót terheli. 

Viszont a többinél, a joggal való visszaélésnél, a tisztességtelen eljárásnál, ott a  

munkavállalónak kell majd a perben bizonyítania, ha erre hivatkozik.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Egyre többet cikkeznek a sajtóban arról, hogy csökkent a 

munkaügyi perek száma. Ez ma már eléggé egyértelmű, ez ténykérdés. Mi erről a véleménye? 

Élő Anita: Hát, ha ezt a konkrét ügyet nézzük, akkor elég jó kis magyarázatot találunk, azt 

hiszem. Bár itt látom az ítéletből, hogy ha összeszámolom akkor ez legalább 

egymilliónégyszáz-ötszázezer forintba került a munkavállalónak a saját ügyvédi költségén 

kívül, hogy ha jól számolom az, hogy elveszítette ezt a pert. Borzasztóan nehéz megítélnie egy 

munkavállalónak. Van egy bonyolult jogi szabályozás. Az elsőfokú bíró is teljesen másképp 

gondolkodik, mint a másodfokú bíró, aztán a Kúria meg egy harmadik véleményen van, azt 



mondja, hogy egyik bíró sem látta át teljes részletességben az ügyet, Akkor kérdezem én, 

akkor az a szerencsétlen munkavállaló, akinek ráadásul még az ügy egyik felében neki kell a 

bizonyítékokat is összeállítani, ő hogyan látta át? 

dr. Tálné dr. Molnár Erika: Ugye, itt egy nagyon magas fizetésű munkavállalóról volt szó, de 

azért az tudni kell, hogy az átlagfizetések esetén a munkaügyi perekben munkavállalói 

költségkedvezmény érvényesül, tehát nem kell illetéket fizetni. Ez olyannyira így van, ez 

annyira fontos szabály, hogy törvény előírja, hogy a bíróságnak hivatalból kell végig az eljárása 

során vizsgálni és hivatalból kell segíteni abban a munkavállalót, hogy ez költség- és 

illetékmentesség érvényre jusson. Tehát ebből a szempontból ez egy kivételes ügy.  

Élő Anita: Ezt örömmel hallom. A másik oka, ami miatt csökkenhet a pereknek a száma, az 

pedig a magyarországi hihetetlenül gyenge szakszervezeti jelenlét. Tehát azt hiszem, hogy 

hármunk közül én vagyok az egyetlen, aki valaha életében sztrájkolt, Még tán ’90-’91-ben a 

Magyar Nemzet munkavállalójaként sztrájkoltam, és egy ilyen helyzetben nagyon fontos 

amikor valamilyen jogvita van az elbocsájtások körül, hogy ne magának kelljen elmennie 

ahhoz az ügyvédhez akit ismer, aki esetleg a lakásszerződését aláírta, Holott itt szakjogászra 

lenne szükség munkajogi szakjogászra, Hanem legyen egy olyan érdekképviselet, amelyik 

ebben a pillanatban, amikor vita van, oda tudd állni, és bocsánatot kérek, hogy untatom , de 

olyan jogi képviseletet tudna amelyik partnere tud lenni az önök nagyon jól képzett 

jogászaival, akik pontosan tudják, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy Ön bólogasson és 

mosolyogjon majd amikor a Kúriához érkezik az ügy. Tehát ez is egy probléma, hogy nagyon 

sok cégnél, sok multinál is tudjuk, nincsen szakszervezet, és ezért maguknak kell a saját 

jogvédelmükről gondoskodnia az embereknek.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Hát lényegében már rátértünk az ügy másik kérdésére, a 

diszkriminációra, a hátrányos megkülönböztetésre. Itt az adott ügyben életkoron alapuló 

megkülönböztetésre hivatkozott a munkavállaló. Ő azzal érvelt, hogy azt a pozíciót, amit ő is 

betölthetett volna szakképzetsége, alkalmassága, hosszú gyakorlata alapján, azt egy jó tíz 

évvel fiatalabb munkavállaló kapta meg és nem pedig ő. Ő ezt életkor szerinti 

diszkriminációként értékelte. Mit lehet ebben mondani, miben jelenik meg ez védelem, 

egyáltalán mit jelent az egyenlő bánásmód?  



