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BEVEZETÉS

A munkajogi viták és konfliktusok lényegének meghatározása, a
pontos és korrekt definíció megfogalmazása régóta foglalkoztatja a
munkajog tudományának művelőit külföldön és hazánkban egyaránt.
Magyarországon a rendszerváltozást megelőzően szakmai vita utoljára az
1980-as évek első felében bontakozott ki a munkaügyi vita fogalmáról
illetve a munkaügyi/munkajogi eljárás problémáiról.
A munkaügyi vitákat és feloldásuk rendjét szabályozó 1992. évi XXII.
törvény (Munka Törvénykönyve) vonatkozó részeit a vitamegoldó
intézmény koncepciójának megalkotására kiírt pályázatra beérkezett illetve
az ugyanebben az időben a munkajogi viták rendezésének magyarországi
történeti áttekintésére kiírt pályázat keretében készült tanulmányok szerzői
erős kritika alá vették.

Jelen munka igyekszik a munkajogi konfliktust és munkajogi vitát
elhatárolni egymástól és összefoglalni a munkajogi vita klasszifikációja
tárgyában a munkajog tudománya által kidolgozott nézeteket, azokat
ismertetni és értékelni. Kizárólag ezen összegzés után kerülhet sor a
munkaügyi vitarendezési eljárások bemutatására, mert abban talán minden,
e tárgykörben publikáló szerző egyetért, hogy elsődlegesen a vita lényegét
kell meghatározni, ugyanis a vita jellege determinálja a feloldására szolgáló
eljárást illetve intézményrendszert. A széles körű kutatás eredményeképpen
a szerzőnek – talán szerénytelenség nélkül mondható – lehetősége nyílt
egy, a világban kialakult vitarendezési eljárási rendszer átfogó
megismerésére és ezen tudásanyag teljes körű bemutatására és elemzésére
törekedett. A munkajogi szakirodalomban sajnos a kategorizálás nem
egyértelmű és a helytelen felosztás illetve definiálás tévutakra viheti a téma
iránt érdeklődőket. Nem véletlenül képezi az értekezés egyik
legterjedelmesebb részét ez a gondolati kör.

Az értekezés második része annak bemutatására vállalkozik, hogy az
előzőekben meghatározott vitarendezési eljárások miként, milyen
körülmények és feltételrendszer mellett működnek az egyes országokban.
Végigtekintve Közép- és Kelet-Európát, valamint Nyugat-Európát és
néhány tengerentúli államot, azt a megállapítást tehetjük, hogy
gyakorlatilag két egyforma rendszert működtető országot nem találunk,
aminek okai az eltérő történelmi hagyományokban, a nemzeti
sajátosságokban illetve a más országokhoz történő gazdasági, politikai,
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kulturális kötődésben találhatók. Az egyes államok vitarendezési
modelljeinek bemutatása terjedelmi okokból természetesen nem teljes körű,
így a törekvés a legjellemzőbb rendszerek ismertetése részben leíró,
részben jogösszehasonlító jellegű ismertetésére irányult, ugyanakkor
lehetséges, hogy az országok kiválasztása önkényesnek tűnik. Az értekezés
igyekezett a Magyarországtól fejlettebb országok talán többek által is
ismert megoldásai mellett érzékeltetni azokat a törekvéseket is, amelyek
közvetlen térségünkben megnyilvánulnak. Ezek a vitamegoldási rendszerek
rendkívül vegyes és összetett képet mutatnak az érdeklődő számára. Talán
nem érdektelen egymás mellett (után) olvasni a fejlett tőkés országok és a
rendszerváltást követően az ő szintjüket megcélzó, de számos eltérést
felmutató államok megoldásait, hiszen a magyar szakemberek is
okulhatnak ezekből.

Annak érdekében, hogy a magyar Munka Törvénykönyv
szabályozásának elemzését el lehessen végezni, óhatatlanul szükség van a
történetiség kutatási módszerek közé történő beépítésére. Kétségtelen, hogy
Magyarország gazdasági, politikai fejlődése – visszatekintve a történelem
által bemutatott úton – nem igazán tette lehetővé mély tradíciók
kialakulását a munkajogi vitamegoldás területén. Ebből adódóan a magyar
intézménytörténetet taglaló fejezet az értekezés legrövidebb része, ugyanis
a szerző álláspontja szerint elég kevés, a XXI. század elején is használható
eljárás alakult ki az évszázadok során, amelyre a munkajogi szakember
megalapozottan „építkezhetne” a változtatásokat ajánló gondolatai
megfogalmazásakor.

A dolgozat végezetül több problémát fogalmaz meg a magyar Munka
Törvénykönyvének a munkaügyi vitákról szóló része kapcsán, amelyek a
jogalkotást érintik. A kritikai észrevételek egy része ugyan már 1993-ban,
az Mt. hatálybalépését követően nem sokkal megfogalmazódott, de a
jogalkotó részéről változtatásra ezen a területen nem került sor, annak
ellenére, hogy maga a jogszabály 1992. július 1. óta több alkalommal is
módosult (bár kétségtelen tény, hogy átfogó revíziója a mai napig nem
történt meg). A változtatás hiánya természetesen több okra is
visszavezethető, ezek ismertetése viszont meghaladja a jelen munka
kereteit. Ettől függetlenül a módosításra vonatkozó igény a munkajogi
szakma részéről – legalábbis a szerző álláspontja szerint – változatlanul
fennáll, legfeljebb kevésbé markánsan jelenik meg az utóbbi évek
szakirodalmában.
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Az értekezés kutatási módszere a már említett történetiség mellett
részben leíró, részben elemző-jogösszehasonlító jellegű. A tárgykörben
végzett kutatás menetét a tartalomjegyzék egyébként híven tükrözi: a
pontos fogalommeghatározás után kerül sor a világban létező munkaügyi
vitamegoldási eljárások elemzésére, majd az egyes országokban működő
vitafeloldási rendszerek értékelésére. Ezt követően a magyar
intézménytörténet rövid bemutatása után következik a jogalkotás számára
felhasználtató, elsősorban az Mt. Negyedik részét boncolgató kritikai
gondolatsor, az egyik lehetséges módosítás részletes – talán az olvasót
vitára ingerlő – ismertetése.
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I. A MUNKAJOGI VITÁK ÉS A VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

1. A munkajogi vita fogalma

A munkajogi vita fogalmának kialakítása hosszú fejlődési folyamat
eredménye, annak megalkotása a munkajog egészének történeti
változásával egyidejűleg formálódott.1 Ezen folyamat során az egyéni
jogvita megközelítés mellett a kollektív munkajog növekvő szerepével
párhuzamosan kapott egyre nagyobb szerepet a kollektív jellegű
konfliktusok helyzete.

Magyarországon a munkajogi konfliktusok/viták fogalma a
szakirodalom szerint2 egységesnek mondható. Ennek megfelelően a
munkajogi vita az alábbi elemek alapján definiálható:

− valamilyen konfliktus/vita létezése (a vita szükséges, de még nem
elégséges feltétele az álláspontok különbözősége),

− a vita alanyai között valamilyen kapcsolat fennállása,
− a vita alanyai között az ellentétes álláspontok kölcsönös

kifejezésre juttatásra.3

1.A./ A munkaügyi konfliktus a munkaügyi kapcsolatok különböző,
ellentétes érdekű, vagy az érdekközösség által egymásra utalt szereplői
között a munkaszervezetben, vagy szervezetek között felmerült,
munkaviszonnyal közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban levő rejtett
vagy nyílt ellentét. Munkaügyi vitának pedig azokat a munkaviszonnyal
összefüggő intézményesített konfliktusokat tekinti a szakirodalom, amelyek
egyrészről a munkáltatók, érdekképviseleti szerveik, másrészről a
munkavállalók, illetve érdekképviseleti, képviseleti szerveik között
keletkeznek. A munkaügyi vita tehát nem öleli fel a munkahelyi
konfliktusok minden típusát, de a munkaügyi vita nem azonos a munkaügyi
konfliktussal sem.4

1 Kiss György: Munkajog (Bp. 2000.) 258. old.
2 Nagy László: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon. Történeti áttekintés (ÉT Phare pályázat,
Bp. 1993.) 1. old.
3 Kiss György: id. mű 259-261. old.
4 Tóth Ferenc: A munkaügyi viták és rendezésük intézményei (In.: Bevezetés a munkaügyi
kapcsolatokba, Gödöllő 1997) 217-221. old.
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1.B./ A vita alanyának meghatározása azért jelentős kérdés, mert ez
befolyásolja a konfliktusban résztvevők különböző álláspontjának tárgyát.
Míg korábban ez szinte kizárólag a munkáltató-munkavállaló
összefüggésben jelent meg (ekként szabályozva az egyéni jogvitákat), a
munkaügyi kapcsolatok fejlődésével természetszerűleg az alanyok köre is
változott annyiban, hogy egyik oldalon a munkáltató mellett megjelentek a
munkáltatói szövetségek, míg a másik oldalon az egyes munkavállaló
mellett több munkavállaló és a munkavállalók érdekképviseleti szervei is.
Kiss György ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Egy adott konfliktus
munkajogilag abban az esetben releváns, ha a vitában álló felek
munkáltatói illetve munkavállalói pozícionáltságukban állnak egymással
szemben”5

A szakirodalom egyik felvetése, hogy az alannyá váláshoz szükség
van-e valamiféle állami elismertségre, regisztrációra. A magyar jogi
felfogás számára talán furcsa a kérdés ilyetén való felvetése, hiszen a
Munka Törvénykönyve pontosan körülírja, ki lehet munkavállaló,
munkáltató, mit értünk üzemi tanács alatt, illetve mik a fő kritériumok a
szakszervezettel (érdekképviseleti szervekkel) kapcsolatban (ezt egészíti ki
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény). Másutt viszont a felvetés
nem érdektelen, mert Új-Zélandon az Industrial Conciliation and
Arbitration Act szerint közvetítésben és döntőbíráskodásban csak azon
szervezetek vehetnek részt, akiket nyilvántartásba vettek, tehát az
egyébkénti legitimáción kívül az ottani joggyakorlat további követelményt
állít fel. (Amint arra megfelelő helyen ki fogunk térni, a regisztrációt a
munkaügyi bíróság végzi.)6

1.C./ A fentebb felsorolt alanyok között valamilyen kapcsolatnak kell lenni,
amely az egyéni viták esetén jogviszony, méghozzá munkajogviszony
lehet, kollektív konfliktus esetén viszont nem feltétlenül jogviszonyról van
szó. A kollektív jogvita néhány esetében a felek közötti kapcsolatot szintén
jogviszony teremti meg (kollektív szerződés vagy üzemi megállapodás
révén), de a kollektív érdekvita tekintetében valamelyik fél
munkaviszonyra irányuló szabályban rögzített joga, illetve kötelessége

5 Kiss György: id. mű 260-261. old.
6 Lehoczkyné Kollonay Csilla kiemeli, hogy a magyar Mt. szakszervezetről beszél, nem szűkítvén le
ezáltal ennek fogalmát munkahelyi, ágazati vagy országos szervre. Lehoczkyné Kollonay Csilla: A
kollektív munkaügyi viták megelőzése és megoldása (MKI 1993. Bp.) 61. old.
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válthatja ki a konfliktust, illetve ilyen kiváltó ok lehet a felek
együttműködési kötelezettsége.

1.D./ A munkajogi vita utolsó eleme, az ellentétes álláspontok egymás
irányába történő kifejezése többféleképpen is megtörténhet, de ennek
megvalósulása egyben munkajogi eljárási jogviszonyt is keletkeztet a felek
között.7

A nemzetközi munkajogi irodalomban megjelenő nézetek szerint
ezen vita meghatározás mellett az érdekviták tárgyaként lehet
megfogalmazni az ún. munkabéke fenntartását, azaz a vitát úgy megoldani,
hogy a munkaküzdelem elkerülhetővé váljon, vagy legalábbis lehetőség
nyíljon a másik oldalon álló fél számára elfogadható szintre csökkenteni
azt.

A szakirodalomban ugyanakkor olyan nézetek is megjelentek,
amelyek szerint a fentieken kívül célként kell megfogalmazni a kollektív
szerződések számának a növekedését.8 A félreértések elkerülése érdekében
le kell szögeznünk, hogy ezen követelményt nem valamiféle szakszervezeti
propagandaanyag tartalmazza, hanem a nemzetközi munkaügyi
szervezetnek a kollektív szerződésekkel kapcsolatos elemzése. Azt is
látnunk kell, hogy a kollektív szerződésnek külföldön némileg eltérő
szerepet tulajdonítanak, mint hazánkban. Sok országban ma is uralkodó
felfogás az, hogy a kollektív szerződés az azt megkötő felek közötti viták
feloldásának általános formája, illetve kiterjesztő értelmezés szerint a
vitarendezési eljárások alternatívája, azoknak egy kevésbé intézményesített
formája9 (ezalatt nem a kollektív szerződéskötés illetve módosítás
metódusát értjük).

2. A munkajogi viták osztályozása

A fentiek kifejtése után álláspontunk szerint rátérhetünk azon
kérdésre, hogyan történik a munkajogi viták kategorizálása, az előzőekben
felsorolt szempontok milyen konkrét hatást gyakoroltak a tipizálásra.

Elöljáróban azt is le kell szögeznünk, hogy - amint azt már az
eddigiek során többször hangsúlyoztuk - igazán egységes nemzetközi

7 Kiss György: id. mű 263. old.
8 Collective bargaining in industrialized countries: Recent trends and problems (Geneva, 1978.) 36-37.
old.
9 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980. Geneva) 9. old.
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munkaügyi gyakorlatot nem tudunk említeni e körben. Egyrészt vannak
olyan államok, ahol az alább részletesen taglalt megkülönböztetést alig
ismerik (vagy nem tulajdonítanak neki jelentőséget), a másik oldalról pedig
többek kifejtették azon véleményüket, hogy a tipizálás alapját képező
különbségek fokozatosan eltűnőben vannak, vagy a határvonal meghúzása
igen nehéz.

A munkajogi viták fentebb kifejtett tárgyaiban mutatkozik olyan
lényeges jellegbeli eltérés, amelynek következtében az egyes vitafajták
határozzák meg a megoldásukra leginkább alkalmas vitarendezési eljárást.

A fentiek előrebocsátása mellett a jogalkotásban illetve a
jogirodalomban a munkajogi viták jogviták és érdekviták valamint egyéni
és kollektív viták fogalompárra történő felosztása alakult ki.10 Az ILO
először 1973-ban megjelentetett “Conciliation in Industrial Disputes” címet
viselő összehasonlító tanulmánya szerint a jogvitákat szokásos
“panaszvitának” (grievances dispute) is nevezni, míg az érdekviták
megfelelője néhol a gazdasági vita, vagy kollektív munkajogi vita
kategóriája.11

A jogvita alatt a már létező, hatályban levő jog alkalmazásával és
értelmezésével összefüggő nézetkülönbségeket értik, (amelyben ellentétes
szerződés értelmezés miatt a munkavállaló panasszal él a munkáltató felé -
ezért a panaszeljárás elnevezés).12 Több országban a szakszervezeteket
megillető, ún. szervezeti jogok megsértésével kapcsolatos ügyeket is ide
tartozónak ítélik, jogvitának minősítik.

Érdekvitának általában azokból a konfliktusokból adódó helyzeteket
értik, amikor nem a már létező, kollektív szerződésben rögzített
feltételeket, jogokat és kötelezettségeket kell alkalmazni és értelmezni,
hanem éppen ellenkezőleg, a szerződést megkötő egyik fél - ez nyilván a
szakszervezet - különböző körülmények miatt a már meglevő feltételeken
szeretne változtatni.13 Ez vonatkozhat egyes feltételek módosítására is, de
jelentheti a teljes kollektív szerződés átfogó megújítását, illetve hatályának
meghosszabbítását, esetleg kiterjesztését. Ebben az esetben tehát a
kollektív szerződést kötő egyik fél álláspontja szerint a megállapodás már
nem tudja megfelelően betölteni a szerepét, mert időközben a
nemzetgazdaságban, de akár a munkáltatói szervezet életében,

10 E. Yemin: A munkaügyi viták kezelése (Európa Fórum 1992/2.) 61-67.old. és A. Pankert előadása
Torinóban, az ILO Továbbképzési Központjában 1997. jan. 20-án
11 A munkavállaló, a munkáltató és az állam (MKI Bp. 1989.) 174-175. old.
12 Weltner A. : A munkaügyi viták fajai és elintézésük módja (Jogtudományi Közlöny 1959. július-
augusztus) 393.old.
13 A. Gladstone: Érdekviták önkéntes döntőbírósági rendezése (ILO 1992. Genf) 1-2. old.
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működésében olyan változások következtek be, amelyek már más
feltételrendszer kialakítását igénylik. A leggyakoribbnak emlegetett ilyen
helyzetek a szakszervezetnek a munkabérek emelésére, a járulékos
juttatások kibővítésére (vagy megadására), a munkabiztonsági feltételek
megteremtésére illetve korszerűbbé tételére vonatkozó követelésekből
származnak. Nagyon gyakran emlegetik ezeket úgyis, mint a kollektív
szerződések “kudarcát”, amikor a hatályban levő szerződés azon
állapotában már nem tudja betölteni eredeti funkcióját.

Itt kell megemlítenünk, hogy A. Goldman szerint az érdekvitáknak
tulajdonképpen három formája van:

− integratív
− disztributív
− és a kettőt elegyítő vegyes viták.14

A koordináló vitákban a felek eltérő érdekei tulajdonképpen nem a
konfliktus alapját képező kérdésben nyilvánulnak meg, hanem a probléma
megoldásának módjában: hogyan lehet a felek egyébként kölcsönösen
elfogadott érdekeit a legjobban kielégíteni. Természetesen a vitázó
feleknek el kell odáig jutniuk, hogy felismerjék közös érdekeiket, illetve
azt kölcsönösen ismerjék el, mert ebben az esetben már “csak” a probléma
megoldásának módjában kell konszenzusra jutniuk.

A megosztó típusú vita esetében viszont maguk a felek érdekei
képezik a konfliktus lényegét: az egyik oldalon mutatkozó nyereség, előny
a másik oldalon ugyanakkor ugyanolyan vagy hasonló mértékű
veszteséggel illetve hátránnyal jár.

(A vegyes típusnál mindkét előzőben leírt vita elemei
megtalálhatók.) A fenti megkülönböztetésnek álláspontunk szerint azért
van jelentősége, mert az érdekvita osztályozása segít megtalálni azt a
vitafeloldási modellt, ami az adott helyzetben a legtöbb eredménnyel
kecsegtet. (Ez a megállapításunk természetesen igaz lesz nem csak az
érdekviták megoldására, hanem a munkaügyi viták megoldásának teljes
rendszerére is.)

A fentebb említett ILO kiadvány a jogviták-érdekviták felosztási elv
szerinti megkülönböztetés mellett még két vitatípust említ meg: az ún.
tisztességtelen munkaügyi gyakorlattal (unfair labour practices)
kapcsolatos és az ún. elismerési vitákat.15

14 in: Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies Ed. R.
Blanpain and C. Engels, (Kluwer, 1993.) 481-500 old.
15 id. mű 13. old.
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A tisztességtelen munkaügyi gyakorlat miatt indult vita alatt azt
értjük, amikor a munkáltató hátrányos megkülönböztetést tesz a
munkavállalóval szemben az érdekképviseleti szervben viselt tagsága, vagy
a szakszervezetben vállalt tevékenysége miatt. Gyakori eset az, amikor a
diszkrimináció a munkáltatónál dolgozó szakszervezeti tisztségviselőt éri a
munkaküzdelemben végzett tevékenysége miatt. Sok országban ezt a fajta
vitát mint a “szakszervezeti áldozatiság” (trade union victimisation) esetét
ismerik16, és a megoldásuk különleges eljárást igényel, ha a tisztességtelen
munkaügyi gyakorlat az egyébként szakszervezeti tag vagy a
szakszervezetben tisztséget vállaló munkavállaló munkaviszonyának
megszüntetéséből áll, hiszen itt többről van szó, mint az egyébként
“normál” jogvitát igénylő ügyről. (Nagyon sok országban az ilyen
bizonyított esetekben a munkáltató - illetve a munkáltatói jogokat gyakorló
vezető - büntetőjogi következményekkel is számolhat.)

Az elismerési vagy jogalanyisági (recognition disputes) vitákban a
munkáltató nem ismeri el a szakszervezet kollektív szerződéskötési
jogosultságát. Az ilyen vitákat sok országban nem is sorolják a munkajogi
viták körébe, abból indulva ki, hogy munkajogi vita a foglalkoztatással
vagy a foglalkoztatás körülményeivel kapcsolatos konfliktusok
következtében keletkezik.17

Visszatérve a jogvita mibenlétének meghatározására, azok az
álláspontok, amelyek ezt a típust a panaszeljárásra szűkítik le, figyelmen
kívül hagyják, hogy az ilyen ügyekben nemcsak az egyéni “panaszos”, a
munkavállaló lehet érintett, hanem a szakszervezet és az üzemi tanács is. A
vita nem azért kollektív, mert többen együttesen lépnek fel, - tehát nem az
egyik oldalon álló személyek száma a döntő - hanem mert nem az
individuális munkaviszonnyal függ össze a megoldandó kérdés, hanem a
munkavállalói közösséget érinti. A két megközelítés - jogvita és érdekvita,
illetve egyéni és kollektív vita - itt kapcsolódik össze: minden egyéni vita
egyben jogvita, hiszen az egyén érdekei a munkaügyi kapcsolatokban – a
többségi álláspont szerint – nem bírnak jelentőséggel18, vagy legalábbis a
jog azokat nem tolerálja, viszont a kollektív viták lehetnek érdekviták vagy
jogviták. Úgyis fogalmazhatunk, hogy az érdekviták jogi szempontból
majdnem mindig kollektív vitának minősülnek. Az egyéni és a kollektív
jogviták közötti különbségtétel első lépésére Franciaországban került sor,

16 uo. 14. old.
17 uo. 15. old.
18 Lásd ezzel ellenkezőleg Kiss György: id. mű 261. old. és Lehoczkyné Kollonay Csilla: id. mű 50. old.
(Ő utal a korábban hatályos Mt. 14.§-ra, mint az egyéni érdekvita indításai lehetőségre.)
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ahol 1806-ban létrehozták a proviribal bíróságokat (conseils de
prud’hommes) az egyéni jogviták rendezésére, amely rendszert Belgium és
Svájc néhány kantonja adoptált.19 Ezen intézmény egyébként a mai napig is
működik Franciaországban, ahol a korábbi Munka Törvénykönyve az
akkori gyarmatokra is kiterjesztette a kollektív vita fogalmát, amely
meghatározás ezen államokban függetlenné válásuk után is fennmaradt (pl.
több afrikai országban).

Áttérve most már az egyéni – kollektív vita közötti különbségtételre,
Lehoczkyné Kollonay Csilla már idézett művében hangsúlyozza, hogy „a
megkülönböztetés problémája valójában a kollektív és egyéni jogviták
tartalmának, lényegének megkülönböztetésében rejlik”. Álláspontja szerint
a kollektív jogviták széles skálán határozhatók meg, az egyik felfogás a
legszélesebb értelemben kollektívnek tekint minden, a munkaviszonnyal
kapcsolatos vitát, eltüntetve a kollektív és az egyéni viták közötti
különbséget (ez a nézet a szolidaritás gondolatát helyezi előtérbe). A másik
leszűkítő értelmezés szerint viszont még az egyéni munkavállalói jogoknak
ugyanazon munkáltatói intézkedésből eredő megsértése sem vált ki
kollektív jogvitát.20

Kiss György véleménye az, hogy kollektív munkajogi jogvita
kialakulhat egyrészt többes munkavállalói vitaindítás esetén akkor, ha a
vita tárgya az ún. közösségi jogokkal illetve kötelezettségekkel áll
összefüggésben, a munkáltató és a munkavállalói kollektíva egésze vagy
egyes alkollektívák viszonylatában (ebből következően egyéni munkajogi
vitáról akkor beszélünk, ha a vitában az egyéni munkavállalói
pozícionáltság a döntő, akkor is ha több munkavállaló áll a vitában).21

A kollektív munkajogi viták másik csoportja pedig a munkáltató és a
munkavállalók érdekképviseleti szervei (vagy egyéb választott szervezetei)
között felmerülő viták.