Dr. Hajdu Edit: Ez az egyenlő bánásmód kérdésköre az Európai Uniót megelőzően a közösségi 

jog, de még ezt megelőzően a Nemzeti Munkaügyi Szervezet az ILO-nak az egyezményeiben 

jelentkezett, és először a férfiak és nők közötti diszkriminációban, főleg a bérezés területén 

kezdődött. És eljutottunk oda, a közösségi jog, majd az Európai Unió jogának a jogalakítása 

során, az irányelvek, illetőleg az Európai Unió Bíróságának a jogalakító tevékenysége 

eredményeként, hogy tulajdonképen egy általános diszkrimináció tilalom van érvényben, 

amely nem csak a foglalkoztatásra vonatkozik. Az általános diszkrimináció tilalom az 

Alaptörvényben is megjelenik és 2003-ban született egy törvény az egyenlő bánásmódról és 

esélyegyenlőségről. Ezzel a fogalommeghatározásokon túl részletezi, hogy milyen fórumok 

vannak az egyenlő bánásmód megsértése esetén. A munkáltatóknak sokkal több lehetősége 

van úgymond arra, hogy hátrányosan megkülönböztessen. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: A munkaügyi bíróság szigorúbb szankciókat alkalmazhat egy 

munkáltatóval szemben, ha megállapítja az egyenlő bánásmód sérelmét. 

Dr. Hajdu Edit: Igen. Mondjuk, hogy díjázásnál ugye kötelezheti a bérkülönbözet 

megfizetésére, jogviszony megszüntetésnél nem csak a jogellenesség általános 

jogkövetkezményeit, a kártérítést ítélheti meg, hanem az egyenlő bánásmód sérelme 

megállapítható, akkor helyreállíthatja a jogviszonyt, Illetve, ha az egyenlő bánásmód sérelme 

személyi jogsértést is egyben az emberi méltóság sérelmét is jelenti, tehát sérelemdíjra is 

igényt tarthat még ezen túlmenően a munkavállaló.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Az adott ügyben ugye nem ezzel végződött az ügy, de a mi 

felperesünk kérhette volna a munkaviszonya visszaállítását?  

Dr. Hajdu Edit: Igen, kérhette volna. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Annak ellenére, hogy az ő munkaköre már megszűnt, nem is volt 

olyan munkakör, ami üres volt, amit betölthetett volna. 

Dr. Hajdu Edit: A jelenleg hatályos törvény szerint az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése az egyik olyan ok, amely alapján a helyreállítást lehet kérni. 

Élő Anita: Tehát ebben az esetben a bíróság azt mondta, hogy nincsen igaza a 

munkavállalónak. 



Dr. Hajdu Edit: Igen. 

Élő Anita: De, hogy ha azt kérte volna a munkavállaló, hogy őt vegyék vissza az állásába, mert 

a diszkriminációt az bizonyítottnak látta a bíróság, akkor mégis ugyan ebben a perben vissza 

kellett volna venni? 

Dr. Hajdu Edit: De csak akkor, hogy ha a diszkrimináció megáll, tehát a hátrányos 

megkülönböztetés megállapítható. 

Ács László és Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Nem, nem, nem. 

Élő Anita: Tehát igaza volt, de még sem állt meg? 

Ács László és Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Nem volt igaza. 

Élő Anita: De a diszkrimináció esetében igen. 

Dr. Hajdu Edit: Nem, azt majd most fogom elmondani, hogy miért, mert igen, egy kicsit 

bonyolult. De azért is jó, hogy beszélünk erről.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Valójában ott dől el, hogy kinek mit kell bizonyítani. Felmondás 

esetén ez teljesen egyértelmű - igazgató úr is elmondta - a felmondás világosságát, valóságát, 

okszerűségét amire Legfelsőbb Bírósági kollégiumi állásfoglalás áll rendelkezésünkre, és óriási 

a bírói gyakorlat, ezt a munkáltatónak kell kétséget kizáróan bizonyítani. És hát megkérem 

tanácselnök asszonyt, hogy mondja el, a munkavállalóra mi hárul és a munkáltatóra mi hárul? 

Dr. Hajdu Edit: Ez a szabályozás ebben a külön törvényben van, nem a Munka 

törvénykönyvében. Onnan kezdeném, hogy ugye a hátrányos megkülönböztetésnél mindig 

valamilyen védett tulajdonsággal rendelkező személy esetén beszélhetünk, mivel vele 

összehasonlítható helyzetben lévővel szemben éri őt. A védendő tulajdonságokat felsorolja a 

törvény. Ilyen a nem, ilyen a családi állapot, az egészségi állapot, az anyanyelv, a nemzetiség, 

a nemi identitás, az életkor, az anyaság. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: A mi ügyünkben hogyan értékelt a bíróság a munkaviszony 

hosszára hivatkozását a felperesnek?  



Dr. Hajdu Edit: Az Európai Unió Bíróságának volt egy hasonló eseti döntése 2011-ből, Ahol 

arra hivatkoztak, hogy a munkáltatónál szerzett gyakorlat, az úgynevezett közvetett hátrányos 

diszkrimináció, mert valójában az életkoron alapul, hiszen abból indultak ki, aki idősebb annak 

általában több a szakmai gyakorlata. De azt mondta erre az Európai Unió Bírósága, hogy ez 

nem olyan közvetlenül hozzákapcsoló, a személyiséghez hozzákapcsolódó tulajdonság hiszen 

bármely életkorban kezdődhet a munkaviszony, tehát ez nem kapcsolódik közvetlenül az 

életkorához, tehát nem lehet ilyen egyéb helyzet sem, és nem lehet életkoron alapuló 

közvetett diszkrimináció. Ugyan ezt mondta ki a Kúria is, hogy az egyéb helyzetet felejtsük el, 

ez nem objektív csoportképző tényező, nem a személyiség egyéni vonását jelenti, Ez őtőle 

függő, hogy mikor létesül, mikor szűnik meg a munkaviszony hossza, tehát emiatt ő nem 

hivatkozhatott erre az egyéb helyzetre. Maradt az életkor. Ugye, itt azt mondta az alperes, 

hogy nem szélsőséges életkor, nem pályakezdő, nem nyugdíj előtt álló, hasonló korcsoport a 

30, 40-es ebből a szempontból majdnem ugyanaz. Na, az viszont nem igaz, mert akkor nem 

lenne értelme az életkornak, ennek, mint védendő tulajdonságnak. Ugyanis, ha elhatárolható, 

megkülönböztethető egymástól két korcsoport, melyből az egyik védendő a másikhoz képest, 

a vele összehasonlítható helyzetben lévő korcsoporthoz képest, akkor megállapítható az 

életkor szerinti diszkrimináció.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Annyit el kell mondani, hogy a Kúria itt egy nagyon fontos elvet 

mondott ki, hogy nem csak a fiatal pályakezdők és az ötven év felettiek tekintetében jöhet 

szóba az életkor szerinti diszkrimináció, hanem alacsonyabb, vagy középkorú embereknél is, 

az egymáshoz való kapcsolat alapján lehet megítélni, hogy melyik az az életkorban lévő 

munkavállalói csoport, amelyiknek a védelmét a jog biztosítja.  

Dr. Hajdu Edit: Ami itt a döntő volt az ítéletnél, az a bizonyítás teher. Ezt szintén az Európai 

Unió gyakorlatából vettük át, és ez nagyon szigorú a munkáltatóra, és következésképp 

kedvező a munkavállalóra, mert egy fordított bizonyítási teher van. Mit kell a panaszosnak, 

tehát aki az egyenlő bánásmód sérelmére hivatkozik, tennie? Annyit kell tennie, hogy 

valószínűsítenie kell - és itt ezen a szón van a hangsúly - azt, hogy ő neki van egy védendő 

tulajdonsága, illetve őt hátrány érte. Védett tulajdonság itt az életkorra hivatkozott. Ezt a 

Kúria azt mondta, hogy igen, valószínűsítetted, Hátrány pedig az, hogy megszűnt a 

munkaviszonyom. Kész. Ő hátradőlhetett, nyugodtan, hogy én megtettem, ami rám hárult. A 



bizonyítás, az bírói bizonyosságot jelent és a munkáltatón van az, hogy bizonyítson, de mit? Az 

ellenkezőjét tulajdonképpen annak, amit valószínűsített a munkavállaló.   

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Adott esetben a munkáltató azt tudta bizonyítani, hogy itt nem 

egyszerűen munkakör, vezetői munkakör szűnt meg, és őt, a mi felperesünket nem 

választották ki egy másik munkakörre, hanem azt tudta a munkáltató bizonyítani, hogy 

stratégiát váltott, a munkáltató Már nem azt a szakterületet helyezte előtérbe, azt a 

szaktudást, amivel a mi felperesünk rendelkezett, hanem egy másik igazgatóságot hozott 

létre, abban más szervezeti struktúrát, más osztálystruktúrát és ebbe a felperes egyáltalán 

nem fért bele. Tehát amit ő kifogásolt, hogy egy fiatalabb munkavállalóval betöltötték, a 

fiatalabb munkavállalónak olyan iskolai végzettsége volt, ami megfelelt ennek az új szervezeti 

fellásnak és az új feladatoknak. Tehát a fiatalabb munkavállaló nem a mi felperesünk ellenére 

került kiválasztásra, hogy ő fiatalabb, hanem azért, mert ennek nagyon súlyos és komoly 

szakmai indoka volt. 

Élő Anita: De akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy ha jogszerűen akar valaki elbocsájtani 

valakit, akkor átszervezésre kell hivatkoznia, Az egyikre odateszi, hogy oké, a másikra, hogy 

műszaki és akkor megáll a dolog, hiszen tudja igazolni, hogy itt valami ilyesmi történt. 