Említettük, hogy egyes országokban az eddig tárgyalt különbségtétel
nincs meg, ide tartozik Nagy-Britannia és a Common Law-t alkalmazó
országok nagy része. Ennek okául az alábbiakat jelölik meg: egyrészt azért
nem tesznek éles különbséget jogviták és érdekviták között, mert a felek
igazából nem akarják, hogy egy jogilag érvényesíthető, bíróság vagy más
hatóság által kikényszeríthető szerződés jöjjön létre közöttük, a munkaügyi
kapcsolat lényege nem a jogi szankcionálhatóság, hanem az adott szó, a

19 A. Berenstein: Labour Law in. Switzerland (Kluwer/Stämpli, 1994. Deventer-Boston) 142. old.
20 Lehoczkyné Kollonay Csilla: id. mű 50. old.
21 Kiss Gy.: id. mű 259-261. old.
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“gentleman aggrement”; másrészt a kollektív szerződéseket általános
gyakorlatként határozatlan időre kötik, így nincs szükség a lejárt
megállapodások újratárgyalására, új kollektív szerződés megkötésével
kapcsolatos kollektív tárgyalásokra (új feltételek meghatározása, illetve a
gazdasági feltételek változása miatt tárgyalásokra természetesen itt is sor
kerül). Az eltérő megközelítés oka tehát a sajátos angolszász
gondolkodásmód, illetve mentalitás, és a jogrendszerek közötti különbség.

Tiziano Treu több munkájában is kifejtette azt az álláspontját,
miszerint az egyéni és a kollektív viták, valamint a jogi és az érdekviták
közötti különbségtétel gyakorlati jelentősége eltűnőben van.22 Nézetét azzal
magyarázza, hogy ez a merev szétválasztás nyitva hagy egy sor köztesnek
minősülő helyzetet, amikor a konfliktus látszólagosan egyéni érdeket
jelent, ugyanakkor a mögötte meghúzódó valós csoportérdekek rejtve
maradnak. (Példaként említi a besorolással kapcsolatos, vagy a munka
értékelésére vonatkozó konfliktusokat, ahol a saját magára vonatkozó
munkáltatói döntést, illetve értékelést természetesen az egyén saját maga,
egyedül sérelmezi, de a döntés mögött bizonyos munkáltatói elvek
húzódnak meg látens módon, amelyekből általános következtetéseket lehet
levonni, és amelyek így a kollektíva érdekeit érintik.) Tekintettel arra, hogy
- amint azt fentebb már rögzítettük -, a jog az egyéni érdekeket nem
tolerálja, egyáltalán nem közömbös, hogy a konfliktust egyéni vagy
csoportérdek miatti vitának tekintjük. A szakirodalom az ilyen helyzetekre
használja a “pszeudó-vita” kifejezést.23

A fenti véleményt erősíti meg T. Hanami és R. Blanpain is24 az
ausztrál rendszer példájának megemlítésével. Ausztráliában ugyanis jogvita
esetén az ügyet mintegy át lehet váltani érdekvitára, ami nagyon sajátságos
módon azt jelenti, hogy a munkaügyi bíróság jogerős döntését követően a
felek valamelyike kérheti annak rendelkezései fölött - az
igazságszolgáltatáson kívüli - tárgyalások lefolytatását (amihez
természetesen a másik fél beleegyezésére is szükség van). Ugyanezen
szerkesztőpáros - és szerzők is egyben - a fentebb említett mű

bevezetőjében további példaként Németországot említi, ahol az érdekviták
újrafogalmazódnak a jogvitákban.25

22 Comparative Labour Law Journal 1987/1.; 1992/4., The prevention and Settlement of Industrial
Conflict in the Community Member States (Luxemburg-Washington 1984.) 15. old.
23 ld. u.o.
24 Industrial conflict resolution in market economies Ed. T. Hanami és R. Blanpain (Kluwer 1984.) 142.
old.
25 u.o.
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Az előzőekben kifejtettek ellenére manapság is uralkodó
álláspontként maradt fenn a hagyományos felosztása a munkajogi vitáknak.
A legfőbb érvek közé tartozik a jogi és érdekvita közötti különbségtétel
fenntartásában, hogy az érdekviták ne kerüljenek a bíróságok (általános
hatáskörű, vagy speciális, munkaügyi bíróságok) hatáskörébe, hanem
azokat más, különleges vitarendezési eljárások keretében igyekezzenek
megoldani. Ennek pedig az az oka, hogy a legtöbb országban a bírósági
eljárás időtartama hosszú, az érdekviták megoldása pedig a fentebb kifejtett
lényegi ismérvek következtében nem tűri a késlekedést, (ezzel az
okfejtéssel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy szerencsésnek
tartjuk a jogvitás ügyek bírósági elhúzódását). Az eljárások
meghosszabbodását pedig sokan a bírósági eljárások természetes
velejárójaként emlegetett formalitásával magyarázzák (kötelező alakiságok,
írásbeliség, határidők betartása), amelyek az igazságszolgáltatáson kívüli
eljárásokban egyáltalán nem, vagy alig léteznek. A másik fő okként pedig a
bírósági eljárások magas költségeit szokták megemlíteni a viták ilyen útra
való terelése megemlítésekor, az egyéb vitarendezési formák körében
lényeges költségtényezőt nem szoktak felhozni (legalábbis a bírósági
költségekhez képest nem magasak a költségek) Itt kell megemlítenünk,
hogy az USA-ban az egyik legfőbb érv a bírósági procedura elkerülése
mellett éppen a felmerülő költségtényező (ami főleg az ún.
panaszeljárásban igaz, de nem elhanyagolható az érdekvitákban sem). A
harmadik ok, ami az igazságszolgáltatás elkerülését, és az érdekviták más
vitarendezési eljárások keretében történő intézését indukálja, abban
keresendő, hogy az ezen viták alapját képező konfliktusok a munkaügyi
(munkavégzési, munkabiztonsági vagy éppen közgazdasági) feltételek
ismeretét igényli, amellyel a jogviták rendezésére hivatott rendszerek
(többnyire a bíróságok) vagy kiválasztott személyek (pl. arbitrátor) nem
rendelkeznek. (Amely megállapítással természetesen nem az előbb
említettek felkészültségét kívánjuk kritizálni, csupán egyszerű
ténymegállapítást tettünk.) Ezen gondolatmenetünk után talán bátran
leszögezhetjük, hogy mind a hivatalos nemzetközi munkaügyi
gyakorlatban, mind a munkajogi szakirodalomban a munkajogi viták
osztályozása terén a többségi álláspont az ilyen ügyek jogi és érdekvitára,
valamint egyéni és kollektív vitára való felosztásában testesül meg.
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3. A munkajogi vitarendezési eljárások fajtái

Áttekintve az elég széles körben publikált munkajogi szakirodalmat
és a különböző országok munkajogi gyakorlatát, rögzíthetjük, hogy a
vitarendezési eljárásoknak nagyon sok fajtája alakult ki az elmúlt pár száz
év során, de egységes, minden államban egyformán használt definíciókról
nem lehet beszélni. Még a nemzetközi munkajog tudománya sem dolgozott
ki univerzálisnak mondható kategóriákat, az országok gyakorlatát pedig
nagymértékben meghatározza a történelmi tradíció, az államhatalmi
berendezkedés, a gazdaság szerkezete és fejlettsége, valamint általában az
emberi kapcsolatok kultúráltságának szintje. Nagyon sok esetben ugyanaz a
terminus technicus teljesen más jelentéstartalommal bír az egyik országban,
mint a másikban, más esetekben pedig az egyik eljárási formát csupán a
másik eljárás részeként ismerik, végül sok állam bizonyos, más helyeken
alkalmazott és sikeresen működő formákat nem ismer (el). Nem könnyű
tehát annak a dolga, aki ebben a nagyon vegyes képet mutató rendszerben
próbál eligazodni és világos, áttekinthető képet mutatni a téma iránt
érdeklődők számára.

Tekintsük át azokat az eljárásokat, amelyek alkalmazására többé-
kevésbé a fejlettebb munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező országokban sor
kerül.

Az első ilyen eljárás a vitában érintett felek által egymás között,
külső személy vagy szerv bevonása nélkül lefolytatott egyeztetés (a Kiss
György - László Gyula szerzőpáros ezt nevezi „autonóm egyeztetés”-
nek).26

Léteznek olyan jogtudományi álláspontok, amelyek ezen eljáráson
belül is differenciálnak, és különválasztják a tanácskozást (consultation),
valamint a tárgyalásokat (negotiation).27 Az első alatt azt értik, amikor a
munkáltató hajlandóságot mutat arra, hogy egy adott kérdésben
megkeresve a munkavállalókat (vagy képviselőiket) kikérje tanácsukat és
véleményüket, a döntés jogát fenntartva magának. A tárgyalások esetében
viszont a felek egyezség elérésére irányuló közös törekvéseiről van szó,
amelyeknek tárgya gyakorlatilag az együttes döntéshozatal egy mindkét fél
számára elfogadható megállapodás megkötése érdekében. Japánban például

26 Kiss György - László Gyula: A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója. (Pécs, 1993.) 23.
old.
27 in: Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies Ed. R.
Blanpain and C. Engels (Kluwer, 1993.) 481-500. old.



17

a különbségtétel mind az elméletben, mind részint a gyakorlatban fennáll,
mivel a legtöbb kollektív szerződés külön említi meg ezt a két kategóriát.

A többi eljárás közös jellemzője, hogy a felek vagy az előzőben
említett egyeztetést követően, vagy annak lefolytatása (illetve
megkísérlése) nélkül egy harmadik, rajtuk kívül álló felet vonnak be a vita
megnyugtató rendezése érdekében, némely esetben pedig ez nem a vitázók
választásának kérdése, hanem valamely szintén rajtuk kívül álló szerv vagy
személy (munkaügyi miniszter, munkaügyi hatóság) döntése, más
esetekben pedig jogszabály kényszerítő ereje folytán kötelező; esetleg már
a vitát megelőzően, annak felmerüléséről nem is tudva, valamikor korábban
megegyeztek abban, miszerint közös megállapodás hiányában alávetik
magukat a harmadik fél döntésének. Ezek az eljárások az alábbiak:

a) békéltetés (conciliation)
b) közvetítés (mediation)
c) tényfeltárás (fact-finding)
d) döntőbíráskodás (arbitration)
e) bírósági eljárás
f) egyéb eljárások.

(Amint utaltunk rá, a fejlett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező
országokban a fent felsorolt, fő eljárási formáknak számos változata alakult
aztán ki. Az USA-ban például az American Arbitration Association 1999-
ben csak a döntőbíráskodásnak négy fajtáját hirdette meg döntőbírák
számára tartandó tréningként, és csak az alkalmazotti jogviták megoldása
területén.)28

A munkajogi vitáknak harmadik fél által történő rendezésével
kapcsolatban rengeteg kritika és ellenérv hangzott és hangzik el.

Mindezek ellenére nem találkoztunk olyan publikált információval,
amely arra utalt volna, hogy létezne bárhol is a harmadik fél beavatkozását
mellőző, nélkülöző rendszer. Minden állam kötelességének (és nyilván
szükségszerűnek) érzi, hogy biztosítsa a munka világának szereplői
számára az egymás közti egyeztetés sikertelensége esetére a vita feloldását
valamilyen formában külső segítséggel. Ez bizonyos esetekben az állam
elemi érdeke is, függetlenül attól, hogy a piacgazdaságtól idegen a piaci
szereplők vitájába történő intervenció. A szakirodalomban fellelhető egyes

28 Contruction Industry Dispute Resolution Procedures A.A.A. NY. 1999
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nézetek szerint29 a békéltetés és a közvetítés gyakrabban fordul elő az
érdekvitáknál, mint a jogvitáknál, az előbbi esetben viszont nincs olyan
széles bírósági hatáskör. Vizsgáljuk meg, hogy ezen nézetek szerint miért
nem hatékony eszköz a két említett vitarendezési eljárás jogviták esetén?
Ezeknek az eljárásoknak a lényege elsősorban a kompromisszum
megkötése, mindkét fél érdekeinek valamilyen szintű figyelembevételével,
és az álláspont az, hogy a jogviták esetében nem kompromisszum
létrehozása a lényeg, hanem az adott jogi kérdés értelmezése, majd
eldöntése.

A békéltetés/közvetítés lényegének ilyenként történő megközelítése
nem igazán helytálló. Egyrészről a békéltetőnek vagy közvetítőnek az
elsődleges feladata, hogy a felek jobban megismerjék saját jogaikat és
kötelezettségeiket, illetve a másik fél érdekeit. Ugyanakkor nagyon sok
jogvita esetében is célszerűbb lehet a kompromisszum megkötése, mint egy
egyoldalú döntés.

Ami a bírósági fórumrendszert illeti, egyes országokban rendes
bíróságok járnak el, amelyek esetében a munkajogi jogviták megoldására
semmilyen külön hatáskört, vagy képesítési feltételt nem írnak elő.

Békéltetés. A békéltetés a latin conciliare szóból származik, és a
vitában álló felek „összehozását” jelenti tágabb értelemben, mert ez a
fogalom nemcsak a munkaügyi kapcsolatokban ismert, hanem az államok
egymás közötti nemzetközi kapcsolataiban is. Számos országban, sőt az
ILO két tanulmányában30 sem tesznek különbséget a békéltetés és a
közvetítés között - melynek több oka van -, más államokban pedig nem is
használják ezen eljárást. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet álláspontja
szerint a két fogalom közötti különbségtétel a munkaügyi kapcsolatokban
eltűnőben van, mert mindkét eljárásnak az a lényege, hogy a békéltető,
csakúgy, mint a közvetítő, a munkaügyi konfliktusban álló felek
tárgyalásaiba beleavatkozik több-kevesebb intenzitással, amely
beavatkozásnak a vita jellege a meghatározója, valamint a felek közötti
munkaügyi kapcsolatok minősége, milyensége. Amint azt a későbbiek
során ki fogjuk fejteni, a jelenleg hatályos magyar Mt. egyik legnagyobb
hibájának éppen azt tartjuk, hogy teljesen eltűnik a különbség a két
procedúra között, illetve a magyar közvetítés fogalmában sajátosan

29 John T. Dunlop: Dispute Resolution 1984., 32-36. old. és How Arbitration Works? Elkouri & Elkouri
5th Edition (1999. Chicago-Washington) 143-145. old.
30 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980., Genf) és Conciliation in
Industrial Disputes (ILO 1973., Genf)
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keverednek a békéltetés és közvetítés szabályai. A disztinkciót többé-
kevésbé vagy a gyakorlatban is alkalmazó, vagy csak az elméletben ismerő
országok (pl. Ausztrália, Olaszország, Nagy-Britannia31 és lehet, hogy
sokak számára meglepő módon, de a magunk részéről ide soroljuk az USA-
t is) a békéltetést, mint a harmadik fél beavatkozásának egy “lágyabb”
formájaként ismerik. A békéltetés lényege, hogy elsődlegesen megteremtse
a felek közötti kommunikációt akkor, amikor a párbeszéd valamilyen oknál
fogva megszakadt, vagy mondjuk az adott ügyben el sem kezdődött.32 A
békéltetőnek nem kell feltétlenül a feleket egy tárgyalóasztalhoz leültetni, a
vita jellege, súlya még nem érte el azt a szintet, ahol ne segítene a
konfliktus megoldásában az, ha a semleges fél “csak” hozza-viszi a felek
közötti információkat, véleményeket. Sok esetben elegendő a felekkel
külön-külön történő beszélgetés, amelynek során a békéltető még csak
“üzeneteket” sem visz magával. Természetesen nem kizárt, hogy a
békéltető tevékenységének eredményeképpen sor kerül jelenlétében a két
fél együttes tárgyalására.33

A békéltetés jellegéből fakad, hogy azokban az országokban, ahol
alkalmazzák ezt az eljárást, ott szinte kivétel nélkül lehetőség van arra,
hogy a vitában résztvevők egyoldalú folyamodással kérhessék a békéltető
tevékenységét (természetesen ténylegesen csak akkor fog erre sor kerülni,
ha ebbe a másik fél is beleegyezik - kivéve a kötelező békéltetés eseteit).
Sőt, a békéltetésre sor kerülhet hivatalból is, amennyiben a békéltető,
illetve az őt foglalkoztató szervezet azt szükségesnek látja. (Ehhez persze
szükség van arra, hogy a szervezethez egyáltalán eljusson az információ a
konfliktus keletkezéséről, de ennek kialakultak a szabályai.) Éppen ez az
officialitás igazolja az eljárás “puhább” voltát, a harmadik fél általi
hivatalbóli beavatkozás ebben az esetben nem jár több kárral, mint
haszonnal, nem rontja a felek közötti munkaügyi kapcsolatok minőségét,
hanem az esetek nagyobb részében javít azon. Egyébként nem kerülhetne
sor a piacgazdaság szellemétől eléggé idegen ex officio beavatkozásra.

Közvetítés esetében többről van szó mint egyszerű „lágy”
intervencióról, nem elegendő a feleket egymással összehozni (to bringing
together), hanem az eredeti latin szónak - mediare - megfelelően el kell
foglalni egy mindkét fél által elfogadható álláspontot (to occupy a middle
position). A konfliktus lényege ebben a szituációban mélyebben található,

31 Preventing and resolving collective disputes (ACAS 1995.) 3-4. old.
32 R. Heron – C. Vandenabeele: Effective Conciliation (1997. ILO) 1-2. old.
33 W.E. Simkin - N.A. Finandis: Mediation and the Dynamics of Collective Bargaining (Washington,
1986.) 148-150. old.
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jobban kiütközik a felek érdekellentéte vagy a kettejük közötti munkaügyi
kapcsolat rosszabb talajon áll, mint a békéltetést igénylő helyzetekben.
Abban szinte mindenki egyetért - még azon országok szakemberei is, ahol
a békéltetés nagyobb szerepet játszik a munkaügyi viták megoldásában
mint a közvetítés -, hogy a mediálás egy aktívabb tevékenységet igényel a
konsziliálásnál.34 A közvetítőnek a békéltetővel szemben rendelkeznie kell
valamiféle javaslattal a vita megoldására nézve arra az esetre, ha a felek
nem tesznek egymás felé a másik számára is elfogadható ajánlatot. Ezért
először is neki magának kell irányítani az egész eljárást, a felek közötti
tárgyalásokat, segítenie kell őket egymás helyzetének megértésében,
ötletek kidolgozásában és véleményezni a felvetett javaslatokat,
ugyanakkor a tények feltárásában is aktív szerepet kell játszani ahhoz, hogy
saját ajánlatát korrekt módon meg tudja fogalmazni. Természetesen
tiszteletben kell tartania a felek akaratát és véleményét, nem lehet
mindenáron erőltetni a megegyezést, ha az nem a felek meggyőződéséből
jön létre - különösen vonatkozik ez az általa megfogalmazott javaslat
szerinti megegyezésre.

Azokban az országokban, ahol egyáltalán különbséget tesznek a
békéltetés és a közvetítés között, egységes az álláspont, miszerint a
közvetítésre csak a felek közös kérelme alapján kerülhet sor. Ennek az az
oka, hogy bár a közvetítő indítványa nem kötelező a felek vonatkozásában,
ők megtartják cselekvési szabadságukat az eljárás során, de a harmadik fél
javaslata befolyásolja a felek hozzáállásának megítélését a külvilág
szemében, ami esetleg nyomást gyakorolhat a felekre a vita lezárásakor.35

(Ez nyomós érv lehet a felekre nézve és sok esetben a közvetítő javaslata
nélkül talán nem is jönne köztük létre egyezség.)

A közvetítő hatékonyabbá és eredményesebbé teheti az egyezség
megkötésének folyamatát azzal, ha ösztönzi a feleket arra, hogy
készüljenek fel a tárgyalásokra, kövessék az általuk közösen meghatározott
napirendet, bocsássák egymás és a közvetítő rendelkezésére a szükséges
információkat, fogalmazzák meg céljaikat és prioritásaikat, szűrjék ki a
vitapontok érzelmi úton való eltorzítását, igyekezzenek megérteni a másik
fél álláspontját.

A közvetítés – akárcsak a tényfeltárás – kommunikációs hálózatként
is működhet, amire olyan helyzetekben van igazán nagy szükség, ha a felek

34 J.C.Wells: FMCS: Past, Present and Future én. 398-403. old.
35 G.W. Buckingham Jr.: A közvetítés eredményét befolyásoló tényezők, én. 1-3. o.
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közötti személyes ellentétek megakadályozzák a kompromisszumok
megkötését, vagy amikor a felekben kialakul ugyan a
kompromisszumkészség, de nem akarván a másik félhez képest
gyengébbnek mutatkozni, ez az állapot rejtve marad.

A közvetítés esetén válhat a leginkább hasznossá a harmadik fél
semlegessége, az, hogy nem képviseli egyik felet sem, ugyanakkor mindkét
fél érdekeit figyelembe kell, hogy vegye, és ez megteremti a lehetőségét
annak is, miszerint a mediátor más szemlélettel közelítve a konfliktushoz,
új elképzeléseket tud felvetni a felek számára.

Egyes szerzők36 a mediális önálló típusának tekintik a politikai
vezetők (országos vagy helyi politikusok) által folytatott közvetítői
tevékenységet, amikor az illető, mint semleges fél rendelkezik azzal a
képességgel, hogy valamilyen döntést kényszerítsen ki a felek között
megegyezésük hiányában. A közvetítés ebben az esetben nemcsak a
megegyezés irányába ható tevékenység, hanem olyan eljárás, amelyben a
külső fél meg tudja változtatni a felek alkupozícióját, mert felvázolja a
tárgyalások sikertelenségének esetére vonatkozó következményeket,
amellyel befolyásolja a felek megállapodására vonatkozó
helyzetértékelését.

A közvetítésnek ugyanakkor kialakult egy sajátos formája is, amely
egyre nagyobb szerepet kap a különböző országok munkaügyi
kapcsolataiban - ez a megelőző közvetítés (preventive mediation, illetve
szokásos technical assistance-nak is nevezi). Ezen forma kialakulásának
történeti gyökerei még az ipari forradalomhoz vezetnek vissza. Amint az
ismert tény, a munkaügyi kapcsolatok jelenlegi problémái ezen időszakra
tevődnek, amikor a termelés iparszerűvé válásával, a munkásosztály
kialakulásával és a szakszervezetek megjelenésével, majd megerősödésével
az egyes országok kormányai új konfliktusokkal találták szembe magukat.
A végrehajtó hatalom a XX. század közepéig a munkaügyi kapcsolatokban
főleg a munkavállalók és munkáltatók közötti viszonyok jogi szabályozását
tartotta elsőrendű feladatának, ezen belül is kiemelten a viták megelőzését
illetve megoldását. A munkaügyi konfliktusok megelőzése pedig arra
irányult, hogy a jog eszközeivel miként lehet elejét venni
munkaküzdelemnek, az ország gazdaságára is esetleg kihatással járó
sztrájkoknak, lock-out-oknak és más eszközöknek.

36 Pl. Tiziano Treu: The Role of Neutrals in the Resolution of Interests Disputes in Italy (in. Comparative
Labour Law Journal 1989/10.) 377-382. old. és Alvin L. Goldman: Comparative overview of the Role of
Third Party Intervention in Resolving Interests Disputes (u.o. 280-283. old.)



22

A II. világháborút követően a kormányok felismerték, hogy a munka
világának szereplői közötti együttműködés biztosításáért többet is tehetnek
a puszta hatósági beavatkozásnál. Másrészről átértékelődött a kollektív
szerződések szerepe is, azokat már nemcsak a bérek és foglalkoztatási
feltételek kérdéseire koncentráló megállapodásként fogták fel, hanem az
azokat megkötő felek közötti folyamatos kapcsolattartás szabályozott
eszközeként. Ezt a felfogást erősítette meg az ILO 1978-as Labour
Administration Recommendation (No. 158.) 8.§ (2) bekezdésében.

A preventív közvetítő programok a világ számos országában
játszanak szerepet a kormányok tevékenységében Kanadától kezdve
Belgiumon, Svédországon keresztül Ausztráliáig. Ezen programok főbb
területei az alábbiak:

− segítségnyújtás a kétoldalú tárgyalásokban,
− közös fórumok működtetése,
− tanácsadás és konzultációk,
− felvilágosítás munkaügyi kérdésekben.

Két példát szeretnénk megemlíteni a fentiek illusztrálása érdekében.
Az egyik az osztrák gyakorlat, amelyet az 1973-as Kollektív Munkaügyi
Kapcsolatokról szóló törvény alakított ki, amely szerint a közvetítői
szolgálat köteles a kollektív szerződésre irányuló tárgyalásokban részt
venni bármelyik fél kérésére, amely tevékenység nem azonos a
vitarendezési eljárásban történő közvetítéssel. A másik rendszer az USA-
ban sikeresen működő „válsághelyzeten kívüli” (noncrisis) párbeszéd és
megelőző közvetítés, amelynek jogi alapját az 1947-ben elfogadott Taft-
Hartley Act képezi (amely jogszabály hozta létre az FMCS-t, ahonnan
maga a preventive mediation kifejezés is származik). Az FMCS
programjában a fentebb felsoroltakon kívül szerepelnek még munkahelyi és
szakszervezeti vezetők számára szervezett képzések, liaison, két kollektív
szerződés közötti időszakban tartott közös ülések, illetve az emberi
kapcsolatok ápolását szolgáló menedzserek - szakszervezetek számára az
FMCS-el társszervezeti kapcsolatban álló szervezetekkel (Munkaügyi
Kutatószövetség, Amerikai Arbitrátorok Szövetsége) közösen tartott
konferenciák szervezése.37

Talán kissé indokolatlannak tűnik a részünkről, hogy kiemelten
foglalkoztunk a közvetítésnek a fenti formájával, de a magyar modell

37 Az USA-ban a preventív mediációnak annyira elterjedt a használata, hogy a normál közvetítésre igen
gyakran a „közbenső közvetítés” fogalmat használják.
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értékelésénél szeretnénk visszatérni a preventív mediációra és a más
országokban megszerzett súlyának megfelelő magyarországi
elfogadtatására.

A közvetítésről elmondható, hogy talán a legelterjedtebb formája a
semleges fél általi vita megoldási eljárásoknak. Az alábbiakban arra
szeretnénk rámutatni, hogy az egyes országokban lényeges különbségek
vannak ezen technika alkalmazása területén, amely eltérések okát más
szerzők sem találták meg.38 Ezen okokat a magunk részéről megpróbáljuk
elemezni az egyes országértékelések során és az már most leszögezhető,
hogy elsősorban történelmi és gazdasági gyökerei mutathatók ki ennek, de
egyfajta egységes rendszer álláspontunk szerint nem alakult ki ebben a
kérdésben.

A skandináv államok közül Svédországban csak állami közvetítőket
vesznek igénybe, a magánközvetítésre nem találtunk példát. Az állami
közvetítésre viszont nem hivatalból kerül sor, hanem valamelyik fél
kérelmére, és csak mindkét fél által elfogadott mediátorok
tevékenykedhetnek.

Finnországban amikor a felek közvetítésre adják a vitájukat, először
a felek által kiválasztott mediátorok kezdik el az eljárást, és csak az ő

tevékenységük sikertelensége esetén folytatódik az állami közvetítők
segítségével.

Németországban a közvetítés kivétel nélkül a felek által közösen
választott mediátorok segítségével zajlik, a nyilvántartott közvetítő listára
felkerültek közül.

Franciaországban a közvetítőt vagy a felek választják, vagy a
szakszervezetek és a munkaügyi miniszter által közösen összeállított
listáról választja ki egy tisztviselő.

Olaszországban kettős helyzet alakult ki a közvetítés területén:
egyrészt létezik egy, a kormányzati tisztviselők által végzett mediálás,
amelynek az eljárása nagyrészt a kialakult szokásokon nyugszik, míg
működik egy másik közvetítés (prefektusok, helyi megbízottak és ehhez
hasonló személyek), amely informális eljárás és bár hivatalos személyek
végzik, ezekben az esetekben mégis inkább magánközvetítőnek
minősülnek. Érdekes módon ezen utóbbi, kevésbé formális vitamegoldási
technika sokkal hatékonyabb és ezáltal érthetően népszerűbb
Olaszországban.

38 A.L. Goldman: id. mű 278-280. old.
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Ehhez az utóbbi jelenséghez kapcsolódik a minősített közvetítés
olasz gyakorlata, amely szerint országos szinten a közérdek védelme illetve
a tárgyalások eredményessége érdekében az 1970-es évek gazdasági
válságától kezdődően a kabinet tagjai (főleg a munkaügyi miniszter) vagy a
kormányfő avatkoztak be az érdekegyeztető tárgyalásokba. Nagyon
sajátságos, hogy az ehhez hasonló szituációkban a harmadik félként fellépő
politikusok semleges félből átalakulnak tárgyaló partnerré, és így az addig
kétoldalú tárgyalások tripartit jellegű érdekegyeztetésként folytatódnak.39

Olaszországban helyi szinten is sokszor került sor minősített
közvetítésre, területi hatáskörben a prefektusok, regionális hatáskörben
pedig az ottani önkormányzat tagjai folytak bele a kollektív tárgyalásokba.
Ezen közvetítési formát a fentebb említett hivatalos mediálás megléte
ellenére nagyon gyakran elfogadták a felek.

Ezen rendszernek a recesszió elmúlásával, az 1980-as években
vetettek véget, amikor a pártok politikai konszenzust kötöttek, miszerint a
munkaügyi kapcsolatok önkéntességének fenntartása érdekében a politikai
jellegű beavatkozásra csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor.

Franciaországban egyrészt a munkaügyi miniszter rendelkezik
minősített közvetítői hatáskörrel, nevezetesen azzal, hogy ajánlásokat
tegyen a feleknek megállapodásuk értelmében a vitarendezés sikertelensége
esetén. Az ajánlásnak azért lehet a résztvevők számára nagy jelentősége,
mert a munkaügyi miniszternek jogában áll a kollektív szerződés hatályát
kiterjeszteni vagy meghosszabbítani azokra az ágazatokra illetve régiókra,
amelyekre eredetileg nem vonatkozott.40 Ehhez a hatáskörhöz kapcsolódik
a minősített közvetítés egy sajátos válfaja, amikor a közvetítő nem
kényszerítheti ugyan a feleket érdekeik megváltoztatására, de a felek
részéről visszautasított ajánlásait magába foglaló jelentését megküldik a
munkaügyi miniszternek. Tekintettel a miniszter hatálykiterjesztő
jogkörére, a feleket ösztönözik arra, hogy inkább elfogadják a harmadik fél
ajánlásait, amely így közvetve – a miniszteri hatáskörrel a háttérben –
minősített közvetítésnek számít.

Németországban a légi és vasúti közlekedésben, illetve az
egészségügyi ágazatban kialakult viták során a közvetítőknek joguk van a
munkahelyi akciók elhalasztására, ami azt jelenti, hogy jó néhány kollektív
szerződés tartalmaz olyan kitételt, amely szerint a feleknek tartózkodni kell
a munkaügyi akcióktól az érdekvitákban mindaddig, amíg a közvetítés

39 uo.
40 M. Despax – J. Rojot: Labour Law and Industrial Relations in France (Kluwer 1987.) 304-305. old.
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tart.41 (Ezen kívül egyes kollektív szerződések szerint a közvetítői testület
semleges tagjai rendkívül nagy hatalmat kapnak azáltal, hogy egy bizonyos
ponton túl a testület határozatot kényszeríthet ki és az ilyen esetekben a
semleges tagok szavazata döntő lehet.)

Tényfeltárás. Amint az elnevezése is tükrözi, ennek az eljárásnak a
lényege a vitamegoldáshoz szükséges releváns tények semleges fél általi
megállapítása. Természetesen az előzőekben említett modellekben is
nélkülözhetetlen a szóban forgó tényeknek a feltárása, e nélkül sem a
békéltető, sem a közvetítő, sem a döntőbíró nem tudná feladatát elvégezni,
és így van ez az eddig még nem tárgyalt bírósági eljárásban is. A
tényfeltárásban viszont a tények minél szélesebb körű megismerése, majd
azok elemzése a legfontosabb tevékenység, a statisztikák és a feltárt
bizonyítékok objektív összevetése. Ebben az értelemben talán aktívabb
tevékenységnek tűnik,42 mint a békéltetés vagy közvetítés, de ez a
megállapítás csak az eljárás bizonyítási részére vonatkozik, ugyanakkor
ezen formáknak mindig megvan a maga emberi oldala, amelyre inkább a
másik két eljárás van tekintettel (a döntőbíráskodás nyilván más megítélés
alá esik ebben a tekintetben). A felek eljárás alatt tanúsított magatartása, a
vitához való hozzáállása, a másik és a semleges félhez történő viszonyulása
a végeredménytől (megállapodástól vagy döntéstől) részben függetlenül
kihat a további munkaügyi kapcsolatokra. A tágabb értelemben vett
munkaviszonynak (értve ezalatt a munkáltató és munkavállaló közötti
individuális jogviszonyt, valamint a munkáltató és szakszervezetek, üzemi
tanácsok közötti kollektív kapcsolatokat) éppen az a sajátossága, hogy
amennyiben fel is merül valamely kérdésben a munka világának szereplői
között vita, annak megoldására kell először is törekedniük, mert a
konfliktus miatti feszültség rontja az emberi kapcsolatok minőségét, illetve
a feleknek a vita lezárását követően is együtt kell „élniük” egymással, napi
kapcsolatban kell lenniük egymással (nyilván ide nem értve az individuális
munkaviszony valamelyik fél általi egyoldalú megszűnése miatt keletkezett
vitákat). Egyáltalán nem közömbös tehát a feleknek a vita folyamatában
tanúsított magatartás emberi vetülete. Visszatérve a fact-finding eljárásra, a
szakirodalom egy része megkülönböztet ajánlat nélküli és ajánlatot
tartalmazó tényfeltárás között (fact-findig without and with

41 M. Weiss: Labour Law and Industrial Relations in the Federal Republic of Germany (Kluwer 1989.)
129-131. old.
42 uo. 12-13. old.
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recommendations).43 Az első esetben a fentiekben írt ténykutatást és
elemzést végzi el a harmadik fél és megállapításának eredményét írásba
foglalva adja át a feleknek, amely legfeljebb sugallja azt az utat, amely a
megállapodáshoz vezethet, míg az utóbbi formánál a tényfeltáró meg is
fogalmazza azt az indítványt, amelynek elfogadása esetén létrejöhet az
egyezség (ezen utóbbi tevékenység közel áll a közvetítőéhez).44

A tényfeltárás azzal segítheti a felek közötti megállapodás elérését,
hogy a helyzetértékelésben szereplő differenciákat igyekszik megszüntetni.

A helyzetértékelésben meglevő különbségek származhatnak a felek
rendelkezésére álló információinak eltéréséből, de ilyen adódhat akkor is,
amennyiben a két vitázó más tartalmat, értelmet gondol egy-egy konkrét
mondathoz, szóhoz, adathoz, vagy eseményhez. A tényfeltárás jelentősége
éppen abban állhat, hogy az ilyen eljárást végző külső fél törekszik mindkét
oldal álláspontjának megértésére és az értelmezésből adódó különbségek
észlelésével és megoldásával segítheti a felek közös nevezőre jutását.

Szintén származhatnak különbségek a helyzetértékelésben akkor,
amikor a felek eltérően közelítenek az érdekkülönbség lényegét érintő
problémákhoz és másként fogják fel egymás céljait és igényeit. A
tényfeltárás ekkor segíthet a kölcsönös előnyök és prioritások
megfogalmazásában, a konfliktus tárgyának tisztázásában, és
leszűkítésében.

Nagyon gyakori, hogy a felek nem tudják (vagy nem akarják) az
objektív tényeket különválasztani a konfliktushoz (vagy a másik félhez)
fűződő érzelmeiktől. Az előbbiekben már utaltunk az emberi kapcsolatok
minőségének fontosságára a munkaügyi kapcsolatok területén. Úgy
gondoljuk, hogy ezen aspektushoz szorosan kapcsolódik az egyik vagy
másik oldalon megmutatkozó emocionális hatás. A harmadik fél általi
eljárás egyik lényeges előnye az, hogy a semleges személyt nem
befolyásolják (nem befolyásolhatják) a felekhez illetve a vitához fűződő
érzelmek. Amennyiben a felek látják a tényfeltáró objektív ténykedését,
úgy esély mutatkozik arra, hogy értékelését is megbízhatónak és
megnyugtatónak fogadják majd el. Ez egyben a feleket arra is
kényszerítheti, hogy belássák saját korábbi véleményük elfogadását, azt,
hogy az objektív tényeket ne csak saját érdeküknek megfelelően
értelmezzék, hanem toleránsak legyenek a másik fél véleményével

43 W.E. Simkin-N.A. Finandis: id. mű 52-53. old.
44 ILO 1967. évi 129. számú ajánlása a vállalkozásokon belüli kommunikációról
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szemben, amely helyzet megszüntetheti a helyzetértékelésben
megnyilvánuló eltérések okát.

Nem ritka az sem, hogy a felek a vita során megpróbálják egymást
megtéveszteni, tudatos félrevezetést alkalmazni egymással szemben. A
tényfeltárás során felszínre kerülhetnek ezek a próbálkozások az egyik
félnek a másik felé tett nyilatkozataik interpretálásakor, ami rámutathat a
felek szavahihetőségére. Ezáltal a tényfeltárás sokat segíthet a felek valódi
szándékainak kiderítésében, és ösztökélheti őket a korrekt
adatszolgáltatásra, amelynek esélyét néhány országban azzal is növelik,
hogy a valótlan adatszolgáltatáshoz büntetőjogi következményeket
fűznek.45

A világ sok országában a nyilvánosságnak rendkívüli nagy
visszatartó ereje van bizonyos kérdések mikénti megoldása tekintetében.
Ezt a nyomásgyakorló hatást felhasználva egyes államokban a tényfeltárás
során készült jelentéseket a nyilvánosság elé tárják.46 A jelentés
közvélemény elé tárásának oka abban keresendő, hogy ösztönözze a feleket
az összes, ügyre vonatkozó információ korrekt közlésére, ne kerüljön sor a
felek közötti megállapodás létrehozásához szükséges adatok, tények
elhallgatására. Ugyanakkor az ügy részleteinek nyilvánosság elé tárása
veszélyes fegyver lehet a tényfeltáró számára, mert ezzel a lépéssel a külső
fél gyakorlatilag a közösséget is bevonja az eset megoldásába, és könnyen
érheti őt az a vád, hogy megszűnt tevékenységének semlegessége.

Az egyes országok gyakorlatát vizsgálva Nagy-Britanniában a
Wages Council rendszeresen jelentést készít a kormányhivatalok által
fizetett szakmai csoportok megfelelő bérszintjéről. Ezek a jelentések ugyan
hivatalosan nem szabályozzák, de azért jelentősen befolyásolják ezen
csoportokra vonatkozó bérbesorolási döntéseket.47

Olaszországban időnként szakértői tényfeltáró bizottságokat hoznak
létre olyan országos jelentőségű problémák megoldására, ahol a felek
tárgyalásai kudarcba fulladtak. Ettől kevésbé hivatalos formája a semleges
fél tényfeltárásának helyi vagy regionális szinten nyilvánul meg, amikor
kormányzati közvetítők élnek a tényfeltárás technikájával a vitázó felek
közötti párbeszéd el- vagy újraindítása érdekében. A tényfeltárást ilyenkor
a mediátorok végzik, akik elvileg nem kérhetnek adatszolgáltatást a
felektől, de ilyen irányú kérés esetén azok nem zárkóznak el ettől. A

45 A.L. Goldman: id. mű 275-276. old.
46 Lásd az értekezés II. fejezetét.
47 uo.
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közvetítők tényfeltáró jelentéseit az esetek többségében nem hozzák
nyilvánosságra, nem úgy, mint a politikai közvetítőkét, akik így próbálnak
nyomást gyakorolni a felekre.48

A brithez némileg hasonló rendszer érvényesül Finnországban, ahol
a tényfeltárás egyik formáját alkalmazzák az országos jövedelempolitika
kialakításával kapcsolatban. Ennek a tevékenységnek az ellátása érdekében
szakértői bizottságot alakítanak, akik adatokat gyűjtenek a jövedelmek
alakulásáról és gazdasági elemzéseket állítanak össze ezekről, amik
elősegíthetik az egyes szociális partnerek közötti megegyezést. Áttételesen
ezen tevékenység mögött is meghúzódik a közérdek, hiszen a szociális
béke a finn társadalomnak is fontos, de a tényfeltárást ők egyfajta szakértői
tevékenységnek fogják fel, amely az objektív elemzéssel elsősorban a felek
érdekét szolgálja.49

Egy másik skandináv államban, Svédországban szintén széleskörű
konszenzuson nyugszik a tényfeltárók tevékenysége, de az ezekre
vonatkozó eljárásrendet a pártok közösen dolgozták ki.50 Ennek a politikai
vonatkozású megoldásnak az oka abban keresendő, hogy Svédországban a
pártok elkötelezettek a társadalmat érintő válsághelyzetek elkerülése iránt.
Ezért aztán az így kidolgozott szabályok értelmében lehetőség mutatkozik
közös tényfeltáró bizottságok alakítására annak megállapítása céljából,
hogy egy jogszerű munkaügyi akció nem veszélyezteti a társadalom
érdekeit. A tényfeltárásnak ez a módszere egyébként nem jogszabályi
előíráson nyugszik, hanem a felek közötti kollektív szerződés tartalmazhat
erre vonatkozó rendelkezést. Ugyanakkor a hivatali titkokra vonatkozó
törvény tiltja a tényfeltárást végzők számára, hogy a konfliktusban érintett
felek akarata ellenére a nyilvánosság elé tárják az eljárás során kiderített
tényeket, ami némileg ellentmondani látszik a közérdek érvényesítésére
vonatkozó elvnek, de úgy tűnik, hogy a svédek a felek autonómiáját
legalább annyira tiszteletben tartják, mint a társadalom érdekeit.

Az Egyesült Államokban viszonylag széles körben alkalmazzák a
tényfeltárást, méghozzá az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint
azokban a helyzetekben, amikor a konfliktus potenciálisan veszélyezteti a
nemzetbiztonságot vagy a nemzeti egészségügyet (az első esetkörbe
beletartoznak a vasúttal összefüggő vitás helyzetek is). Ugyancsak
alkalmazzák a tényfeltárás módszerét a kollektív szerződések hatálya alá

48 T. Treu: id. mű 382-385. old.
49 A. Goldman: id. mű 275-278. old.
50 uo.
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tartozó kormányzati alkalmazottak érdekvitáinak megoldásában.51 Ezekben
a helyzetekben a tényfeltáró kötelezettségévé teszik időnként, hogy ne
csupán kutassa fel és állapítsa meg a releváns tényeket, hanem tegyen
javaslatot is a vita feloldására. Ez a közvetítéshez nagyon közel álló ún.
ajánlatot tartalmazó tényfeltárás tipikus esete.52 (Amint arról az előzőekben
már volt szó.)

Kanadában szintén ismert a tényfeltárás módszere, és egy olyan
nyilvános eljárásnak tekintik, amelyben egy három tagból álló bizottság
vesz részt (az érintett felek képviselőiből és egy független elnökből álló
testületről beszélhetünk). Egyes vélemények szerint53 ebben az országban a
tényfeltárás jelentőségének a csökkenése – érdekes módon – éppen az
eljárás nyilvánosságára vezethető vissza. Az ilyen módszer során feltárt
tények közvélemény elé tárása nem bír akkora jelentőséggel a felek
számára, mint az esetleges üzleti titkok vállalaton belül maradásához
fűződő érdek. A magánszféra vállalatai számára sokszor nem fogadható el,
hogy belső ügyeiket széles körben megismerjék és ezért nem igazán
működtek közre a tényfeltárásban.

Döntőbíráskodás. Az egyik legvitatottabb formája a harmadik fél
általi beavatkozásnak a felek közötti tárgyalások holtpontra jutása esetén az
arbitrálás.54 A döntőbíráskodás legszembeszökőbb különbsége a
békéltetéssel/közvetítéssel szemben, hogy az arbitrátor nemcsak lefolytatja
a felek közötti tárgyalásokat és irányítja azokat, nem csupán javaslata van a
vita mikénti lezárása érdekében, hanem a legfontosabb jogosítványa:
eldönteni a felek vitáját. Míg a békéltetésnél a semleges félnek csekély
súlyú a felelőssége, a megállapodás a felek közös döntésének eredménye; a
közvetítésnél a mediátor is felelősséggel tartozik az általa tett javaslatokért,
de a megegyezés kérdésében a végső döntés még mindig a felek
kompetenciája; a döntőbíráskodás esetében - mint azt a kifejezés is takarja -
az arbitrátoré a felelősség a vita megoldása, eldöntése kérdésében.

A szakirodalom megkülönbözteti az arbitrálást aszerint, hogy arra
jogvitákban vagy érdekvitákban kerül sor.55 A jogvitás ügyekben (vagy
panaszeljárásban) az arbitrátor quasi bíróként jár el, ami alatt értjük
egyrészről az eljárás bírói eljáráshoz hasonló lefolytatását, másrészről a

51 WE. Simkin – N.A. Finandis: id. mű 263-264. old.
52 uo.
53 A. Goldman: id. mű 278. old.
54 Rézler Gyula: Az arbitrálás szociológiája (MTA 1999 Akadémiai székfoglaló) 6. old.
55 T. Zane Reeves: Arbitration right disputes: advantages and disadvantages és ugyanő: Employment
dispute resolution: options é.n.
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döntés a felekre nézve jogilag kötelező és (ha nem is a döntőbíró által, de a
bíróság eszközeivel) végre nem hajtás esetén ki is kényszeríthető. A szerző
személyes tapasztalata is azt mutatja, hogy egy panaszügyben az USA-ban
lefolytatott „hearing” során valóban mintha egy bírósági tárgyaláson vett
volna részt: a döntőbírónak minősülő „hearing officer” bevezette a
tárgyalást szabályos jegyzőkönyv felvételével, eskü alatt vallomást tevő
tanúkat és szakértő tanúkat hallgatott meg, írásos bizonyítékokat szerzett
(vagy szereztetett) be, videó- és fényképfelvételeket tekintett meg, majd a
felek (képviselőik) álláspontjának meghallgatását (illetve a véleményeket
összegző iratok áttanulmányozását) követően meghozta az „award”-ot, a
döntést. Az „award”-dal szemben biztosított a fellebbezés lehetősége a
quasi másodfokú bírói szervként eljáró „board”-hoz, illetve kivételes
esetekben az a bíróság előtt is megtámadható.

Amennyiben az arbitrátor érdekvitában jár el, úgy az eljárás
természetesen magába foglalja a felek közötti tárgyalások lefolytatását,
illetve tulajdonképpen a döntőbíró „felváltja” ezeket a tárgyalásokat és
„ítéletével” lezárja azokat.56 Az ilyen típusú döntések jogi természetüket
illetően a kollektív szerződéssel mutatnak hasonlóságot: a felek közötti
megállapodásnak minősülnek, jogilag szintén kötelezőek és bíróság által
kikényszeríthetőek. A döntőbíráskodás előnyeit a nemzetközi munkaügyi
gyakorlat57 abban emeli ki, hogy döntéskényszert jelent: a felek között
holtpontra jutott tárgyalásokat valamilyen irányba mindenképpen lezárja,
akár úgy, hogy az arbitrátori eljárást megelőzte békéltetés vagy közvetítés,
akár oly módon, hogy nem került sor előzetesen harmadik fél
közbenjárására, hanem a felek már korábban megegyeztek az arbitrátori
döntésnek való alávetésben (ennyiben tekintik a döntőbíráskodást a
választottbíróság egyik fajtájának). Bizonyos esetekben és történelmi
helyzetekben az államnak elemi érdeke, hogy munkabéke legyen a
foglalkoztatás, tágabb értelemben véve a gazdaság területén, hiszen a
felmerülő viták (és méginkább a munkaharc eszközei: sztrájkok, lock-out-
ok, és más eszközök) érinthetik az állam szervező-szolgáltató
tevékenységért való felelősségét is. Nem véletlen, hogy a legtöbb kötelező
erejű döntőbíró eljárás előírására a közszférában, illetve a kiemelt
szolgáltatások vagy iparágak területén kerül sor. A történelmi szituációra
pedig az egyik legjobb példa az USA II. világháború alatt folytatott

56 Cory R. Fine: Arbitrálás – egy amerikai szakszervezeti tisztségviselő szemszögéből nézve (in:
Arbitrálás – amerikai módra (Bp. 1994 MKI) 21. old.
57 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980. Genf)
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gyakorlata, miszerint a haditermelés zavartalanságának biztosítása
érdekében a kormány egyszerűen betiltotta a sztrájkokat és elrendelte a
felmerülő viták megoldására a kötelező arbitrálást (ez az intézmény részben
kötelező jelleggel bizonyos területeken a mai napig is fennmaradt, illetve
ennek köszönheti sikerét az arbitrálás önkéntes formája is. Álláspontunk
szerint az arbitrátori tevékenység iránt megnyilvánuló elfogadás és
tekintély nagymértékben köszönhető ennek a történelmi helyzetnek és a
döntőbírók akkori sikereinek).58

További pozitívumként emelik ki az arbitrátori működés
értékelésénél (az igazságszolgáltatás működésével összehasonlítva)
lényegileg azokat a szempontokat, amelyeket értekezésünkben a jogi és
érdekvita elhatárolásánál említettünk, és röviden így jellemezhetjük:
gyorsaság, olcsóság és szakszerűség. Ezen előnyök bizonyos területeken és
országokban háttérbe szorultak az elmúlt évtizedekben: Rézler Gyula
beszámolt arról, hogy az USA-beli jogvitás döntőbíráskodás utolsó húsz
évében az ilyen ügyek nem ritkán közel két évig is elhúzódhatnak, (a
panasztételtől a döntéshozatalig), és az eljárás formálissá válásával a
költségek is megnövekednek, amelyek következtében új technika
kialakítására, az ún. gyorsított eljárás bevezetésére került sor.59

Kétségtelen, hogy az előbb elmondottak az arbitrálásnak csak egy bizonyos
területére vonatkoznak, amelyből persze még nem lehet általánosító negatív
következtetéseket levonni.