Dr. Hajdu Edit: A törvény a foglalkoztatás területén plusz bizonyítási kötelezettséget ró még a 

munkáltatóra is, és Azt monda, hogy kimentheted magad akkor is, hogy ha a munkaviszony 

tartalmából, jellegéből adódóan, abból következően egy ésszerű, jogszerű feltételen alapuló 

arányos különbségtétel történik, tehát van egy ésszerű indoka. Itt az volt, ugye mondtam, 

hogy műszaki végzettségű, beszerzési igazgatósághoz tartozott korábban ez az osztály. Az 

átszervezést következtében jogi igazgatóság alá került, máshoz helyeződött biztonság 

technikára, jogi szempontú adatkezelésre helyeződött a hangsúly, és neki nem volt jogi 

végzettsége, mert műszaki végzettségű volt, Az újnak nem csak hogy fiatal volt, hanem jogi 

végzettsége is volt, tehát ez volt tulajdonképpen a kiválasztás szempontja, ami ésszerű, 

logikus és megfelelt a struktúraváltás szempontjának, Tehát munkaviszony jellegéből adódott, 

a munkafeltételek ez az alkalmazáshoz kapcsolódó feltétel volt.  

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Tehát önmagában a munkáltató, hogy átszervez, létszámot leépít, 

ez nem elegendő a kimentéshez, Ahhoz ilyen nagy volumenű átszervezés, struktúraváltás 

szükséges, mert azt egy munkaügyi bíróság mégse mondhatja, hogy senki nem küldhető el, 



mert ez fiatalabb, annak kettő gyereke van, amaz nő, stb., stb. , Mert akkor végsőfokon ide 

juthatnánk el. Az adott ügyben hát pontosan ezért nem nyerte meg a pert a felperes, mert a 

munkáltató ezt az objektív nagyon nagy volumenű átszervezést struktúraváltást tudta 

bizonyítani, és hát az pedig nem feltételezhető, hogy azért hajtottak végre ilyen óriási 

átszervezést, hogy egyetlen egy embertől megszabaduljanak.  

Ács László: Akartam én is megjegyezni ezzel kapcsolatban, azt, hogy teljesen valószerűtlen. 

Egy átszervezés az annyit jelent, hogy ügyvezetői döntésnek előtte kell lenni, gazdasági 

számtásokat kell, az éves költségvetéstől kezdve rengeteg olyan elemben, tényezőben meg 

kell jelennie ennek a hasznának, illetve a gazdaságosságának, amit utána indokolhat minden 

fórumon belül, cégen belül, hogy erre szüksége van erre az átszervezésre.  

Élő Anita: Ebben az esetben azért lennék a munkavállalónak az elbocsájtása az egy komoly 

anyagi terhet jelent a munkáltatónak, hiszen hallottuk, hogy 15 éves munkaviszonyával, tehát 

maximális végkielégítéssel.  

Ács László: Éppen ezt támasztja alá, hogy egy gazdaságossági számítás történt, ahol rövid 

távon nagyobb költség, viszont hosszú távon kifizetődő, hogy átszervezik az osztályokat, 

összevonják a különböző feladatokat és ez hosszú távon racionális, pont ez igazolja ezt. 

Dr. Tálné dr. Molnár Erika: Azzal talán zárni is lehet a beszélgetésünket, hogy az meg volt, 

amire a felperes hivatkozott, de az ő elküldésének az oka nem az életkor volt, hanem az, hogy 

egy nagyon nagy volumenű olyan átszervezést hajtott végre a munkáltató, amibe ő nem fért 

bele. A munkáltató egyébként megválaszthatja azt, hogy kikkel tölti be a vezető állásokat. 

Kettő dolgot nem tehet, nem diszkriminálhat és joggal való visszaélést sem valósíthat meg. Itt 

a munkaviszony hosszánál esetleg, ha azt vizsgáljuk, hogy mit érhetett volna még el ez a 

munkavállaló joggal való visszaélésre esetleg hivatkozhatott volna, ha ebbe az irányba megy el 

a per, hogy valóban volt egy ilyen háttérszándék, hogy a hosszú munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalókat küldik el. Végül is ennek a konkrét esetnek nagyon sok tanulsága volt. A 

felvetett kérdések sok ezer munkáltatót és sok százezer munkavállalót érintenek érzékenyen. 

Én végezül szeretném megköszönni beszélgető partnereinknek, hogy elfogadták a meghívást 

és részt vettek ebben a beszélgetésben, és segítettek bennünket, hogy a munkajog kényes 

kérdéseiben világosabban láthassunk. 