A hátrányok között említi viszont az ellentábor azt az ellenérvet, -
amit a harmadik fél intervenciójánál általában kiemelnek, csak a
döntőbíráskodás esetleges kötelező erejű döntése miatt még
hangsúlyozottabban érvényesül - hogy hiába fog az „ítélet” kollektív
szerződéssel azonos érvényűnek minősülni, ha azt a felek nem érzik
sajátjukénak, rájuk erőltetettnek fogják tartani. Ez az álláspont
megnyilvánul az arbitrátori döntésekkel szembeni felek által támasztott
igényekben. Ezen gondolatmenet kifejtéséhez ismertetnünk kell azt a
felosztást, amely az arbitrátori döntésekre vonatkozik a felek kérelme
viszonylatában. A szakirodalom60 szerint a döntőbíró a vita lezárásaképpen
határozatában azonosulhat az egyik vagy a másik fél álláspontjával teljes
mértékben, vagy a kettő között húzhat valamiféle középvonalat; illetve
juthat egy, a felekétől teljesen eltérő, saját maga által kigondolt döntésre.

58 Rézler Gyula: A munkaügyi viták megoldásának amerikai modellje (in: Döntőbíráskodás szerk. Tóth
Pál Péter, Bp. Püski 1999.) 10. old.
59 uo. 14-15. old.
60 B. Aaron: The Future of Labor Arbitration in America 1976., 146-148. old.
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Főleg ezen utóbbi megoldással nem értenek egyet az arbitrátor elé kerülő
felek, és ezért ragaszkodnak az ún. pendulum arbitráláshoz, ahol
érvényesül a polgári peres eljárások egyik főszabályának minősülő
„kereseti kérelemhez kötöttség elve”, azaz a döntőbíró az egyik fél utolsó
ajánlatának megfelelően kell, hogy határozzon. Ezen határozati formával
kiküszöbölhető az arbitrátori döntések oktrojált jellegével kapcsolatos
kifogás. Amint azt Tóth András dolgozatában kifejti, pl. Angliában
általában azokról a munkahelyekről kérnek ilyen kötött döntőbíráskodást,
ahol a kollektív szerződések előírják a kötelező döntőbíráskodást és ezzel
összefüggésben sztrájk tilalmat is tartalmaznak.61 Ilyen esetekben a felek
reális követelésekkel állnak elő, - szemben a „hagyományos” arbitrálással,
amikor igyekeznek mindig többet követelni, mint amennyi a valós igény” -
amely esetben a két ajánlat közötti különbség olyan minimálisra
zsugorodik, hogy tulajdonképpen a döntőbíráskodás előtt meg tudnak
egymással egyezni.62

A döntőbíráskodás egyik nagy előnye lehet, miszerint arra ösztönzi a
vitában álló feleket, inkább közösen találjanak egy kölcsönösen
elfogadható megoldást a konfliktusuk megoldására, minthogy egy
harmadik, külső fél döntésének teszik ki magukat, esetleg olyan
végkövetkeztetéssel, amely egyiküknek sem felel meg (ennek
kiküszöbölésére már kialakultak technikák, amint azt a későbbiekben látni
fogjuk).

Nem mondható egységesnek a döntőbírók kiválasztásában szerte a
világon folytatott gyakorlat. Németországban főként a még hivatalban levő
aktív munkaügyi bírák vállalnak mintegy másodállásban ilyen szerepet,
mert ebben az országban nem ítélik összeférhetetlennek a hivatalos, jogi
ügyekben történő bíráskodást az érdekviták quasi választottbíráskodásával.
Kanadában a döntőbíráskodást az ezzel főhivatásszerűen foglalkozó
kormányhivatalnokok végzik. Az Egyesült Államokban ügyvédek,
közgazdászok, egyetemi oktatók végzik ezt a tevékenységet anélkül, hogy
kifejezetten erre irányuló képzésben részesülnének.

Németországban a döntőbíróknak a határozatok meghozatalánál
nemcsak a felek álláspontját és kérelmeit kell figyelembe venni, hanem
mérlegelni kell a munkáltatót és munkavállalókat érintő döntéseknek a

61 Tóth András: A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója (Bp. 1993.) 54. old.
62 W.E. Simkin - N.A. Finandis: Mediation and the Dynamics of Collective Bargaining (Washington,
1986.) 41-45. old.



33

piacra gyakorolt hatását is. A német tripartit döntőbizottságok eljárási
szabályai egyébként igen sajátságosak, mert olyan hatáskörrel ruházza fel a
testületeket, amely ösztönzi a feleket a megegyezésre. A döntőbizottság
elnöke és a felek által delegált képviselők igyekeznek a vitában olyan
megállapodást elfogadtatni a felekkel, amely mindkettőjük számára
előnyös. Ennek sikertelensége esetén kerül sor a döntőbizottságon belül
szavazásra, ahol már a semleges tagok is szavaznak. Amint azt a
közvetítésnél írtaknál már rögzítettük, a német rendszerben nincs éles határ
a mediálás és az arbitrálás között, mindkét technikát egyfajta egységes
eljárás részeinek tekintik. A folyamat elsősorban a közvetítésre
összpontosul, a harmadik fél egyezség megkötését kísérli meg és csak
végső esetben kerül sor a döntőbíráskodásra.

Finnországban a döntőbíráskodás a „belső alapon” megoldott
vitákban játszik valamelyes szerepet, de például a pénzügyi (bank)
ágazatban használják az utolsó ajánlat formáját is.
Az Egyesült Államokban az érdekviták területén a felek érdekein és
kérelmein kívül az arbitrátori döntés a jogszabályokban megfogalmazott
feltételek alapján születik meg: ezen körülmények között megtalálhatják a
más foglalkoztatotti csoportok bérjellegű és másfajta kezdvezményeit, a
megélhetési költségek mikénti alakulását, az ún. kompenzációs csomag
teljes költségét, a felek közötti korábbi tárgyalások menetét és eredményét,
amelyek azt mutatják, hogy valamelyest az USA-ban is érvényesül a
közérdek védelme.63 Ezek közül a gyakorlatban talán a más, hasonló
körülmények között foglalkoztatottak kedvezményei és ellentételezései a
döntőek, másrészt alig vagy egyáltalán nem veszik figyelembe a
döntőbírók a munkáltató fizetőképességét.

Bírói ítélkezés. Az eddigiekben a felek közötti közvetlen, külső fél
kizárásával zajló, valamint a harmadik fél segítségével történő, de nem jogi
eljárásokról volt szó.64

A feleken kívül álló, semleges fél általi vitamegoldásnak az
eddigiektől eltérő módja az önálló államhatalmi ág, az igazságszolgáltatás

63 Rézler Gyula: id. mű 20-22. old.
64 A Kiss György - László Gyula szerzőpáros a munkaügyi viták feloldására háromféle eljárást tipizál,
úgymint a) jogi eljárás (ideértve a bíróságokat és „a felek által választott szervek jogalkalmazó
tevékenysége/választottbíráskodás/”; b) formalizált, de nem jogi eljárás (törvény által feljogosított vagy a
felek megállapodása alapján működő testületek vagy személyek jogalkalmazásnak nem minősülő
tevékenysége); c) közvetlen, autonóm eljárás. A felosztással a magunk részéről alapvetően egyetértünk,
az autonóm eljárás fogalmát mi magunk is használni fogjuk azzal, hogy ezen koncepcióhoz fűződő
kritikai észrevételeinket a magyar Mt-vel foglalkozó részben kívánjuk megtenni.
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részeként működő bíróságok ítélkező tevékenysége. A bírósági eljárások
differencia specifikája, hogy a bíró döntéskényszerben van: a felek azért
fordulnak az igazságszolgáltatás gépezetéhez, mert vitájukat nem tudták
egymás között (esetleg harmadik fél - de nem bíróság - által) megoldani, és
a bíróság az utolsó fórum, ahol az valamilyen formában meg fog oldódni.
Éppen ezért fordulnak a felek a jogvitákban bírósághoz szerte a világon
(ebből a szempontból nincs igazán jelentősége, hogy általános hatáskörű
vagy speciális, munkaügyi bíróságokról van szó), míg az érdekviták
esetében, azok természetéből fakadóan kevesebb példát találunk a bírósági
út megnyitására. A felek nem is igazán igénylik a bírói döntés lehetőségét
érdekvitákban, amelynek oka a bírói eljárással szemben ellenérvként
felhozott relatíve hosszú időtartam, a költségesség és a munkaügyi
feltételekre vonatkozó, speciális, nem jogi ismeretek esetleges hiánya. Az
angol és az ír szisztémában biztosított az érdekvitás ügyekben is a bírói út
igénybevétele, amelynek magyarázatául szolgál egyrészről, hogy ezen
országok ismerik a legkevésbé a jogi és érdekvita közötti
megkülönböztetést, másrészről a bíróságok felépítése és összetétele is
gyökeresen különbözik más országokétól.65 Tekintettel arra, hogy
dolgozatunkban alapvetően az érdekviták feloldásával kívánunk
foglalkozni, ezért a bírósági eljárásról csak a szükséges mértékben, a jogi
és az érdekviták kapcsolódása miatt elkerülhetetlenül fontos kérdéseinél
adunk elemzést.

Egyéb eljárások. Mint azt fentebb már említettük, a munkaügyi
viták feloldására az országok munkaügyi gyakorlatában kialakult
eljárásokat három fő csoportba sorolhatjuk. Ezen megállapításunknak
némileg ellentmondva tárgyaljuk az egyéb gyűjtőkategória alatt azokat a
modelleket, amelyeket a nemzetközi munkajogi szakirodalom ide sorol,
azzal a megjegyzéssel, hogy álláspontunk szerint ezek valójában nem
vitarendezési eljárások. Saját szubjektív megközelítésünk viszont nem lehet
gátja annak, hogy az azzal ellentétes, létező és a munkajogtudomány
képviselői által kidolgozott módszereket ne ismertessük. Az ILO
Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes összehasonlító
tanulmánya „adminisztratív döntés” címszó alatt említi azokat a
lehetőségeket, amikor a közigazgatási hatóságok a munkaügyi
kapcsolatokban érvényre tudják juttatni az állami politikát.66 Ezen általános
megfogalmazásban írt technikát bontja részletekre A. Goldman a

65 Berki E.: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban (MKI 1997 Bp. kézirat) 109. old.
66 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (Geneva 1980 ILO) 106-108. old.
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Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market
Economies c. tanulmánykötet érdekvitákról szóló fejezetében. Elemzése
szerint az alábbiak tartoznak ebbe a körbe, mint az érdekviták megoldási
modelljei:

a) Hallgatólagos beleegyezés egy egyoldalú akcióba
b) Kormányzati parancs
c) Politikai fegyelem
d) Ítélkezés
e) Szavazás
f) Tárgyalás
g) Irányított tárgyalások

A fenti felsorolásból a d), f), és g) alattiakat mi már más terminus
technikussal ugyan, de részleteiben taglaltuk, ezért csupán a másik négy
igényel magyarázatot.

Elöljáróban le kell szögezni, hogy mindegyik fentebb írt modellnek
léteznek különböző változatai. Ezen túlmenően kijelenthetjük, hogy a most
tárgyalt megoldások nem „vegytisztán” működnek, hanem nagyon gyakran
egymással párhuzamosan, vagy egymást követően. A Goldman ezen utóbbi
megállapításhoz két példát is hozzáfűz67: az egyik szerint ha a kormány
rendeletalkotás útján úgy kényszerít megoldást az érdekvitában résztvevő
felekre, hogy eközben figyelembe veszik az érintettek egymástól
különböző érdekeinek egyensúlyát, ebben az esetben a bíráskodás és a
kormányzati parancs nevű modellek gyakorlatilag együttesen
funkcionálnak. A másik példa szerint amennyiben a felek tárgyalások útján
érik el az egyezséget, de ez csak az ő közös szavazatuk alapján történhet,
abban az esetben a modellek egymás utáni érvényesüléséről beszélhetünk.

Hallgatólagos beleegyezés egy egyoldalú akcióban

Sokan ezt a modellt igazából nem tekintik az érdekviták
megoldásának, hiszen ilyenkor gyakorlatilag vitáról nem is igen
beszélhetünk (inkább a vita hiányáról). Nagyon sok összetevője lehet
annak, hogy az egyik vagy másik fél miért nem tudja (vagy esetleg nem
akarja) kinyilvánítani ellenérzéseit a munkaügyi területen megnyilvánuló

67 A. Goldman: Settlement of Disputes over Interests (in: Comparative Labour Law and Industrial
Relations in Industrialized Market Economies) 481-501. old.
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érdekeivel kapcsolatban, de az ilyen helyzetek tömegesen fordulnak elő. Az
a tény, hogy az érintett fél elégedetlensége nem kerül felszínre, hanem
látensen marad, nem jelenti automatikusan azt, hogy teljes mértékben
elégedett érdekeinek elfogadtatásával vagy azok érvényesülésével. A
hallgatólagos beleegyezés éppen akkor történik, amikor az ún. belenyugvó
félnek nincs lehetősége és módja az érdekkülönbségek mikénti
megoldásának befolyásolására (esetleg az adott helyzetben nem akarja
használni azokat a lehetőségeket, amelyek egyébként rendelkezésére
állnának). Az egyik fél érdekei tehát nem érvényesülnek, az
érdekvita/érdekkülönbség úgy oldódik meg, hogy az egyik fél egyszerűen
aláveti magát a másik fél akaratának.

Az egyoldalú cselekvésbe való belenyugvás mindkét oldalon
(munkáltató-munkavállaló) alkalmazható, de természetesen nem egyforma
a tényleges igénybevétel gyakorisága az egyik vagy a másik oldalon. A
munkaügyi érdekérvényesítést sokféle tényező meghatározza: a
munkaerőpiacra vonatkozó kereslet-kínálat aránya, az adott gazdaság
fejlettsége, a hagyományok stb.

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy a munkavállalók bele tudják
kényszeríteni a vállalatvezetést az egyoldalú cselekvésbe. Nyilvánvalóan
nem tartoznak ebbe a körbe a sztrájkok vagy egyéb munkaügyi akciók.
Ezektől a szélsőséges esetektől függetlenül előfordulnak olyan szituációk,
amelyekben a munkavállalók az adott munkaszervezeten belül elfoglalt
gazdasági hatalmuknál fogva a munkáltatóval fennálló érdekkülönbség
rendezését egyoldalúan határozhatják meg, amibe az belenyugszik. Ilyen
munkavállalóval többnyire a szakmai viselkedés szabályai között, néhány
értelmiségi szakmai szervezetnél vagy a szakszervezetek esetében a
tagságra vonatkozó belső szakmai szabályok között lehet találkozni.

További esete a hallgatólagos beleegyezésnek munkáltatói oldalról,
ha a munkavállalók együttesen tudnak fellépni valamely ügy érdekében. Az
egyik ilyen lehetőség, amikor a munkások informálisan, együttes akarattal
a munkahelyen kialakítanak egy számukra kedvező munkatempót, amelyet
aztán a vállalatvezetés ellenlépések megtétele nélkül elfogad. A dolgozók
által kialakított ilyen gyakorlat aztán lassan szokássá válik az adott
munkahelyen, amelyet később mintegy vállalati szokásjogi alapon
elfogadnak. Ezt követően az évek során kialakított szokásjogot már csak
tárgyalások útján lehet módosítani (a másik lehetőség, hogy a korábban
kialakított gyakorlatot ugyanezzel a metódussal maguk a munkavállalók
változtatják meg – amelybe a vállalatvezetés ugyanúgy belenyugszik).
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Ezen eseteknél jóval gyakoribb, hogy a munkáltató kényszeríti a
munkavállalókat az egyoldalú cselekvésbe történő belenyugvásba.

Néhány országban előfordul, hogy bizonyos alkalmazotti csoportok
számára megadják az egyéni tárgyalás lehetőségét, ugyanakkor nem teszik
lehetővé számukra, hogy a kollektív tárgyalásokon részt vehessenek.
Észak-Amerika országaiban pl. a munkáltatói (vezetői döntéshozatali)
jogot gyakorló alkalmazottak nem folyhatnak bele a kollektív alkuk
folyamatába.68 Ekként nem marad más választásuk, mint elfogadni a
vállalatvezetés által részükre egyoldalúan nyújtott lehetőségeket.

Egyes országokban a hallgatólagos beleegyezés az egyoldalú akcióba
érdekes módon annak ellenére sem oldja meg sok esetben a fennálló
érdekvitákat, hogy azt igyekeznek kormányzati paranccsal kikényszeríteni,
amely esetekre A. Goldman több példát is megemlít.69 Közismert tény,
hogy a világ sok országában foglalkoztatnak illegális bevándorlókat a
fennálló tiltó szabályok ellenére. Az ilyen munkavállalók részére a
foglalkoztatók nem biztosítják a jogszabályok által kötelezően nyújtandó
(esetleg az adott munkáltatónál kollektív szerződésben megállapított)
legalacsonyabb béreket, mondván, hogy a munkavégzés jogellenes keretek
között történik és ennek kockázatát a munkáltató eleve „beépíti” a
bérköltségek köré. A hazájából munkavállalás céljából eltávozni
kényszerülő személy pedig hallgatólagosan elfogadja az eltérő
foglalkoztatási feltételeket, mert ez a helyzet még mindig előnyösebb
számára mint az otthoni munkanélküli lét. Szintén gyakoriak a
minimálbérrel kapcsolatos törvénysértések a hivatalos szervek által
egyáltalán nem vagy nagyon nehezen ellenőrizhető területeken, mint pl. a
néhány főt foglalkoztató kisvállalkozások esetében. És végül ebben a
körben említhető meg a kivételes helyzetben levő munkavállalók
hozzáállása, akik különböző okoknál fogva bizonyos előnyöket élveznek
munkatársaikhoz képest, ugyanakkor az így kapott lehetőségeket azzal
„hálálják” meg a munkaadónak és fejezik ki lojalitásukat, hogy az
egyébként törvényesen járó éves szabadságukat nem használják ki, és ezen
idő alatt is dolgoznak.

Szintén A. Goldman emeli ki az egész világra kiterjedő
kutatásaiban70, hogy számos országban annak ellenére történik meg

68 Marley S. Weiss: A szakszervezeti képviselet, a kollektív tárgyalás, a sztrájk, a bojkott, a szakszervezet
más közgazdasági és jogi fegyverei valamint a munkajogi viták feloldási rendszere az amerikai
munkajogban (Publicationes Universitas Miskolciensis Sectio Juridica Politica Tomus XII.) 190. old.
69 A. Goldman: id. mű 485. old.
70 uo.
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hallgatólagos beleegyezés az egyoldalú akcióba gyermekek illetve
fiatalkorú munkavállalók esetében, hogy számos nemzetközi egyezmény és
belső jogszabály védi ezen csoportok érdekeit. Az egyoldalú akcióba való
belekényszerítés elleni kisebb ellenállás lehetősége viszont a kötelező
előírások ellenére szinte csábítja a munkaadókat a joggal való visszaélésre.
Végezetül megemlíthető még a mai napig fennálló rabszolgaság, amelyet
szintén nemzetközi egyezmények illetve belső szabályok tiltanak, ennek
ellenére a világ több országában a hallgatólagos beleegyezés példájaként
említenek.

Összefoglalva ennek a vitamegoldási modellnek a lényegét, a
kiszolgáltatott helyzetben levő munkavállaló nem próbálkozik meg a
bíráskodás igénybevételével (még abban az esetben sem, ha elvileg ez a
lehetősége fennáll), amennyiben pedig nem rendelkezik olyan
alkupozícióval, hogy tárgyalásokat kezdeményezhetne, akkor legfeljebb
kérheti eltérő érdekeire vonatkozó álláspontjának meghallgatását, de ennek
eredménytelensége esetén marad a hallgatólagos beleegyezés. Ezekben a
munkaügyi viszonyokban az egyik oldal – mint láttuk, az esetek
többségében a munkáltató pozíciójában levő – a gazdasági egyenlőtlenség,
a jogviszony szerkezete vagy egyéb ok folytán uralkodó szerepet játszik, és
ezekben a helyzetekben az érdekviták rendezésének leggyakoribb modellje
az egyoldalú intézkedésbe való belenyugvás.

A már többször idézett tanulmány71 ezen vitamegoldási modell
pozitívumaként a hatékonyságot emeli ki, azzal magyarázva ezt, hogy az
érdekkonfliktus lezárása azonnali eredményt hoz, és a lehető legkisebb
emberi erőforrást és energiát emészt fel, hiszen szinte minden helyzetben
az uralkodó fél számára megfelelően használható fel.

Ugyanakkor számos hátránnyal is rendelkezik ez a vitamegoldási
modell. Ezek között a legnyilvánvalóbb tényező, hogy az alárendelt fél
elégedetlensége látens marad egészen addig, amíg az adott fél nem dönt
valamely másik vitamegoldási modell igénybevétele, vagy esetleg
munkaügyi akció (pl. sztrájk) alkalmazása mellett. A szakirodalom a
modell másik hátrányaként említi, hogy az egyoldalúan kikényszerített
megoldás szinte biztosan nem a legkedvezőbb megoldás a kényszerített fél
számára, és nagy valószínűséggel az érdekvita feloldásának folyamatában a

71 uo.
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felek nem használták ki az információk kölcsönös cseréjét és a másik oldal
meggyőzésének eszközeit.72

Kormányzati parancs

Egy adott ország kormánya többnyire elfogadja azt, hogy a
szokásokon vagy hagyományokon alapuló normákat végrehajtassa, és ez
mint kormányzati parancs jelenik meg, külső formáját tekintve valamilyen
jogszabály formájában.73

A kormányzati parancs, mint érdekvita megoldási fajta azt a
lehetőséget biztosítja, hogy a vitamegoldás eredménye valamelyest tükrözi
a társadalomnak az igazságosságról alkotott elképzeléseit. Amennyiben a
kormányzati döntéshozóknak nincs személyes érdekeltsége az
érdekvitában, fennáll a reális esélye annak, hogy relatíve objektív és
életszerű eredmény szülessen, amely nemcsak a vitában résztvevő felek,
hanem a társadalom érdekeit is szolgálja. Végezetül, tekintve, hogy a
kormány semleges tényezőként avatkozik bele az érdekvitába – még ha
egyoldalú kormányzati paranccsal is -, tekintélyénél és hatalmánál fogva el
tudja érni a rendezés véglegességét és megváltoztathatatlanságát,
nevezetesen, hogy a két fél be is tartsa a megállapodást.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kormányzati parancs
többnyire az általános elvi kérdésekkel tud igazán hatékonyan foglalkozni,
de nem igazán alkalmas kisebb vagy helyi jelentőségű konfliktusok
megoldására. Ehhez a megállapításhoz hozzá kell fűznünk azt a
megjegyzést is, hogy a kormányzati parancs nem egy rugalmas megoldás,
amely alkalmazkodni tudna különleges vagy változó igényekhez. Ráadásul
a felek is úgy érezhetik, hogy egy rájuk erőltetett megoldásról van szó,
amennyiben a kormányban nem bíznak meg valamilyen oknál fogva. Az
sem mellékes, hogy – hasonlóan a hallgatólagos beleegyezéshez illetve a
politikai fegyelemhez – a kormányzati paranccsal történő vitarendezés nem
feltétlenül javítja a felek közötti munkaügyi kapcsolatokat, az esetlegesen
rájuk erőltetett eredmény vagy az egyik, vagy a másik, esetleg mindkét
félnek nem lesz kielégítő.

A kormányzati parancs, mint vitamegoldási modell az alábbi
esetekben működik.

72 A. Goldman: Comparative Overview of the Role of Third Party Intervention in Resolving Interests
Disputes (280-283. old.)
73 A. Goldman: Settlement of Disputes over Interests (in: Comparative Labour Law and Industrial
Relations in Industrialized Market Economies) 481-501. old.
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A jogviták közül elsődlegesen a juttatásokra vonatkozóak
minősíthetők a legtipikusabbnak. A fejlett európai országokban (pl.
Svédország, Finnország, Dánia, Ausztria) az évi fizetett szabadság mértéke
öt hét vagy még ennél is hosszabb időszak, míg az Egyesült Államokban
törvény nem garantál évi rendes fizetett szabadságot.

Sok országban kormányzati paranccsal határozzák meg a
minimálbérre vonatkozó szabályokat. Erre szolgál tipikus példaként a
módosított magyar Mt OMT-re vonatkozó szabálya.74 Az így
meghatározott szabályokat azért nevezzük vitamegoldásnak, mert ebben az
esetben gyakorlatilag a munkáltatók és a munkavállalók (illetve
érdekképviseleti szervezetek) között abban alakul ki vita, hogy az egyik
oldalon a bérköltséget kell minél alacsonyabb szinten tartani, másrészről a
legalacsonyabb bér kövesse a piaci erők hatásait és érje el legalább a
létminimum fenntartásához szükséges összeget.

Más (gazdaságilag fejlettebb) országokban nem kormányzati
paranccsal történik a kérdés rendezése, hanem elsősorban tárgyalások
útján, vagy hallgatólagos beleegyezéssel egy egyoldalú akcióba feltéve
mindkét esetben, hogy az eredmény nem lesz kedvezőtlenebb, mint a
kormány által meghatározott minimálbér. Nagy-Britanniában nincs a
minimálbérre vonatkozó törvényi rendelkezés, de működik a már korábban
említett Wages Council, amely a munkáltatók, munkavállalók
képviselőiből és független tagokból áll.75 A bértanács az egyes dolgozói
kategóriákra érvényesen fogad el határozatokat a minimálbér-szintek
meghatározására. A minimálbérre vonatkozó szabályozás az USA-ban elég
elterjedt, az egyes szövetségi szinteket egészíti ki az állami szabályozás.

Egy másik nagyobb terület, ahol a kormányzati parancsot
alkalmazzák, a kollektív tárgyalások rendszerének kialakítása. Az Egyesült
Államokban a vállalatvezetés és a szakszervezetek ezen kapcsolatát
többnyire törvények határozzák meg. Szintén jellemző példaként hozható
fel Belgium, ahol a kollektív tárgyalások során a reprezentatív
szakszervezetek képviseletét kormányzati paranccsal ismerték el, szemben
mondjuk a dán rendszerrel, ahol a kollektív tárgyalási rendszer jogi
háttérszabályozás nélkül működik.

74 A módosítás előtti Mt. 17.§ (2) bek.
75 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 6. (122-123. old.)
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Politikai fegyelem

A. Goldman már többször említett tanulmánya nagyon érdekesen
határozza meg ennek a sajátos vitamegoldási modellnek a lényegét.

Több országban eléggé egyértelmű kapcsolat mutatkozik egy vagy
több politikai párt és a különböző munkavállalói szervezetek között.
Dániában a Szociáldemokrata Párt és az országos szakszervezetek
föderációja állnak egymással szoros szövetségben, ami abban mutatkozik
meg, hogy mindkét szervezet rendelkezik képviselőkkel a másik szervezet
vezető testületeiben.

A brit Munkáspárt és a központi szakszervezeti szövetségek szintén
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn egymással, a szakszervezeti föderáció
tagjainak közel fele áll érdekviszonyban a Munkáspárttal és a párt
politikájának a meghatározásában is befolyással bírnak.

Izraelben több politikai szervezet nem csupán a Knesszetbe való
bejutásért harcol, hanem azért is, hogy a legfontosabb munkásszervezet, a
Histadrut országos gyűlésébe is bekerülhessen.76

Az országok sorában végül megemlítjük Japánt, ahol a Zaikai
befolyással rendelkezik a japán gazdaság alakítására (értve ezalatt a
munkáltatók és munkavállalók közötti viták rendezését is). A Zaikai egy
olyan csoport, amely a japán pénzügyi szervezetek vezetőit, a munkáltatói
szövetségeket és más gazdasági szervezeteket képviseli. A csoporton
keresztül a munkáltatók befolyásolni tudják a munkavállalók
érdekképviseleti szövetségeit és a kormányt a tripartit érdekegyeztetési
tárgyalásokon.

A politikai fegyelem mint az érdekviták megoldásának modellje
akkor a leghatékonyabb, amikor a kormányzati parancson keresztül alakítja
a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó politikát. (Ebben az esetben
figyelhetjük meg a két modell összefüggését.) Nagy-Britanniában az 1971-
ben elfogadott Industrial Relations Act77 meg akarta változtatni a
munkavállaló-munkáltató viszonynak a szerkezetét, ezáltal a két fél
egymással szembeni hatalmi viszonyait is. A törvényt az akkor hatalmon
levő tory párt fogadtatta el, a munkáltatói szervezetek támogatásával, míg a
szakszervezetek ellenezték azt. A Labour Party 1974-ben megváltoztatta a

76 R. Ben-Israel – M. Miron: The Role of Nautrals in the Resolution of Interests Disputes in Israel (in
Comparative Labour Law Journal 1989/10.) 363. old.
77 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 6. (48-49. old.)



42

törvényt és a szakszervezetek által támogatott Trade Union and Labour
Relations Act visszavonta az 1971-ben elfogadott szabályozás jó részét.

Egy másik vetületét mutatja a politikai fegyelemnek az érdekviták
megoldásban előforduló szerepére az Egyesült Államok kormányzati
alkalmazottainak sajátságos magatartása. Némely alkalmazott aktívan részt
vesz a helyi képviselők választási kampányában és jelentős segítséget nyújt
a jelöltek sikeres szerepléséhez. A választásokat követően pedig a
kormányzati támogatók azt kérik a megválasztott képviselőtől, hogy
törődjön a kormányzati dolgozók érdekeivel.78

A politikai fegyelem és az érdekvita rendezés kapcsolatát illusztrálja
az is, amikor egy pártnak elkötelezett csoport – ebből a szempontból
közömbös, hogy a munkavállalók vagy a munkáltatók szervezeteiről van-e
szó – kerüli a munkaügyi kapcsolatokban a problémák felszínre juttatását
vagy igyekeznek azokat bagatellizálni. Ennek a helyzetnek a fordítottja,
amikor egy adott helyzetet sokkal drámaibbnak igyekeznek feltüntetni a
valóságosnál vagy egyenesen válsághangulatot teremtenek. A. Goldman
tanulmányában79 erre példaként az 1983-as ausztrál választásokat hozta fel,
amikor a kormány több hónappal a választások előtt befagyasztotta a
béreket, amelynek a szakszervezetek természetesen nem örültek, de nem
folyamodtak a nyílt munkaügyi akció eszközéhez, nehogy ezzel gyengítsék
a Munkáspárt választási esélyeit. Ez a lojalitás aztán a politikai fegyelem
eszközeként tovább tartott, a Munkáspárt győzelme után sem követeltek
béremeléseket, hogy politikai szövetségesük fel tudja állítani az új
kormányt.

Eddig a politikai fegyelemről országos jelentőségű kérdések kapcsán
beszéltünk. A termelőegységek szintjén ez az érdekvita megoldási modell
az olyan munkajogi rendszerekben játszik szerepet, amelyek megkövetelik
a választott alkalmazotti képviseletet az üzemi tanácsokban.
Németországban az üzemi tanácsnak elég jelentős a tekintélye és nagy
befolyással bír a munkahelyi körülményekre, ezért a szakszervezetek súlyt
fektetnek arra, hogy tagjaik bekerüljenek az üzemi tanács soraiba. Ez a
politikai fegyelem teszi lehetővé, hogy a szakszervezet és a
munkásrészvétel közvetlen fóruma kölcsönösen együtt tudjon működni
közös céljaik elérése érdekében (megjegyezzük, hogy hasonló tendencia

78 A. Goldman: id. mű 489-491. old.
79 uo.
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mutatkozik a magyar üzemi tanácsválasztások történetében, ami a
szakszervezeti részvételt illeti).80

Mint eddig a többi, jelen fejezetben tárgyalt vitarendezési modell
esetében is megtettük, igyekszünk valamiféle mérleget vonni a politikai
fegyelem előnyeit és hátrányait illetően. Egy eléggé kétélű módszerrel
állunk szemben: megnyílik a lehetőség, hogy hatékonyan és gyorsan
megteremtse a munkaügyi kapcsolatokban, az érdekvitákban az egyensúlyt,
ugyanakkor könnyedén összekeveredhetnek a munkaügyi érdekek más
társadalmi vagy gazdasági problémákkal és olyan rendezést segítenek elő,
amely nem veszi figyelembe a hatalom szövetségein kívül esők érdekeit.

Szavazás

A szavazás a kollektív határozathozatal azon formája, amely során a
vita minden egyes résztvevője választ a konkrét alternatívák közül.
Tekintettel arra, hogy a szavazás módszere – természeténél fogva – azt
igényli, hogy a problémát még a választás megtörténte előtt
meghatározzák, ezért szinte mindig együttesen alkalmazzák más
modellekkel az érdekviták megoldása során.81

A szavazás tulajdonképpen egy tényfeltáró folyamat és hatékony
módszere annak, hogyan bizonyosodjunk meg az érdekelt felek igényeiről
valamint önállóságukról. A szavazás lehetőséget biztosít minden érintett
tagnak, hogy részt vegyen az eredmény eldöntésében és ezáltal minden, a
szavazásban résztvevő fél valamennyire kötődni fog a megegyezéshez, ez a
személyes kötődés pedig fokozhatja a fél személyes elkötelezettségét a
megállapodás betartása iránt. Nem szabad viszont elhallgatni azt a
körülményt, hogy a szavazás erőkülönbségeken alapuló szabályozást is
jelent és nem annyira az egymással versengő és összeütközésbe kerülő
célok kiegyensúlyozott és érvekkel alátámasztott összeegyeztetését. Elég
gyakran szorulnak háttérbe a kisebbség érdekei és így a szavazás nem
biztos, hogy a valós érdekeket tükrözi. Ebben az esetben a szavazás
gyakorlatilag egy más néven lefolytatott politikai fegyelem útján történő
megoldás.

A szavazást alaposan befolyásolhatja néhány eljárási részlet mikénti
megválasztása. Ilyen kérdések a következők: a szavazásra jogosultak

80 Prugberger Tamás: Munkavállalói részvétel az üzemi vezetésben Nyugat-Európában és
Magyarországon (Magyar Jog 1993/3.) 87-97. old.
81 A. Goldman: id. mű 494. old.
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megválasztása, a szavazás titkossága vagy nyilvánossága, a szavazás
helyének és idejének az eldöntése. A szavazás eredményét befolyásolhatja
még a szavazatok számlálásának és értékelésének a módja.

Gyakran fordul elő, hogy amennyiben az érdekvitát tárgyalások útján
döntötték el, úgy az eredményt még az érintettek szavazatával is meg kell
erősíteni. Ilyen rendszer működik Dániában, Finnországban,
Németországban és az Egyesült Államokban.82 Érdekes módon az utóbbi
országban időnként előfordul, hogy a tárgyalás eredményét követően a
szavazók elutasítják a tárgyaló felek kialakított véleményét. A tárgyalás
megerősítését előírhatja kollektív szerződés vagy a szakszervezet
alapszabálya.

Munkahelyi szinten az érdekviták rendezésére szolgálhat a szavazás
akkor, ha el kell dönteni, hogy kívánnak-e a munkavállalók sztrájkolni
vagy sem. Az Egyesült Államokban például akkor kell szavazni a sztrájkról
munkabeszüntetés engedélyezése előtt, ha a vitát úgy ítélik meg, mint
amelyik országos válságot idézhet elő. Nagy-Britanniában azoknak a
munkavállalóknak, akik részt vesznek a munkabeszüntetésben, vagy az
közvetlenül érinti őket, szavazniuk kell a sztrájk mellett, és arról is, hogy a
munkabeszüntetés miatt anyagilag kárt szenvedett munkáltatók,
megrendelők és a sztrájkban részt nem vevő munkavállalók milyen
kompenzációban részesüljenek.

Értesítési kötelezettség

Végezetül szólnunk kell egy, a szakirodalom által ismert, de a
lényegét illetően eltérően megítélt modellről.

Az egyik legkevésbé beavatkozó jellegű eljárás, amikor a semleges
harmadik fél javasolja, az érdekeltek kezdjenek egymással érintkezésbe
lépni annak érdekében, hogy nézetkülönbségeik tárgyalásos úton
rendeződhessenek. Ismert olyan megközelítés is83, amely az értesítési
kötelezettséget logikailag a harmadik fél általi eljárások közé sorolja, azok
mintegy elsődleges formájának tekinti. Álláspontunk szerint ezen
eljárásfajta nem rendelkezik olyan markáns sajátossággal, amely indokolná
az önálló típussá minősítést, amelynek magyarázatát az érintett
kötelezettség lényegének elemzésekor fogjuk megadni.

82 Marley S. Weiss: id. mű 190-192. old.
83 A. Goldman: Comparative Overview of the Role of Third Party Intervention in Resolving Interests
Disputes (273-275. old.)
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Az értesítési kötelezettség állhat egy jogszabály által kötelezően
előírt rendelkezésből, amikor az érdekellentétbe kerülő felek számára azt
írják elő, hogy értesítsenek egy külső felet az egymás közötti tárgyalások
mikénti állásáról. Másik formája lehet az értesítési kötelezettségnek, hogy a
feleknek abban az esetben kell a semleges felet értesíteni, mielőtt az
érdekkülönbségek kiegyenlítésére vonatkozó tárgyalások során konkrét
lépéseket tennének. Az ilyenfajta előírásoknak az lehet az oka, hogy
valamelyik konfliktusba keveredő felet politikai nehézségek vagy
alkupozíciójának bizonytalansága korlátozza abban, hogy tárgyalásokat
kezdeményezzen a másik féllel. Ezekben az esetekben a harmadik fél felé
történő értesítési kötelezettség lehetőséget adhat számára, hogy az ilyen
problémákat leküzdje. Ezen eljárás hatékonyságát erősítheti az a
kötelezettség is, ha a feleknek az értesítési időszakon belül találkozni is kell
egymással.

Tekintsük át, miként játszhat szerepet az értesítési kötelezettség a
felek közötti megállapodások megkötésében. Az egyik aspektusa ennek a
kérdésnek az, hogy az értesítési időszak elégséges időt biztosít a
megállapodás alternatíváinak a felmérésére. Másodsorban ez az időszak
alkalmas lehet annak felmérésére, hogy az esetleges megállapodás (illetve
annak elmaradása) milyen költségkihatással jár. Végezetül ez az eljárás
kapcsolódhat a semleges fél beavatkozásának valamely aktívabb formája
iránti kezdeményezéséhez (ennyiben indokolt az előzőekben említett, A.
Goldman által képviselt felfogás az értesítési kötelezettség rendszerbeli
elhelyezkedését illetően84). Tudomásunk szerint az értesítési kötelezettséget
ritkán alkalmazzák a felek, aminek feltehető oka az a megközelítés lehet,
hogy a felek felmérve az ellentétek feloldásának elmaradásából eredő
kockázatokat, inkább vállalják a harmadik fél beavatkozásával járó összes
következményt és ezáltal az értesítési kötelezettségnek nincsen jelentősége.

Az értesítési kötelezettség alkalmazására példaként hozható fel az
Egyesült Államok National Labor Relations Act-je, amely több előzetes
értesítési kötelezettséget tartalmaz.85 Ezek a kötelezően betartandó
szabályok előfeltételei a munkabeszüntetéseknek, illetve más munkaügyi
akcióknak, vagy az egészségügyben a sztrájkőrségnek. Az USA-ban az
értesítési kötelezettséget akként is értelmezik, hogy annak elfogadása a

84 uo.
85 NLRA 8 (d) (1)-8 (d) (4) § 60 napos kötelezettséget ír elő sztrájk, illetve kizárás előtt, 8 (d) (A), (B) §
30 napot jelöl meg a FMCS értesítésére, a 8 (g) § a közegészségügyben 10 napos FMCS értesítést követel
meg
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felek részéről utal a feszültség kezdetére (cooling off period), illetve
mutathatja a harmadik fél bekapcsolódását az érdekegyeztetés folyamatába.

A Comparative Labor Law Yournalnak a harmadik fél
beavatkozásáról készült tematikus száma Finnországban és Izraelben említi
meg az értesítési kötelezettség érdemleges szerepét az ország munkaügyi
gyakorlatában.86 Mindkét országban sztrájkok esetére írja ezen módszert,
Izraelben pedig a munkaügyi kapcsolatokért felelős államtitkárnak jogában
áll a felek által adott értesítést követően őket megbeszélésre invitálni.

Az értesítési kötelezettség bírálataként elmondhatjuk, hogy erre a
technikára nem kerülhet sor abban az esetben, ha a felek közötti
érdekellentét olyan mélységű, ami eleve kizárhatja az értesítés
hatékonyságát.

Szeretnénk még kifejteni néhány gondolatot az előzőekben
ismertetett eljárások egymáshoz való viszonyáról, elsősorban a békéltetés-
közvetítés-döntőbíráskodás kapcsolatára. Az eljárások nem egymástól
független, az esetleges előzményeket teljesen figyelmen kívül hagyó
metódusok. Még az ebből a szempontból teljesen külön álló, a korábban
kifejtett okok miatt speciális bírósági eljárásban is tekintetbe veszi a bíró a
felek közötti, vitát megelőző egyeztetéseken elhangzottakat, vagy a
feleknek a békéltetés/közvetítés során tett ajánlataikat, indítványaikat. Igen
gyakran fordul elő az az eset is, amikor a békéltető/közvetítő érzékeli, hogy
a vitát, - vagy a konfliktus alapját képező kérdések egy részét - nem tudják
a felek az ő segítségével megoldani, és ezért felajánlja a feleknek a vita
arbitrátor előtt való rendezését, amelyet a felek vagy elfogadnak, vagy nem.
A két eljárás közötti kapcsolatnak van egy sajátos formája is, az ún. Med-
Arb közvetítés - döntőbíráskodás -87, ahol már a vita elején a felek abban
egyeznek meg, miszerint a közösen kiválasztott semleges fél először
közvetítéssel kísérli meg a konfliktus rendezését, és ennek sikertelensége
esetén ő maga dönti el a vitát. A módszerrel kapcsolatban több az ellenérv,
mint a támogató vélemény.

A fentebb részletezett vitarendezési eljárások nemcsak a munkajogi
viták megoldása területén érvényesülnek, hanem a jogtudomány és az élet
egyéb területein is. A magyar jogirodalomban az utóbbi időben egyre több
szerző említi meg ezen eljárásokat, illetve ad azokról részletes elemzést.88

86 R. Ben-Israel – M. Miron: id. mű 363. old. és A. Suviranta: The Role of Neutras in the Resolution of
Interests Disputes in Finland (in Comparative Labour Law Journal) 311-313. old.
87 W.E. Simkin-N.A. Finandis: id. mű 198-207. old.
88 Julesz Máté: Mediáció Belgiumban (Magyar Jog 2000/3.) 177-178. old.
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A vitarendezési eljárások összességére ismeretes az alternatív vitamegoldás
(AVR), idegen nevén az Alternative Dispute Resolution (ADR) kifejezés,
amely az előbbiekben elemzett eljárások rendszerét foglalja magába.89

Álláspontunk szerint a munkajog területén kifejlesztett eljárások
alkalmazhatók az előbb említett területeken, és ez a megállapítás fordítva is
igaz.

4. A vitarendezési eljárások kötelező jellegéről

A piacgazdaságot támogató államok egyik dilemmája, milyen
mértékig avatkozzanak bele a gazdaság működésébe.

Ezek a kérdések felmerülnek a gazdaság munkaügyi
együttműködésének területén is, mikor, mely területeken és milyen
módszerekkel történjen meg az állam intervenciója. Az államnak ugyanis
érdeke fűződik a munkabéke fenntartásához, a munkaküzdelem különböző
eszközeinek elkerüléséhez. Egyrészről a jogi szabályozással igyekszik az
ilyen eszközöket korlátok közé sorolni (pl. a sztrájk jogszerűségének
törvényi megfogalmazásával és az annak megsértéséhez fűződő szankciók
előírásával), másrészt megteremti a lehetőséget a munka világának
szereplői számára, hogy el tudják kerülni a konfliktusokat, illetve azok
felmerülése esetén a megoldáshoz segítséget nyújtson. Ezen utóbbi funkció
ellátása különböző állami szervek (munkaügyi hatóságok, és ide értjük a
bíróságokat, munkaügyi bíróságokat is) működtetésével történik, vagy az
államtól részben független szervek támogatásával. Az állam tehát
egyrészről szolgáltat, megteremtve a munkaügyi kapcsolatok szereplői
számára a lehetőséget, hogy együttműködésüket békés mederben tartsák,
másrészről viszont szabályoz, amikor normatív előírásokkal igyekszik a
feleket az általa kívánt magatartás követésére ösztönözni. Azt, hogy a
munkaügyi viták rendezésének módszereiben mennyire engedi
érvényesülni a szolgáltatásszerű elemeket, milyen mértékben lehet azokat
önkéntesen igénybe venni, illetve milyen arányú a kötelező jellege ezeknek

Bándi Gyula: A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése (Jogtudományi Közlöny
2000/1.) 11-19. old.
Somogyi Árpád: Mi fán terem a mediáció? (Jogtudományi Közlöny 2000/1.) 20-26. old.
89 Hajdú József-Rúzs Molnár Krisztina: Az alternatív vitamegoldás rendszerének általános jellemzői,
különös tekintettel a munkaügyi vitákra (in: A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális
összefüggései tanulmánykötet Miskolc, 2001.) 338-370. old.
Alan J. Stitt: Alternative Dispute Resolution for Organizations (Ontario, 1998.) 14-18. old.
Alternatív vitamegoldás é.n.
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a formáknak, alapvetően attól függ, hogy az állami politika számára
mennyire fontos a munkabéke fenntartása (ezen kívül ezt befolyásolja
természetesen a gazdaság fejlettsége, illetve nagymértékben a tradíciók,
szokások is). Azokban az országokban, ahol a nagyobb súly a gazdaság, a
munkaügyi együttműködés szereplőinek szabadságán van, ott az állam csak
nagyon kiélezett esetekben, bizonyos területeken ír elő kötelezően
vitarendezési mechanizmusokat (ehhez persze fejlett, jól működő
gazdaságra is szükség van), és az önkéntesség lesz a domináns. Azokban az
országokban pedig, ahol a munkabéke fenntartása, a termelés
folyamatosságának biztosítása, a munkabeszüntetésekből származó
hátrányok elkerüléséhez nagyobb érdek fűződik, ott a kötelező elemek
kapnak nagyobb súlyt.90

A vitarendezési eljárások önkéntessége vagy kötelező jellege
kapcsán el kell azt mondanunk, hogy a békéltetés/közvetítés önkéntessége
természetszerűleg azt jelenti, miszerint a felek szabad akaratától függ,
kívánnak-e ilyen eljárást lefolytatni vagy sem, míg a kötelező jelleg alatt az
értendő, hogy valamilyen előírás (jogszabály vagy kollektív szerződés)
folytán nem tagadhatják meg az ilyen procedúrában való részvételt, de a
kötelező jelleg nem jár azzal az előírással, hogy el is kell fogadniuk a
békéltető/közvetítő álláspontját vagy javaslatait.91

A döntőbíráskodás önkéntes és kötelező természeténél viszont
különbséget kell tennünk az eljárás kezdeményezése és a döntés ilyetén
jellege között. Az eljárás kezdeményezése önkéntes, amennyiben a felek
megállapodása ezt mondja ki és nincs kógens előírás erre nézve. A döntés
akkor önkéntes, ha a felek előzetesen alávetették magukat, míg kötelező,
amennyiben azt jogszabály előírja, függetlenül attól, hogy a felek
elfogadják-e azt vagy sem. Ezen megállapítást figyelembe véve a
nemzetközi munkaügyi gyakorlat azt a három lehetséges esetet minősíti
önkéntes arbitrálásnak, amikor a) mind a kezdeményezés, mind a döntés
önkéntes, b) a kezdeményes önkéntes ugyan, de a döntés törvényileg
kötelező, c) a kezdeményezés kötelező, de a döntés elfogadása önkéntes.92

Így logikusan következik, hogy kötelező arbitrálásnak azt a helyzetet
tartják, ahol mind a kezdeményezés, mind a döntés kötelező.

Végezetül beszélnünk kell arról, hogy azokban az országokban, ahol
az érdekviták megoldására fennáll a békéltetés/közvetítés, tényfeltárás és

90 R.A. Bales: Compulsory Arbitration (Cornell, University Press 1997.) 47. old.
91 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 97-99. old.
92 uo.
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döntőbíráskodás lehetősége, az önkéntes-kötelező jelleg alapján három fő
csoportot lehet felállítani.

Az elsőben az önkéntes eljárás szabályozott, néhány kötelező jellegű
elemmel tarkítva. A második kategória az, ahol önkéntes eljárásokat
találhatunk, de ismert a kötelező arbitrálás bizonyos esetekben a nemzeti
érdekekre vagy alapvető szolgáltatásokra figyelemmel. A harmadik
csoportba azok az országok tartoznak, ahol a kötelező döntőbíráskodás
többé-kevésbé általános, függetlenül attól, hogy az a nemzeti érdekekre
vagy lényeges szolgáltatásokra tekintettel történik.

Azon országokban, ahol a békéltetés/közvetítés vagy arbitrálás a
munkaharc elkerülésének önkéntes lehetőségei, ott gyakorlatilag az
eljárásokat a kollektív szerződéses tárgyalások folytatásaként vagy
felváltásaként fogják fel. Ezekben az esetekben a felek közötti vita vagy a
kollektív szerződés újratárgyalása vagy valamilyen kollektív szerződés
tárgykörébe tartozó kérdés eltérő megítélése miatt merül fel. A felek
tárgyalásai holtpontra jutottak, és valamelyik fél alkalmazni kívánja a
munkaharc valamelyik eszközét - ekkor kerülhet alkalmazásra valamelyik
procedúra. Ilyen esetekben a felek megegyezhetnek olyan eljárásban, ahol
harmadik, semleges fél fogja a vitát eldönteni - de nem kötelező jelleggel.
A lényeges kérdés ezekben az esetekben az, hogy amennyiben a felek
megegyeztek az önkéntes eljárásban, úgy ezek időtartama alatt
tartózkodniuk kell az akciók alkalmazásától. A sztrájkra vagy lock-out-ra93

tehát csak abban az esetben kerülhet sor, ha a békéltetés/közvetítés vagy
arbitrálás eredménytelennek bizonyult. További problémaként merülhet fel,
mikor kell (vagy lehet) egy eljárást eredménytelennek tekinteni és azt ki
állapítja meg. Álláspontunk szerint ezeket a kollektív szerződésnek, vagy a
felek eljárás lefolytatására vonatkozó megállapodásának kell tartalmaznia.

Az előzőekben kifejtettekhez hasonlóan foglal állást az ILO 1951-es
(No. 92) az önkéntes békéltetés és döntőbíráskodásról szóló ajánlása is.94

A szakirodalom szerint95 sokkal nagyobb problémákat jelent az
érdekvitákban a munkaügyi akciók kötelező arbitrálással való felváltása. A
gondot az okozza, hogy a felek vitája oly mértékben kiélezett, amelynek
következtében nem riadnak vissza a munkaharc eszközeinek
alkalmazásától sem: ebben a helyzetben fog egy külső, harmadik fél a
felekre nézve kötelezően dönteni. Az arbitrátor a rendelkezésére álló

93 Marley S. Weiss: id. mű 179. old.
94 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 4-7. old.
95 A. Gladstone: Érdekviták önkéntes döntőbírósági rendezése (ILO 1980.) 22-26. old.
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adatok szerint fog dönteni: határozatát nem befolyásolja az eljárás alatt
meghirdetett esetleges sztrájk vagy lock-out. Amíg ezek az eszközök
alkalmasak a másik félre történő nyomásgyakorlásra, ugyanez a hatás nem
fog érvényesülni a döntőbíró vonatkozásában. Ezért is vitatott nagyon sok
országban a kötelező erejű arbitrálás alkalmazása az érdekvitákban.96 Több
államban pedig olyan szisztémát alkalmaz, miszerint a kötelező erejű
döntőbíráskodás esetében kifejezetten tiltott a sztrájk és lock-out
alkalmazása az eljárás alatt.

5. A munkaügyi kapcsolatok vitamegoldással összefüggő kérdései

Dolgozatunkban nagyon röviden vázoltuk a munkaügyi kapcsolatok
kialakulásának történeti okait és az intézmény fejlődéstörténetét.
Foglalkoztunk azzal az összefüggéssel is, amely a munka világának
szereplői közötti személyes, „napi” kapcsolatok jelentőségét emelte ki.
Ebben a részben a munkaügyi kapcsolatok egészéről és annak a tanulmány
tárgyát képező munkaügyi vitákra gyakorolt hatásáról kívánunk beszélni.

Az ILO már 1967-ben, a 129-es ajánlásában felhívta az államok
figyelmét a munkáltatón belüli „kölcsönös megértés és bizalom
jelentőségére a munkáltatón belül, amely előnyös mind a munkáltató
hatékonysága, mind a munkavállalók törekvései szempontjából”. Az
ajánlás is utal arra, hogy a munkaviszony mindkét szereplőjének érdekeire
tekintettel kell lennie, másrészt kiemeli a felek közötti együttműködés
jelentőségét, ami alapja a munkaügyi kapcsolatokban az empátiának és
bizalomnak.

Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a munkáltató és a
munkavállaló, mint a munkajogviszony alanyai között objektíve létezik egy
érdekkülönbség, amely tény már önmagában feszültséget és konfliktust
indukál. A munkaügyi kapcsolatoknak a történetileg kialakult jelentősége
éppen abban áll, hogy próbálják megelőzni az érdekellentétből származható
konfliktusokat, azok súlyát és élét minél inkább csökkenteni, illetve a már
kialakult konfliktusból származó vitákat feloldani a két (vagy több) fél
közötti konszenzus megteremtésével, az együttműködés helyreállításával.

Ez a felfogás azzal a kiindulóponttal esik egybe, miszerint a munka
világának szereplői számára az előbb említett objektív érdekkülönbség
ellenére nem lehet az ellentétek permanens és végletes kiélezése a célja, a

96 Lásd erről még az ILO 1981. évi Konvencióját (No. 154.) a kollektív szerződésekről
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munkajogviszony lényege a kölcsönös együttműködés. Ebből pedig az is
következik, hogy a felek közötti érdekkülönbség miatti
konfliktushelyzeteket az egymás közötti tárgyalások útján kell rendezni. A
tárgyalásoknak elsősorban külső fél beavatkozása nélkül kell megtörténni,
hiszen egyrészről a felek ismerik legjobban saját problémáikat, helyzetüket,
lehetőségeiket, és amennyiben ez mégsem hozza meg a várt
kompromisszumos megoldást, akkor hívják segítségül a harmadik felet, aki
(amely) vagy semlegessége vagy szaktudása, gyakorlata következtében
tudja a feleket a vita lezárásához eljuttatni.

Ebben a szituációban lép fel az állam - felismerve a munkaügyi
kapcsolatoknak a gazdaságra (foglalkoztatásra, munkaerőpiacra) gyakorolt
hatását - és próbálja meg biztosítani a felek számára jogalkotás és/vagy
jogalkalmazás útján a vitarendezés önkéntes formáinak lehetőségét (jogi
eszközök, szervezetrendszer, intézményhálózat, stb.), illetve a
nemzetgazdaságot, vagy a kiemelt ágazatokat érintő konfliktusok esetében
a kötelező vitafeloldási eljárások előírásával a vita valamilyen formában
történő lezárását elérni. Az állam tehát még azokban az országokban sem
hagyja magukra a munka világának szereplőit, ahol fejlett piacgazdaság
működik, ahol pedig erről nem beszélhetünk (és ezen országok között
egyelőre nyugodtan említhetjük Magyarországot is), ott még nagyobb
szerepet kap a fentebb emlegetett jogalkotás/jogalkalmazás.

A magunk részéről teljes mértékben egyetértünk a Kiss György -
László Gyula szerzőpáros azon álláspontjával, amely szerint tágabb
értelemben a munkaügyi kapcsolatok egésze a munkaügyi konfliktusok
feloldását szolgálja, minél jobban működik a munkaügyi kapcsolatok
rendszere, annál kevesebb vita merül fel a felek között, amelynek
következtében kevesebb feladat adódik az ilyen viták feloldására rendelt
intézmények számára.97 Éppen ezért a vitafeloldást nem lehet leszűkíteni
csupán a szűkebb értelemben vett eljárások kidolgozására és az
intézményhálózat működtetésére avagy működéséhez szükséges feltételek
biztosítására, a feladat ettől összetettebb tevékenységet igényel: a
munkaügyi kapcsolatok javítását nem csupán jogi, hanem közgazdasági
eszközökkel, és a tudomány eredményeinek felhasználásával.

97 Kiss György - László Gyula: id. mű 1-4. old.
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II. A MUNKAJOGI VITÁK MEGOLDÁSÁNAK RENDSZEREI AZ
EGYES ÁLLAMOKBAN

A munkajogi konfliktusok feloldásának számos módozata alakult ki
szerte a világban, amint azt a fentebbiekben bemutattuk. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy minden állam minden egyes eljárást ismer és
alkalmazza is, hiszen erre nézve “egységes” előírások nincsenek. Nagyon
sok tényező függvénye, hogy egy-egy állam melyik formát látja
hatékonynak, melyiket alkalmazza egymás mellett, milyen mértékben
enged teret az eljárások kötelező avagy önkéntes természetének. Elsődleges
helyen mi a történelmi hagyományokat emeljük ki, mint nagyon erős
befolyásoló tényezőt. Példaként említjük az 1806 óta a mai napig
folyamatosan működő – korábban hivatkozott – francia conseils de
prud’hommes98-okat, mint az egyéni és kollektív munkajogi viták
szétválasztásának első történelmi lépését olyan proviribal bíróságokként,
amelyek a munkaügyi bíróságok elődjeként működtek. A másik jellemző
hasonlat a II. világháború alatt a nemzeti összefogás szimbólumaként is
emlegetett belga érdekegyeztetési rendszer, amely erős gyökereket verve
több mint fél évszázada sikeresen funkcionál (ez hosszú időnek számít a
kollektív munkajog alig pár száz éves történetében99).

A következő lényeges tényező az adott ország gazdaságának
állapota, illetve a gazdaságpolitika iránya. Egyik jellemzője ennek az
eljárások önkéntessége/ kötelező volta, hiszen ahol erős, fejlett
piacgazdasággal találkozunk, ott nincs igazán szükség az állam kényszerítő
jellegű beavatkozására, ott a piaci mechanizmusok sikeresen, nagyobb
működési zavarok nélkül működtetik a gazdaságot.100 Természetesen
ezekben az országokban is lehetnek olyan nemzeti érdekek, ahol indokolt
az állam intervenciója (példa erre az Egyesült Államok vasúti és légi
közlekedési ágazata, illetve az ott érvényesülő kötelező arbitrálás). A
piacgazdaság útjára lépő volt szocialista országok számára azért nem
könnyű a helyzet, mert különösebb történelmi tradíciók nélkül (a kollektív
munkajog dinamikus fejlődési szakaszának időszakában ezen országokban

98 Ezek a bíróságok kezdetben nem paritásos alapon működtek, de a későbbiek során a munkáltatók és a
munkavállalók egyenlő számú tagot küldhettek akként, hogy az elnöki tisztet felváltva látta el az egyik,
illetve másik oldal (ld. Trócsányi László: A munkaügyi bíráskodás Franciaországban (Jogtudományi
Közlöny 1988/2.) 84. old.
99 A társadalmi egyeztetés Belgiumban kézirat (1989. szeptember) 5. old.
100 Erről a kérdésről az előző fejezet végén szóltunk.
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ilyen intézmények legfeljebb nyomokban voltak megtalálhatók), egy-egy
kialakuló gazdaság viszonyai között kell eldönteniük, melyik lesz számukra
a megfelelő megoldás.

Harmadik jellemzőként a munkaügyi kapcsolatok fejlettségét
említenénk, amelynek a jelentőségéről, illetve a vitamegoldási rendszerekre
gyakorolt hatásáról a korábbiakban már szóltunk, ezért tulajdonképpen
csak újból szeretnénk kiemelni ezt. A következő, ehhez szorosan
kapcsolódó tényező az adott ország kollektív munkajogának szerkezete,
milyensége. Végezetül a nemzeti sajátosságokat is fontosnak tartjuk
hangsúlyozni témánk szempontjából, és arra utalunk, hogy az a módszer,
ami sikeresen működik az egyik országban, nem feltétlenül alkalmazható
máshol. A döntőbíráskodás kiválóan érvényesül az egyéni jogvitákban az
USA-ban101, de az európai észjárás ezekben az ügyekben elsősorban a
bírósági hatáskört preferálja.

Mindezeket összevetve azért lényeges az egyes államok
vitamegoldási rendszerének (és nemcsak az egyes eljárásoknak) az
elemzése, mert a fejlettebb országok példáját követni akaró más országok
csak ezen keresztül érthetik meg a vitamegoldás működésének sikerességét.

Kutatásunkat nagymértékben segítette a világ szinte összes
államának munkaügyi kapcsolatát hazai kutatók segítségével bemutató (R.
Blanpain által főszerkesztett) International Encyclopedia for Labour Law
and Industrial Relations, bizonyos időközönként aktualizált gyűjteményes
kötet. Nem csak terjedelmi okok következtében kívántunk az értekezésben
szereplő államoknál többet foglalkozni, ugyanis a kiválasztásnál elsősorban
az a szempont érvényesült, minél több felhasználható elemet tartalmazzon
az adott állam vitamegoldási rendszere az értekezés témája szempontjából.
Így elsősorban a fejlett nyugat-európai országok kerültek az elemzés
központjába (a német, brit, francia megoldások ismertetésére a legtöbb, a
kérdéssel foglalkozó szerző102 kitér), de talán nem érdektelen a némileg
hasonló jogfejlődést megvalósító más európai országok (Spanyolország,
Portugália) rendszerének bemutatása sem. Az Észak-Amerikát jelentő két
ország álláspontunk szerint azért nem maradhatott ki az ismertetésből, mert
az USA európai jogfejlődésre témánk szempontjából gyakorolt hatása
elvitathatatlan (erre több helyen hivatkoztunk is az értekezésben). A világ
tőlünk távolabbi felén található Ausztrália és Új-Zéland pedig olyan fejlett

101 Rézler Gyula:A munkaügyi viták megoldásának amerikai modellje (In: Döntőbíráskodás 10- 16 old.)
102 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog (KJK Bp. 2000)
Kiss György: Munkajog (Osiris Bp. 2000)
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munkaügyi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, illetve több egyedülálló
megoldást alkalmaz, amelyek bemutatása nélkül az értekezést hiányosnak
ítélnénk meg. (A Közép és Kelet-Európa országainak elemzésére
vonatkozó indokainkat a jelen fejezet 2. pontjában részletesebben is
kifejtjük.)

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, miszerint kutatásaink
során találkoztunk olyan álláspontokkal, amelyek igyekeztek kategorizálni
a vita- megoldási rendszereket.103

Berki Erzsébet az alábbi tipizálást végezte el:
A) Munkaügyi bíróság, mint vitamegoldási lehetőség

1. A munkaügyi bíróságok függetlenek a polgári bíróságoktól:
Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg, Svájc.

2. A polgári bíróságokon belül szakbíróságok döntik el a munkaügyi
vitákat: Dánia.

3. A munkaügyi bíróságok a jogviták minden fajtájában illetékesek:
Németország.

4. A munkaügyi bíróságok csak a kollektív jogvitákban illetékesek,
az egyéni jogvitákat polgári bíróságok döntik el: Svédország,
Finnország, Dánia.

5. Minden szinten létrehoztak munkaügyi bíróságokat:
Németország.

6. Csak alsóbb szinten hoztak létre munkaügyi bíróságokat:
Ausztria.

7. Csak egyetlen munkaügyi bíróság működik: Finnország.

B) Panaszeljárási rendszert alakítottak ki: Belgium, Dánia, Németország,
USA.
C) Békéltetés, mint vitamegoldási eljárás ismert:

− kollektív érdekviták rendezésére: Dánia, Belgium, Spanyolország,
Írország, Nagy-Britannia, USA, Kanada,

− kollektív jogviták megoldására: Írország, Nagy-Britannia,
Belgium, Spanyolország,

− egyéni jogviták rendezésére: Írország, Nagy-Britannia, USA.
D) Arbitrálás

kollektív jogviták rendezésére: Dánia, Németország.

103 Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban MKI kézirat, (Bp. 1997. 117-120.) old.
Ladó Mária: Munkaügyi viták rendezése hat európai országban MKI kézirat, (Bp. 1995. )
Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog (KJK Bp. 2000. 178-
190.) 399-403. old.
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Ladó Mária hat európai országra kiterjedő kutatásában három kategóriát
állított fel:

1. Az egyéni, illetve kollektív viták, valamint a jog és érdekviták
rendezése jellegzetesen különbözik egymástól (ide sorolja Dániát és
Németországot).

2. A gyakorlatban nincs (jelentős) különbség az egyéni, ill. kollektív
viták, valamint a jog és érdekviták rendezésében (Belgium és
Spanyolország).

3. Az egyéni, ill. kollektív viták, valamint a jog és érdekviták rendezése
tekintetében egyáltalán nem létezik megkülönböztetés (ide sorolta
Írországot és Nagy-Britanniát).

Prugberger Tamás monográfiájában külön választotta az egyéni és a
kollektív munkajogi vitákat.
Az egyéni vitáknál négy fő típust állított fel:

1. A szervezetileg független munkaügyi bíráskodási rendszer
(Németország, Belgium, Franciaország, Luxemburg, Svájc).

2. A külön munkaügyi bíróságokat nem ismerő szisztéma (Olaszország,
Spanyolország, Portugália).

3. A dán munkaügyi pereket főszabályként a polgári bíróságok
tárgyalják, de bizonyos ügyekben szakbíróságok rendelkeznek
hatáskörrel (Dániához némileg közel álló megoldás érvényesül
Hollandiában).

4. Írországban és Nagy-Britanniában az egyéni viták nagy részét a
polgári bíróságok döntik el.

Kollektív munkajogi viták tekintetében külön választotta a bíróságon kívüli
és a bírósági eljárásokat.

A) A nem bírósági vitamegoldási módszerek esetében az alábbi típusokat
állította fel:

1. A kevésbé kötött liberális rendszerek (ide tartozónak vélte
Németországot, Dániát és Olaszországot).

2. Kevésbé liberális kötött rendszerek között említette Belgiumot,
Franciaországot, Luxemburgot, Hollandiát és Görögországot.

3. Végül ún. köztes rendszernek nevezte az Írországban, Nagy-
Britanniában, valamint Spanyolországban érvényesülő rendszert.
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B) A bírósági eljárásokat vizsgálva álláspontja szerint három fő kategória
létezik:

1. A jogi és érdekvita szerinti megkülönböztetést ismerő országok
(Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Belgium,
Luxemburg, Hollandia, Norvégia).

2. A bírósági út igénybevételét alig megkötő országok (ezekhez sorolva
Írországot, Nagy-Britanniát és Dániát).

(Megemlíti még a szerző a kötelező bírósági egyeztetést előíró görög
megoldást harmadik típusként.)
A kategóriák felállításának alapját képező elvek ismertetése meghaladná a
dolgozat kereteit, ezért ezekkel nem áll módunkban foglalkozni,
mindenesetre szeretnénk megjegyezni, hogy a fentebb felsorolt szerzők
sincsenek teljesen azonos véleményen, másrészt álláspontunk szerint az
egyes típusok közötti határok is kezdenek elmosódni. (Az ezekkel
kapcsolatos észrevételeinket az egyes ország- elemzések kapcsán fogjuk
kifejteni.)

1. Nyugat-Európa és az Európán kívüli államok

1.1. Nagy-Britannia és Írország

Amint azt az előző fejezetben rögzítettük, e két országban alig
tesznek különbséget a munkajogi vita két fajtája, a jogi és az érdekvita
között.104 Ebből is adódik az a jelentős eltérés e két ország és a többi
európai ország között, miszerint gyakorlatilag minden munkajogi vitát a
bíróság elé lehet vinni. Nagy-Britanniában ez egyrészt speciális munkaügyi
bíróságot jelent, de csak a kollektív szerződésekkel és a munkaküzdelem
jogszerűségének megítélésével kapcsolatos ügyekben, a többi eset az
általános hatáskörű bíróságok elé tartozik. Mielőtt azonban a viták bíróság
elé kerülnének, egy jól működő “szűrőrendszer” igyekszik a felek között
egyezséget létrehozni.105 Ez a harmadik fél általi beavatkozásnak három
formájából: a békéltetésből, közvetítésből és a döntőbíráskodásból áll.106

Nagy-Britanniában a viták megoldását először is különböző tárgyaló

104 Ugyanígy foglal állást Prugberger Tamás: id. mű 189. old.
105 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980) 26. old.
106 B. A. Hepple- S. Friedman: Labour Law and Industrial Relations in Great Britain (Kluwer 1986)
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testületek (joint industrial councils, joint committes) kísérlik meg egymás
között. Amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak, úgy a békéltetés
intézményét vagy a kollektív szerződés eleve tartalmazza, vagy a felek
önkéntes alapon egyeznek meg ebben. Az 1975-ben elfogadott
Employment Protection Act létrehozta az ACAS-t (Advisory, Conciliation
and Arbitration Service), amely a vitamegoldás mindhárom formájával
foglalkozik - amint azt a későbbiek során látni fogjuk. Az ACAS azonban
nemcsak a két fél közös kérelmére járhat el, hanem csak az egyik fél
megkeresése alapján is, sőt akár hivatalból is (Tóth András ismerteti azt a
statisztikát, amely szerint a békéltetés 54%-át a szakszervezetek, 23%-át a
munkáltatók kérik, 20% a közös kérelem és az ügyek 3%-ában jár el
hivatalból a szolgálat107). A békéltetésre108 mind az egyéni jogvitákban,
mind a kollektív érdek és jogvitákban sor kerülhet. A gyakorlatban az
ACAS amint tudomást szerez bármilyen formában arról, hogy valamely
munkáltatónál vita alakult ki, vagy ennek veszélye fennáll, a felektől
információkat szerez be az ügyről, amely kapcsolatfelvétel arra is szolgál,
hogy a felekben tudatosodjon a szolgálat igénybevehetősége. Amennyiben
a felek a vitának ebben a stádiumában még nem igénylik az ACAS
eljárását109, úgy a szolgálat többször is megismétli a jelentkezést.
Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy az ACAS-nak a már említett
Employment Protection Act-ban írt kötelezettsége, miszerint a felek
elsősorban a korábban köztük már elfogadott eljárási rend szerint
folytassák le a tárgyalásokat. Vagyis amint Tóth András is hangsúlyozza110,
a lényeg a felek egymás közötti tárgyalásain van, és csak ennek elakadása
vagy kudarcba fulladása esetén következzen a harmadik fél igénybevétele.

Közvetítésre viszonylag ritkán kerül sor Nagy-Britanniában,
egyértelműen a békéltetés tekinthető a népszerűbb és sikeresebb
formának.111 A békéltetésnek egyébként két típusa különböztethető meg, az
egyéni és a kollektív békéltetés. Az egyedi jogvitákban a jogszabályok
eleve tartalmazzák a békéltetés lehetőségét. Az ex offició eljárás
biztosításához ezért előírják, hogy pl. a jogellenes elbocsátás (unfair
dismissal) eseteiben a bírósághoz benyújtott valamennyi keresetet
egyidejűleg meg kell küldeni az ACAS-nak is. A statisztikai adatokat

107 Tóth András: A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója (Bp. 1993.) 43. old.
108 G. Pitt: Cases and Materials in Employment Law (1994 London, Pittman) 6. old.
109 Resolving Employment Rights Disputes: Draft Legislation for Consultation (1996 London) 5-14. old.
110 Tóth András: id. mű 22-23. old.
111 Kiss György: Munkajog (Bp. 2000) 496. old.
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vizsgálva az ilyen típusú ügyek teszik ki az ACAS munkájának legnagyobb
hányadát.112

Amennyiben a békéltetés sikertelennek bizonyult, úgy már eleve a
kollektív szerződés tartalmazhatja a döntőbíró klauzulát, a felek a vita
folyamán is alávethetik magukat annak, illetve egy-két esetben vannak
kötelező előírások is. Arbitrálást végezhetnek az ACAS-tól független
személyek, ha a vitatkozó felek ilyet választanak, de sokkal gyakoribb a
szolgálat listájáról történő választás az egyébként szintén független
döntőbírók közül (tehát ezen személyek szemben a békéltetőkkel nem
alkalmazottai a szervezetnek). A békéltetéshez hasonlóan mind az egyéni
jogviták, mind a kollektív viták döntőbíró elé vihetők.113 Nincs rá nézve
kötelező előírás, de az ACAS előnyben részesíti azt a megoldást, hogy a
döntőbíráskodás előtt kerüljön sor a békéltetésre, és csak ennek
sikertelensége esetén vegyék igénybe az arbitrálást.114 A kötelező
döntőbírói ügyekben a CAC (Central Arbitration Committee)115, vagyis a
központi döntőbírói bizottság, mint állandó testület jár el, szigorúbb eljárási
szabályok mellett, mint az önkéntes ügyeket intéző ACAS.116 A CAC
döntései ellen - szűk körben - biztosítva van a fellebbezés lehetősége a
bírósághoz (szemben az ACAS döntéseivel). A CAC munkája elsősorban
elvi jelentőségű, bár minden évben lefolytat néhány szokványos döntőbírói
eljárást is, melyek többnyire a helyi állami alkalmazottakkal kapcsolatosak.
A döntőbíráskodásnak – a békéltetéshez hasonlóan – két alapvető formája
van: az egyszemélyes döntőbíráskodás és a döntőbírói testület. A nem túl
gyakori döntőbírói eseteket szemlélve gyakoribbnak az egyedi arbitráció
mondható.117

A döntőbírókról egyébként az ACAS három névsort tart nyilván: az
egyik a semleges arbitrátorokat tartalmazza, míg a másik kettő “kiegészítő”
tagokat (side members) sorol fel, akik vagy a munkáltatók vagy a
szakszervezetek felé rendelkeznek elkötelezettséggel. Természetesen az
összes tag kiválasztása a vitában állók részéről közös megegyezéssel
történik.

112 N. Millward- M. Stevens- D. Smart- W. R. Hawes: Workplace Industrial Relations in Transition (1992
Dartmouth) 196. old.
113 Ladó Mária: id. mű
114 Sir John Wood: The Role of Neutrals in the Resolution of Interest Disputes in the U. K. (in:
Comparative Labour Law Journal) 426. old.
115 I. T. Smith- G. Thomas: Industrial Law (1996 Butterworth) 38-39. old.
116 Arbitration and Mediation ACAS Handbook é.n. 3- 4 old.
117 Sir John Wood: id. mű 426. old.
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A döntőbírói eljárás szabályai közül a legfigyelemre méltóbb az
írásbeliség dominanciája.118 Az eljárásban készült írásos beadványokat a
döntőbíró megküldi az ellenérdekű fél részére, amely után megtörténik a
felek személyes meghallgatása. Az eljárás további részéről elmondható,
hogy kevés a formalitás, a felek ritkán képviseltetik magukat a
tárgyalásokon, és az arbitrátor(i) (testület) nagyfokú szabadságot élvez az
egyes eljárási cselekmények, illetve azok sorrendjének a
meghatározásában.

A felek már az eljárást megelőzően nyilatkoznak arról, hogy az
arbitrátor(i) (testület) döntését tiszteletben fogják tartani. A döntést az
arbitrátor(i) (testület) köteles írásba foglalni, amely ellen fellebbezésnek
van helye a bírósághoz (amint arról fentebb már említést tettünk).119

Az ACAS-ról még érdemes megemlíteni120, hogy a kormánytól
függetlenül tevékenykedő szervezet, amely csak éves jelentési
kötelezettséggel tartozik. A békéltetés, közvetítés, arbitrálás mellett
lényeges kiemelni a tanácsadói tevékenységet121, amelyet mind a
munkáltatók, mind a szakszervezetek felé kifejt a szolgálat és rendkívül
sikeres Nagy-Britanniában.122 Az ACAS-t egy elnök irányítása alatt álló
tanács kormányozza (az eddigi elnökök között megtalálható egykori
szakszervezeti vezető, személyzetis szakember és köztisztviselő is), a
testület további három tagja munkáltatói, szakszervezeti delegált illetve egy
fő független.

Nagy-Britanniában a munkaügyi bíróságok hatáskörébe az alábbi
ügyek tartoznak (amint arra a fentebbiekben már utaltunk):

− a képzésből eredő jogviták,
− felmondás és jogellenes elbocsátás,
− bérviták,
− szakszervezeti tevékenységgel és tagsággal kapcsolatos viták,
− az anyasági segéllyel kapcsolatos viták.
Az előbbiekben fel nem sorolt perekben a rendes bíróságok

ítélkeznek, míg a munkaügyi bíróság első fokon regional offices of
industrial tribunals- ként jár el, az ott született döntés ellen a Central

118 Neil Millward: The New Industrial Relations? (London 1994.) 62. old.
119 Tekintettel arra, hogy Magyarországon mindössze néhány esetben került sor döntőbíráskodásra az
MKDSZ keretein belül, és nem alakultak ki az eljárás szabályai ezen vitamegoldási formának, érdemes a
külföldi gyakorlattal többet foglalkozni.
120 R. Oliver Clarke: Dispute Procedures in Western Europe (in Wokplace Dispute Resolution ed. by S. E.
Gleason), (Michigan 1997.) 162. old.
121 E. A. Slade- N. O. Giffin: Tolley’s Employment Handbook (1991. London) 9. old.
122 Az ACAS- nak jelenleg kilenc alapvető funkciója van, tehát az érdekviták feloldására rendelt három
alapvető tevékenység mellett számos kisegítő feladatot is ellát. Kiss György: id. mű 496- 497. old.
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Offices of Industrial Tribunal- hoz lehet fellebbezni és működik három
központi munkaügyi bíróság is.

A munkaügyi bíróság paritásos alapon működő testület, az eljáró
tanácsok egy hivatásos elnökből és egy – egy munkavállalói illetve
munkáltatói képviselőből állnak.123

Írországban az egyéni munkaügyi perek nagy részében a rendes
bíróságok (High Court, District Court illetve a Supreme Court) döntenek. A
nem egyedi munkaügyi vitákban döntően a munkaügyi bíróság, a Labour
Court jár el, ami alatt azt kell érteni, hogy nemcsak eldönti végső fokon az
ügyeket, hanem a bíróság keretén belül működik a békéltető-döntőbírói
szolgálat is. Az angol megoldáshoz ez annyiban hasonlít, hogy akárcsak az
ACAS, az ír Labour Court is egy független testület. A békéltető-arbitrátori
szolgálat pedig a bíróságon belül egy szervezetileg elkülönült egység,
amelynek keretében hivatalnokok (nem bírák) járnak el. A bíróság a
tudomására jutott ügyekben hivatalból is eljárhat, és a hivatalnokok
indítványokat is tehetnek, de ezeket a felek nem kötelesek elfogadni, így a
rendszer tulajdonképpen önkéntes marad. Az önkéntesség megmarad
elvként azokban az esetekben is, amikor a bíróság hivatalból járt el. A
békéltetés eredménytelensége esetére a felek kérhetnek döntőbíráskodást is,
amely szintén önkéntes alapon működik.

Írországban az 1970-es National Pay Aggrement hozta létre a
conciliatory settlement-et, amelynek legfontosabb szerve a munkáltatói-
munkavállalói konferencia, amely országos szinten végzi az
érdekegyeztetést. A konferenciának három állandó bizottsága van, amelyek
mellett időnként speciális ügyekben felállítanak ad hoc bizottságokat is. A
három állandó bizottság:

a) a kormánybizottság, amelynek a legfontosabb funkciója kezelni a
nemzeti fizetési megállapodásokat, de a gyakorlatban a vitás ügyek
többségét ez oldja meg;

b) az ún. értelmezési bizottság, amely a kormánybizottság által
hatáskörébe utalt ügyekben jár el, és megállapodások értelmezése a
fő feladata;

c) az ún. döntési bizottság, amely a szerződések betartásának
kérdéseivel foglalkozik.
A békéltetés területén működnek még 1969 óta az ún. Rights

Commissioner-ek (számuk az évek során változott, kezdetben csak egy volt
belőlük), akik a munkaügyi vitákban a felek beleegyezésével vizsgálatokat

123 Prugberger Tamás: id. mű 403. old.
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folytathatnak, kivéve a fizetésekkel, munkaidővel és az éves szabadsággal
kapcsolatos ügyeket.

1.2. Franciaország

A francia vitarendezési rendszer ismertetéséhez először röviden
vázolni szeretnénk a francia munkajog alapvető jellemzőit.124

Ezek közül kiemelnénk azt a tényt, hogy Franciaországban a törvényi
rendelkezések fontos szerepet játszanak a munkajogi gyakorlat
alakításában, amelynek alátámasztására példaként szeretnénk felhozni a
minimálbér vagy a fizetett szabadnapok számának megállapítását. Több
államban ezeket a kérdéseket kollektív szerződések szintjén rendezik, de
Franciaországban ezeket törvény szabályozza. Másrészt a franciáknál a
kollektív szerződés kisebb szerepet tölt be a munkajogban, mint más
országokban, viszont sokkal lényegesebb súlyt képvisel az egyedi
munkaszerződés. A kollektív szerződés természetesen vonatkozik az
egyéni munkaszerződésre is, és ez ezáltal jobban befolyásolja az
individuális munkaviszonyt. A munkaviszony egyes elemeinek a
vizsgálatánál mind a kollektív szerződéseket, mind a munkaszerződéseket
figyelembe kell venni. Végül témánk szempontjából érdemes kiemelni,
hogy Franciaországban a szakszervezeti pluralizmus következtében ezen
szervezetek súlya meghatározó a vitamegoldás területén is, és az egyes
technikák kiválasztásánál és alkalmazásánál tekintetbe kell venni a
szakszervezetek jelentőségét.

Franciaországban a kollektív viták gyakran érdekviták és
természetesen jogviták is lehetnek. Ahogy azt Rojot professzor
megemlíti125, az egyéni jogok megsértése miatt (pl. egy munkavállaló
elbocsátása következtében) indult tiltakozás során kialakulhat spontán
módon egy munkabeszüntetés, amely jogilag védett sztrájknak minősül. A
kollektív tárgyalásokat természetesen Franciaországban sem kíséri
feltétlenül konfliktus, illetve munkabeszüntetés. A kollektív tárgyalás
történhet egy határozott idejű és lejárt kollektív szerződés újratárgyalása,
vagy határozatlan időre kötött kollektív szerződés esetleges módosítása
tárgyában. (Franciaországban amennyiben egy határozott időre kötött
kollektív szerződés hatálya letelik, az automatikusan meghosszabbítható

124 R. Oliver Clarke: Dispute Procedures in Western Europe (in Workplace Dispute Resolution ed. by S.
E. Gleason, (Michigan 1997.) 164. old.
125 Jacques Rojot: The Role of Neutrals in the Resolution of Interest Disputes in France (in. Comparative
Labour Law Journal 1989/10.) 331. old.
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újabb egy évre annak érdekében, hogy a szerződő felek másikat
köthessenek egymással. Amennyiben erre mégsem kerül sor, akkor a
kollektív szerződések hatálya letelik, és az individuális munkaviszonyt
elsősorban a munkaszerződés szabályozza. Ekkor a feleknek nincs
megegyezési kötelezettségük és nem következnek be emiatt automatikusan
munkabeszüntetések sem.)

A francia munkajogi vitarendezési modell egyik jellemzője, hogy bár
a jogrendszer nagyszámú eljárást biztosít a munka világának szereplői
számára, a gyakorlatban ezek nagy része egyáltalán nem, vagy alig
működik. Éles különbség van tehát a jogszabályok adta lehetőségek és az
élő gyakorlat között: a valóságban a hatósági jellegű beavatkozás játssza a
legnagyobb szerepet a kollektív vitákban, míg a jogvitákat legjellemzőbb
módon eldöntő szerv a bíróság. Amennyiben a felek közötti
érdekegyeztetés nem vezetett eredményre, akkor mind békéltetésre126, mind
közvetítésre sor kerülhet. A két eljárás közötti különbségtétel - nagyon sok
más országgal ellentétben, ahol vagy nincs meg ez a disztinkció, illetve
csak a gyakorlatban alakult ki - jogszabályi alapokon nyugszik. Az 1950.
február 11-i törvény tulajdonképpen kötelezővé teszi a békéltetést a
kollektív vitákban, de az egyezség elfogadása már nem volt kötelező. (A
békéltetés részleteit egyébként a kollektív szerződések tartalmazzák.)

A francia vitarendezési eljárások nem általában a kollektív
tárgyalásokra vonatkoznak, hanem csupán azokra az esetekre, amikor a
tárgyalások során kollektív vita merül fel a felek között. Franciaországban
1982. november 13-án fogadták el azt a törvényt, amely felülvizsgálta azon
vitarendezési eljárásokat, melyek a Munka Törvénykönyvében találhatók
meg. A törvény hatálya az összes magánszektorban működő és állami ipari
vagy kereskedelmi tevékenységet folytató közszolgáltató vállalat
működésére kiterjed.

1982-től megszűnt a békéltetés kötelező jellege, erre az eljárásra a
kollektív szerződésben írt feltételek szerint kerülhet sor. Az országos vagy
regionális szinten tevékenykedő békéltető bizottságok megalakítását
többnyire az iparági (ágazati) szintű kollektív szerződések tartalmazzák.
Amennyiben nem létezik kollektív szerződéses szabályozás, miniszter vagy
prefektus az egyik vagy másik fél kérelme alapján a békéltető bizottság elé
hívhatja az ellenérdekű partnert. Ezekben az esetekben a felek megjelenése

126 Labour Courts and Grievance Settlement in Western Europe ed. by B. Aaron (1971 Berkeley and Los
Angeles) 47-49. old.
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ugyan kötelező, de sem megegyezésre, sem jóhiszemű eljárásra nem
kötelezettek.

A békéltető bizottság az eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben
rögzítik a felek álláspontját, illetve az esetleges egyezséget. A békéltető
bizottságok egyébként tripartit jellegű szervezetek, abba a munkáltatók, a
szakszervezetek egyenlő arányban küldenek képviselőket, és egyharmaduk
hivatalnok képviselő.

A közvetítést egyes szerzők szerint127 az USA-ból importálták
Franciaországba, amely megállapítás csak részben felel meg a valóságnak.
Az eljárási szabályokban kétség kívül kimutatható bizonyos hasonlóság, de
a francia közvetítés sem feltételrendszerében, sem a vitarendezési modellbe
való beilleszkedés szempontjából nem rokonítható az amerikaival. A
mediálásra az 1955. május 5-i rendelet vonatkozott, amelyet az 1957. július
26-i törvény módosított, és eszerint akkor kerülhetett sor a vitarendezés
ezen formájára, ha a békéltető eljárás sikertelennek bizonyult. Ezen
túlmenően a közvetítést a békéltetésen kívül is alkalmazhatja a munkaügyi
miniszter a kollektív szerződés újratárgyalásánál hivatalból (tehát saját
döntése alapján) vagy a felek kérelmére.

A közvetítőt a felek közösen választják ki, konszenzus hiányában a
munkaügyi miniszter jelöli ki arról a harminc nevet tartalmazó listáról,
melyet a miniszter és a szakszervezetek megállapodásának megfelelően
állítanak össze országos jelentőségű vagy országos szinten keletkező
konfliktusok esetére. A regionális szintű viták esetén a békéltető testület
elnöke jelöli ki a közvetítőt.

A törvény a közvetítőt viszonylag kiterjedt vizsgálati jogkörrel
ruházza fel, tanúkat hallgathat meg és szakértőket vonhat be az eljárásba,
ezután a felek részvételével meghallgatást tart. Amennyiben úgy ítéli meg,
hogy a vita tárgya a törvény illetve a kollektív szerződés értelmezése vagy
megszegése, megállapítván hatásköre hiányát a bíróság elé utalja a vitát.

Amennyiben tárgyalásra kerül sor, a felek álláspontjukat írásban
közlik egymással, illetve a közvetítővel. A mediátor egy hónapon belül
javaslatokat tesz a vitarendezésre a feleknek ajánlás formájában, de nekik
azt nem kötelező elfogadni. Az ajánlás átvételétől számított nyolc napon
belül a feleknek módjukban áll dönteni, hogy elfogadják az ajánlást vagy
sem. Amennyiben a válasz nemleges, az érintett félnek (feleknek) írásban
kell közölniük a közvetítővel, hogy miért nem fogadták el az ajánlást. Az

127 Michel Despax- Jacques Rojot: Labour Law and Industrial Relations in France (Kluwer 1987.) 303-
305. old.
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ajánlás elutasítására vonatkozó közlés kézhezvételétől számított 48 órán
belül a közvetítő az ajánlást írásos jelentésével együtt megküldi a
munkaügyi miniszternek. A miniszter az ajánlást (recommendation) három
hónapon belül nyilvánosságra hozza (a közvetítő jelentését pedig
nyilvánosságra hozhatja) annak érdekében, hogy a nyilvánosság
segítségével ösztönözze a feleket az ajánlás elfogadására, végső fokon a
végleges megegyezésre.

Az arbitrátori eljárásra128 mind a békéltetés, mint a közvetítés
sikertelensége esetén sor kerülhet, mindkét fél kérésére, de a döntőbírói
eljárás lefolytatása nem kötelező (a felek viszont kollektív szerződésben
előzetesen alávethetik magukat ezen eljárásnak). Az arbitrátor döntése ellen
bizonyos kivételes esetekben (ezen a téren mutatkozik hasonlóság az
amerikai megoldáshoz) – pl. hatáskör hiánya vagy jogsértés miatt – az ún.
cour supérieur d’arbitrage-hoz, mint felsőbb döntőbírói bírósághoz lehet
fellebbezni. Ez a külön bíróság magas rangú bírákból és a Legfelsőbb
Bíróság közigazgatási kollégiumának magisztrátusaiból áll. Az észak-
amerikai megoldással szemben a Legfelsőbb Döntőbíróság bármilyen okra
való hivatkozással hatályon kívül helyezheti a döntőbírói határozatot, nem
csupán kivételes esetekben, így az indok lehet jogszabálysértés (a törvény
helytelen alkalmazása) vagy az ügy releváns tényeinek helytelen
megállapítása. A bíróság hatályon kívül helyező döntését követően az
ügyet visszaküldik a feleknek, akiknek jogukban áll új döntőbírót
választani. Amennyiben az új döntőbírói határozatot is hatályon kívül kell
helyezni, ebben az esetben a bíróság saját tagjai közül jelöl ki egy
döntőbírót, aki tizenöt napon belül maga hozza meg az arbitrátori
határozatot. Ezen sajátságos megoldásnak az oka abban keresendő, hogy a
francia hivatásos bírák őrzik a tekintélyüket a nem bíró arbitrátorokkal
szemben. A döntőbíró hatalma ennél fogva erősen korlátozott, hiszen nem
végleges döntést hoz, határozatát mindig felülbírálhatja a hivatásos
bírákból álló Legfelsőbb Döntőbíróság. Talán ez a helyzet magyarázatául
szolgál arra, hogy miért nem túl népszerű forma a döntőbíráskodás
Franciaországban.

Az arbitrátor (illetve a Legfelsőbb Döntőbíróság) egyébként eljárása
esetén beszerzi az összes, a békéltetés és a közvetítés során keletkezett
iratot és dokumentumot (amennyiben persze az arbitrálást megelőzte
valamelyik eljárás). Az arbitrátor hatáskörét annyiban szűkíti a törvény,
hogy az előzetes eljárások esetén azokat a kérdéseket vizsgálhatja, amellyel

128 ed. by B. Aaron id. mű 62-63. old.
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a békéltető bizottság foglalkozott, illetve amelyekre a közvetítő ajánlásai
vonatkoztak. Mint az más államok gyakorlatában is előfordul, a döntőbírói
határozat a kollektív szerződéssel egyenlő érvényű lesz, amely
megállapításunkat ki kell terjeszteni a békéltetés során létrejött
egyezségekre, illetve a közvetítői ajánlásokra, amelyek szintén kollektív
szerződéses rendelkezéseknek minősülnek. Ebből pedig az is következik,
hogy a munkaügyi bíróságok előtt ezen megállapodások (ajánlások),
arbitrátori határozatok ugyanúgy kikényszeríthetők, mint a kollektív
szerződések egyes rendelkezései.

Amint azt említettük, ezen hagyományosnak mondható eljárásoknak
alig van gyakorlati jelentősége, az ilyen ügyek száma minimális. Egyes
szerzők ezt azzal magyarázzák, hogy a francia szakszervezetek
bizalmatlanok bármilyen vitarendezési formával szemben és inkább bízzák
vitájukat a bíróság vagy hatóság döntésére. (Mások pedig a francia
szakszervezetek munkahelyi szinten betöltött viszonylag “gyenge”
helyzetével magyarázzák.)

A hatóságok között kell még megemlítenünk a juges des reféres-t,
aki vagy a fogalkoztatási minisztérium köztisztviselője, vagy a kormány
által kinevezett szakértő. Az ő feladata valahol a békéltető és a
ténymegállapító között határozható meg: egyrészről ugyan alaposan ki kell
vizsgálnia az ügyet (amihez akár szakértőt is igénybe vehet), de javaslatot a
vita rendezéséhez nem kell tennie, inkább a felek közötti feszültségek
oldását, a közvetlen tárgyalások újbóli felvételét kell elősegítenie. A
nemzetgazdaság szempontjából kiemelt területeken zajló vitákban a
munkaügyi felügyelőknek (inspecteur du travail) van fontos szerepe, akik a
felek által alakított bizottságok elnökeiként a vitát lezáró egyezség
létrehozását kísérlik meg, illetve segítenek meg is fogalmazni a vitát
felszámoló egyezség szövegét.129

Ami a francia munkaügyi bírósági rendszert illeti, az az igazságügyi
szervezeten belül helyezkedik el, de a rendes bíróságoktól elkülönülten.130

Első fokon a területi munkaügyi bíróság jár el, amelynek határozatai
ellen a másodfokú bírósághoz, mint fellebbezési bírósághoz lehet
jogorvoslattal fordulni (a fellebbezési bíróságnak vannak – többek között –
munkaügyi tanácsai). Végül a fellebbezési bíróság határozatai ellen
jogorvoslatot a semmítőszék (cour de cassation) elé lehet terjeszteni.

129 R. Oliver Clark: Dispute procedures in Western Europe (in Workplace Dispute Resolution ed. by
Sandra E. Gleason (Michigan 1997.) 164- 166. old.
130 Prugberger Tamás: id. mű 400- 401. old.
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A munkaügyi bíróság szakmai kamarák szerinti tanácsokban
szerveződött meg: létezik ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, a vezető
állású munkavállaló és a különböző tevékenységek szekciója.

A munkaügyi bíróságok a francia munkavállalók egyéni jogvitáiban
járnak el (kivéve a közalkalmazotti jogviszonyból származó ügyeket).131

1.3. Olaszország

Az olasz állam sok tekintetben hasonló módon működteti a
vitamegoldási módszerét, mint a francia, jellemző ebben az országban is,
hogy a szakszervezetek bizalmatlansága miatt a hagyományosnak
mondható vitarendezési modellek alacsony hatékonysággal működnek
(vagy tevékenységük egyáltalán nem játszik szerepet), bár talán a francia
rendszerben még kevésbé fontosak a tradicionális megoldások. Az egyes
vitarendezési megoldások pedig attól is függnek, hogy melyik szinten
alkalmazzák: helyben, regionálisan vagy országosan.

Olaszországban az 1960-as években sok vitarendezésre szolgáló
testületet hoztak létre (amelyeket egyes szerzők véleménye szerint inkább
pszeudó - egyéni viták váltottak ki, semmint kollektív viták).132 Ezek között
a szakmai egyeztető testületek között kell megemlíteni a comitati tecnici
paritetici-ket (közös technikai bizottságok), amelyek a minősítéssel és a
darabbér megállapításával összefüggő vitákkal foglalkoztak, valamint a
comitati misti per la classificazione-kat (közös minősítő bizottságok),
amelyek a munkáltatón belül a munkaértékelési rendszerek elfogadásával
kapcsolatos ügyeket intézték. Ezek a testületek aztán fokozatosan
megszűntek.

A békéltető-közvetítő eljárás teljesen önkéntes alapon működik. A
kollektív szerződések nagyon gyakran tartalmaznak békéltető-közvetítő
klauzulát, amelyek viszont csak eseti eljárásra utalnak, szemben a
közszférával, ahol gyakran állandó testületeket rendszeresítenek. Az állami
békéltetés-közvetítés területén a helyi vitákban a prefektusok és helyi
önkormányzati tisztviselők járnak el, provinciális szinten megint csak a
prefektúra avatkozhat bele a vitába a felek kérésére vagy hivatalból. Az
érdekviták megoldásának élén a Foglalkoztatási Minisztérium közvetítése

131 Trócsányi László: A munkaügyi bíráskodás Franciaországban (Jogtudományi Közlöny 1988/2.) 85.
old.

132 Tiziano Treu: The Prevention and Settlement of Industrial Conflict in the Community Member States
(Luxemburg-Washington 1984.) 14. old.
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áll, amely politikai jellegű133, hiszen a miniszter eljárása sohasem semleges,
az ő feladata a tárgyalások irányítása, ha azok a felek között elakadtak.

A jogviták területén az 1973. évi 533. törvény a közvetítésre-
békéltetésre bizottságokat hozott létre, mégpedig a munkaügyi hivatalok
provinciális szintjén. A bizottságok elnökei a hivatalok vezetői, tagjai pedig
szociális felekből állnak. Ezen testületek az egyéni jogvitákban járnak el, és
egyik legfontosabb feladatuk megerősíteni a felek közvetlen tárgyalásai
során elért informális megállapodásokat.

A döntőbíráskodás gyakorlatilag nem játszik szerepet
Olaszországban a munkaügyi viták rendezése területén. Az 1962. május 5-i
rendelet szerint az arbitrálásért a Foglalkoztatási Minisztérium egyik
diviziója felelős, de alig volt ilyen jellegű ügyük. A már említett 1973. évi
533. törvény megreformálva a korábbi rendszert, lehetővé teszi a formális
és informális arbitrálást az egyéni jogvitákban, amelynek viszont feltétele,
hogy erre vonatkozó kikötés szerepeljen a kollektív szerződésben.

A Foglalkoztatási Minisztérium központi hivatalai gyakran járnak el
országos, vagy iparági szerződések miatti kollektív érdekviták
megoldásában.134 Egyedinek mondhatók azok az esetek, amikor regionális
vitában már eljárt az azonos szintű önkormányzat, de a megegyezés
eléréséhez valamilyen országos szintű döntésre, társadalmi intézkedésre
van szükség. Ennek az oka abban található meg, hogy a regionális
önkormányzatoknak az olasz intézményrendszer nem ad kellő hatalmat és
önállóságot.135

Helyi szinten a közvetítést általában az váltja ki, hogy megakadnak a
tárgyalások az ipari szerkezetváltás és az innováció tárgyában, melyek
hatással lehetnek a foglalkoztatásra és jellegüknél fogva bonyolultabb
problémák attól, hogy egyszerűen a felek egymás között rendezni tudják
azokat.

Országos szinten közvetítésre azokban az esetekben kerül sor
általában, amikor a kollektív szerződések meghosszabbítására vagy
módosítására vonatkozó tárgyalások kudarcba fulladtak és azok
összefüggésben voltak valamilyen közérdekű céllal is (pl. a
jövedelempolitika alakítása).

Nem érdektelen talán szót ejteni arról, hogy az érdekvitákban eljáró
köztisztviselők illetve politikusok milyen képzettséggel, ismeretekkel,

133 Lásd az értekezés I. fejezetét
134 Prugberger Tamás: A kollektív munkaügyi viták intézése (Magyar Jog 1994/4.) 224. old.
135 Resolving Labour-Management Disputes. A Nine-Country Comparison (1973 New York) 38. old.
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illetve gyakorlattal rendelkeznek. A minisztériumi alkalmazottakról
általánosságban azt lehet elmondani, hogy nemhogy a vitarendezésre
irányuló végzettséggel, de még képzettséggel sem rendelkeznek és
ugyanígy nincsenek munkaügyi ismereteik, gyakorlatuk sem. Az olasz
tradícióknak megfelelően a köztisztviselők jogi végzettséget elért
szakemberek és ilyen területen szereztek gyakorlatot is. A munkaügyi
kapcsolatok területén való jártasságukat a munkavégzés közbeni képzéssel,
önfejlesztéssel szerzik meg. A regionális hivatalokban foglalkoztatott
köztisztviselők többsége közgazdasági vagy politológiai ismeretekkel
rendelkezik, de ők sem szereztek képzettséget a munkaügyi kapcsolatok
területén.

Ami a közvetítéssel foglalkozó köztisztviselők beállítottságát illeti,
elvileg nekik a közérdeket kellene szolgálniuk, viszont úgy tűnik, hogy az
olasz hivatalnokok számára a közérdek egy tágan értelmezhető kategória.
A munkajogi vitákhoz, tágabb értelemben a munkaügyi kapcsolatokhoz
való hozzáállásukat sokféle tényező befolyásolja.136 A helyi hivatalnokok
esetében a bürokratikus ügyintézés iránti hajlam lehet a meghatározó, míg a
regionális illetve a minisztériumi köztisztviselők esetében a politikai
hatalom (és a felettes elvárása) játszhat döntő szerepet. A régiók
helyzetének megítéléséhez szükséges tudni, hogy ezen közigazgatási
egységeket a többféle pártból álló koalíciók kormányozzák. Ezen koalíciók
közül nem egy inkább a munkavállalók (szakszervezetek) érdekeit
preferálja a munkáltatók érdekeivel szemben, és ez a tényező természetesen
befolyásolja a munkajogi konfliktusok megoldásával szemben tanúsított
magatartásukat.

A döntőbíráskodás egyesült államokbeli gyakorlatának
ismertetésénél számot adtunk arról, hogy milyen tényezők befolyásolják az
arbitrátorok döntéseit. Ehhez a beszámolóhoz hasonlóan utalni szeretnénk
azokra a tényezőkre, amelyek az olasz hivatalnoki/politikai közvetítők
eljárására kihatással lehetnek. Ezek között feltétlenül meg kell említeni a
bérpolitikára vonatkozó elveket (a piaci szférában) illetve a költségvetés
szerkezetét (a közszolgálat területén). Az olasz kormány illetékes tagjai
igyekeztek nyomást gyakorolni a közvetítőkre, hogy a kollektív tárgyalások
a bérpolitikai irányelveknek illetve a költségvetési kereteknek
megfeleljenek.

A közvetítői gyakorlatot illetően elmondható, hogy a mediálás során
tartott tárgyalások száma és azok időtartama esetenként változó, tehát

136 T. Treu: id. mű 17. old.
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egységes és kialakult trendekről nem lehet beszélni. A közvetítések
túlnyomó többségénél az eljárás lefolytatása nem tart tovább három
hónapnál, egy-egy nagyobb jelentőségű konfliktus tekintetében esetleg
meghaladta a hat hónapot, de az eredményesség nem növekedett egyenes
arányban az eljárás hosszával. Az olasz rendszerben ugyanakkor nehéz az
eredményességet objektív eszközökkel mérni. Amint arról Treu professzor
beszámol137, a közvetítő tevékenysége által megkötött szerződések száma
viszonylag alacsony, és ezen vitarendezési forma hatékonyságát
meghatározza még a felek kölcsönös véleménye a mediátor működéséről.
Gyakran előforduló eset, hogy az ügyet hivatalosan nem a közvetítő
tevékenysége révén zárták le, de a felek mégis elégedettek voltak a
munkájukkal, mert ugyan a mediátor közvetlenül nem vezette sikerre
egyezségüket, de a javaslatait az egymás közötti későbbi tárgyalások során
figyelembe vették, és így közvetve hozzájárult az egyezség megkötéséhez.

Olaszországban a bírói szervezetben elkülönült munkaügyi
bíráskodás nem található, vagyis az általános hatáskörű bíróságok járnak
el138 az ilyen jellegű ügyekben az olasz Pp. (Codico Processuale Civile)
egyik fejezete alapján.

Első fokon a kerületi bíróság jár el, főszabályként egyesbíróként, a
munkaadó és szakszervezetek139 által jelölt „tanácsadók” csak abban az
esetben járnak el, ha a hivatásos bíró szükségesnek tartja jelenlétüket. Ez
utóbbi esetben a tanács paritásos alapon tevékenykedik a bíró két külön
listáról választja a többi tagot az érintett felekkel egyetértésben140. Három
taggal történő eljárás esetében, amennyiben szavazategyenlőség alakul ki,
úgy a hivatásos bíró szavazata dönt.141

Az 1973-as Pp. Reform óta másodfokon a fellebbezéseket három
munkaügyi szakbíróból álló tanács bírálja el, a harmadfokú Legfelsőbb
Bíróság kasszációs jogkörrel rendelkezik.142

137 Tiziano Treu: The Role of Neutrals in the Resolution of Interest Desputes in Italy (in Comparative
Labour Law Journal 1989/10.) 387. old.
138 Ed. by B. Aaron id. mű 259-261. old.
139 Riccardo di Punta: Az egyedi munkaügyi viták Olaszországban előadás az ELTE-n, 1995. május 9.
140 Prugberger Tamás: id. mű 401-402 old.
141 Kiss György: id. mű 263-264 old.
142 Prugberger Tamás: id. mű 402. old.
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1.4. Spanyolország

I. Kollektív munkajogi viták

A spanyol kollektív munkajogi viták (jog és érdekviták)
megoldásának az alábbi lehetőségeit teszik lehetővé a jogszabályok:

a) közvetlen egyeztetés a felek között,
b) megegyezés közvetítő vagy békéltető segítségével,
c) döntés a felek által választott arbitrátor segítségével,
d) döntés kijelölt döntőbíró útján,
e) kötelező döntőbírói vagy bírósági ítélet hatályosulása.143

a) Felek közötti közvetlen egyeztetés

Az RDL – a munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabály144 – ezt a
vitamegoldási módszert nem ismeri el, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan
ez a legegyszerűbb és talán leggyakrabban használt eljárás. A sztrájk ideje
alatt a munkáltató és a munkavállalók képviselői kötelesek egyezkedni
egymással, és az LPA – munkaügyi eljárási törvény (Ley de Procedimiento
Laboral) – kimondja, hogy a munkaügyi bíróság eljárását szüneteltetni kell
abban az esetben, ha a bíróságot értesítik az egyezség létrejöttéről. A
leglényegesebb szabály ezzel kapcsolatban, hogy a felek között elért
megállapodás kollektív szerződéses rendelkezésnek minősül. Ezen kívül
gyakorlatilag semmilyen szabály nem létezik a közvetlen egyeztetéssel
kapcsolatban.

A központi üzemi tanács hatáskörébe a munkajogi,
társadalombiztosítási és közalkalmazotti jog érvényesülése, a hatályban
levő szerződések és vállalati gyakorlat megfigyelése tartozik. Ezen
rendeltetése alapján a bizottság a munkáltató előtt hivatalból eljárást
kezdeményezhet, és a követelés teljesítése egyezséggel zárulhat, amely
vitamegoldási cselekménynek minősül.

A munkaszerződések miatt felmerült viták megoldásának egy másik
intézménye a kollektív szerződések rendelkező részében rögzített
„szerződéses bizottság” (Comisión del convenio). Ezen bizottság működése
során elért megállapodás szintén egyeztető jellegű megoldásnak minősül.

143 Ladó Mária: id. mű
144 International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations ed. R. Blanpain Vol. 11. 149.
old.
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Annak ellenére, hogy ez a vitamegoldási fajta nem a gazdasági jellegű
viták megoldására, hanem a jogi természetű vitákra vonatkozik, jelentősége
kapcsolódik a „szerződéses bizottság” által tárgyalt esetekhez, mert a
bizottságban folyamatos tárgyalásokra kerül sor, különösen akkor, ha a
szerződés értelmezése nem egyértelmű (ugyanis ha a szerződés
iránymutatásai egyértelműek lennének, a felek meg sem tudnák kötni
azokat konszenzus hiányában).

Spanyolországban a fenti két eseten kívül a felek spontán
belekezdhetnek bármilyen nem hivatalos egyeztetésbe és ezt a valóságban
meg is teszik. Gyakran találni hivatkozást olyan esetekre, amikor a felek
vagy képviselőik nem hivatalos vagy szóbeli egyezséget kötöttek,
amelyeket mindkét fél be fog tartani, így a pacta sunt servanda elve tehát
működik annak ellenére, hogy esetleg az egyezséggel a hivatalos szervek
nem teljesen értenek egyet.145

Az RDL megengedi a kollektív szerződést kötő feleknek, hogy
egyezkedjenek egymással, és “kiegészítő szabályokat” hozzanak létre, a
vita megoldására, amelyek elősegítik a “szerződéses bizottságok”
munkáját, esetleg más, új bizottságokat hozhatnak létre, vagy más
vitamegoldási eljárást alkalmazhatnak, ideértve a közvetlen tárgyalásokat
is.

b) Békéltetés vagy közvetítés

A spanyol gyakorlat (szemben sok más jogrendszerrel)) különbséget
tesz a békéltetés és a közvetítés között, az első alatt értve azt a
vitamegoldási módszert, amelyben külső harmadik fél ösztönözni próbálja
a feleket a megegyezésre, a második eljárás esetében pedig a kívülálló fél
jogosult javaslatok megfogalmazására is. Spanyolországban egyébként a
két intézmény – a különbségtétel ellenére – mindig együttesen jelenik meg,
és természetesen érthető, hogy a felkért harmadik személy, aki tud
közvetíteni, az képes a békéltetésre is, és ez fordítva is igaz.

A békéltetés-közvetítés hivatalosan a munkaügyi felügyelők és az
adminisztratív hatóságok feladatai közé tartozik. A munkaügyi felügyelők
tehát – más egyéb feladataik között – elvégzik az érdekvitákban való
közvetítést. Az RDL szintén kimondja, hogy a munkaügyi felügyelő
közvetíthet munkaügyi vitában attól a pillanattól kezdődően, hogy a helyi

145 M. A. Olea- F. E. Sanudo: Spain (in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial
Relations ed. R. Blanpain) 151. old.
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illetékes személyt értesítették a sztrájkról. Ez a tevékenység történhet
hivatalból vagy a felek kérése nyomán.146

A gyakorlatban ez a fajta békéltetés/közvetítés nagyon gyakori.147 A
munkaügyi felügyelő találkozhat és találkozik is a felekkel vagy
képviselőikkel együttesen, vagy külön-külön és vitamegoldási lehetőséget
ajánl fel. A felügyelő az eljárásáról jelentést készít.

A spanyol autonóm régiók közigazgatásának némelyike rendelkezik
feladatokkal a munkaügyi viták megoldása területén, és ilyen esetekben a
vitamegoldást az ő szerveik végzik el a munkáltatók és a szakszervezetek
között. Az így kinevezett békéltető/közvetítő összehívhatja egy közös
megbeszélésre a feleket annak érdekében, hogy a vitamegoldáshoz
szükséges információkhoz hozzájusson, és rövid időn belül javaslatot kell
tenni a felek számára.
Bármilyen, a békéltetés vagy közvetítés útján elért egyezség kollektív
szerződéses rendelkezésnek minősül az RDL szerint. A kollektív szerződés
egyébként létrehozhat bármilyen más békéltető/közvetítő rendszert, bár az
ilyesmire a múltban nem igazán került sor.

c) Önkéntes döntőbíró közreműködésével történő vitamegoldás

Ez a fajta vitamegoldási mód azt jelenti, hogy a szembenálló felek
egyetértenek a döntőbírói szerződésben kikötött klauzulával, miszerint a
vitájukat egy vagy több, de mindenképpen mindkettőjük által jelölt
döntőbíró elé terjesszék.

Az RDL megállapítja, hogy a felek kijelölhetnek egy vagy több
döntőbírót. Az arbitrátornak csupán öt nap áll rendelkezésre döntése
meghozatala céljából, a határozat maga kollektív szerződéses
rendelkezésnek minősül, egyéb ügyrendi szabályt az RDL nem tartalmaz.

Az utóbbi évekig az önkéntes döntőbíráskodást nem nagyon
alkalmazták Spanyolországban, a munkajogi viták megoldása területén
inkább elvi jelentősége volt.148

146 Prugberger Tamás megemlíti, hogy egy, a témával foglalkozó konferencián párhuzamot vontak a
spanyol munkaügyi felügyelő és a XIX. századi magyar iparfelügyelők tevékenysége között (Prugberger
Tamás: Nemzetközi szeminárium békéltető- közvetítő szolgálat magyarországi kiépítéséről Magyar Jog
1996/5.) 314- 316 old.
147 Prugberger Tamás: id. mű 316. old.
148 in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations ed. R. Blanpain vol. 11. 149.
old.
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d) Köz-döntőbíró közreműködésével történő vitamegoldás

Az RDL szerint létezik olyanfajta döntőbíráskodás, amikor a megyei
(több megyében levő munkahelyeket vagy vállalatokat érintő viták esetén a
fő) munkaügyi biztos vesz abban részt. Ez az arbitrálás 1981-ig kötelező
volt, ekkor viszont az Alkotmánybíróság ezt a fajta arbitrálást
alkotmányellenesnek mondta ki, megállapítva, hogy ez az eljárás sérti az
Alkotmányban biztosított kollektív szerződéshez való jogot. Amennyiben a
felek közösen döntöttek úgy, hogy a vitát köz-döntőbíró elé viszik, ez már
nem minősül alkotmányellenesnek. A köz-döntőbírói eljárás érvényes mind
az érdekvitákra, mind a munkaszerződéssel kapcsolatos jogvitákra. Az
RDL szerint, ha a munkavállalók indították el ezt a folyamatot, akkor
sztrájkolhatnak, viszont ha a munkáltató kezdeményezte, akkor a
munkavállalóknak be kell fejezniük a sztrájkot.

A döntőbíráskodás elfogadásának írott formában kell megtörténnie,
tartalmaznia kell a felek személyét, a vita körülményeit és az azzal
kapcsolatos kérelmeket. Ezután a munkaügyi biztos küld egy másolatot 24
órán belül az elismerésről a másik félnek és megjelöl egy időpontot (a
következő 3 napon belül), amikor sor kerül a két fél meghallgatására. A
meghallgatáson a munkaügyi biztos először megpróbál békéltetni vagy
közvetíteni a vitában, ennek sikertelensége esetén ezen a fórumon a felek
kísérletet tehetnek feltárni a vitát egy vagy több döntőbírónak (akiknek a
személyében korábban ők egyeztek meg). Amennyiben a kollektív
szerződésben nem esik szó egyik lehetőségről sem, ebben az esetben a vita
természetétől függően az eljárás elválik a két következő lehetséges
eljárásra.

Amennyiben jogvitáról van szó, akkor a munkaügyi biztos megküldi
az esetet jelentésével együtt a munkaügyi bíróságnak (az LPA tartalmaz
különleges szabályokat az ilyen speciális eljárásokra). A munkaügyi
bíróság ilyenkor új meghallgatást rendel el és meghozza döntését a
meghallgatás utáni 3 napon belül. A döntés ellen a központi munkaügyi
bírósághoz lehet fellebbezéssel fordulni, amely természetesen jogerős
határozatot hoz. A bíróságok az ügyet soron kívül, nem peres eljárásban
tárgyalják le.

Az érdekvitára, amikor a vita tárgya az új munkakörülmények
megállapítása, akkor kerülhet sor, ha nincs hatályban levő kollektív
szerződés. A munkaügyi biztos maga határoz az ügyben, a meghallgatás
után 5 napon belül dönt az összes felmerülő kérdésben, határozatát írásba
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foglalva. A munkaügyi biztos döntése a fő munkaügyi biztosnál, a fő
munkaügyi biztosé a munkaügyi miniszternél fellebbezhető meg és a
fellebbezés utáni ítélet megtámadható a közigazgatási bíróságoknál.149

II. Egyedi viták

A spanyol megközelítés szerint az egyedi és a kollektív munkajogi
vita közötti különbség abban áll, hogy míg az egyéni vita egyetlen
munkavállaló és munkáltató között merül fel a munkaügyi kapcsolatokban,
addig a kollektív vita esetén a vita hatással lehet az egész munkavállalói
közösségre, sértve a csoport jogait vagy érdekeit.

Spanyolországban az egyéni viták általában és főként jogviták abban
az értelemben, hogy bár a gazdasági természetű egyéni viták a
munkavállaló és a munkáltató közötti elképzelhetőek, de a vita nélkülözi a
társadalmi nyomást, amely a kollektív gazdasági viták mögött húzódik
meg.

Az egyéni viták megoldásának spanyol rendszere döntően a
munkaügyi bíróságokra épül, de ezen túlmenően még létezik néhány
eljárási forma.

a) Döntőbíráskodás, közvetítés, békéltetés

Az arbitrálás az egyéni vitákban szinte teljesen ismeretlen
Spanyolországban, még azon is hosszú ideig vita folyt, hogy törvényes-e ez
a módszer egyáltalán vagy sem. A döntőbíráskodásról szóló törvény
egyrészt kizárta a munkaügyi vitákat a hatályából, másrészt a Munka
Törvénykönyve szerint mind a munkavállaló, mind a munkáltató
panaszával megjelenhet a munkaügyi bíróság előtt. Ezzel összefüggésben a
döntőbíráskodás azt jelenti, hogy az arbitrátort quasi bírói hatalommal
ruházzák fel, amelyet úgy is lehet értelmezni, mint az állampolgár
(munkavállaló) bíróság előtti igényérvényesítési lehetőségének
korlátozását.

A már korábban is működött Közvetítő, Döntőbírói és Egyeztető
Intézet 1979-től törvényi felhatalmazás alapján létrehozta a
döntőbíróságokat, ahol az adott ügyben eljáró tanácsok egy elnökből (aki
egy köztisztviselő), valamint a szakszervezet illetve a munkáltató

149 M. A. Olea- F. E. Sanudo: Spain (in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial
Relations ed. R. Blanpain) 154. old.
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képviselőjéből áll. A döntőbíróságok nemcsak egyéni, hanem kollektív
ügyekben is dönthetnek, és határozataikat a munkaügyi bíróságokon lehet
megfellebbezni.150

A kötelező megelőző békéltetés azt jelenti, hogy néhány ügytípust
leszámítva a munkaügyi bíróságra benyújtott keresetet megelőzően egy
folyamat zajlik le (kivételes ügytípusok: a társadalombiztosítási viták, a
vállalati dolgozók képviselőinek megválasztásának körülményei, az állam
és egy közszemély közötti ügyek). A békéltető eljárás az alábbi főbb
lépésekből áll: az eljárás megkezdése írásban, a feleknek a békéltető előtt
történő megjelenése, kísérlet a megegyezésre. Az eljárások eredményét
kötelezően írásba kell foglalni.

Amennyiben a békéltetési kísérlet eredményes volt, a felek el tudják
kerülni a munkajogi bírósági eljárást, ellenkező esetben az megindul. A
békéltetés eredményessége esetén a megegyezés végrehajthatóvá válik.
Spanyolországban pozitívan értékelik a békéltetést, mert megkönnyíti a
munkaügyi bíróságok munkáját.

A kollektív szerződésekben kötelezően lennie kell egy záradéknak,
amely egy közös munkavállaló-munkáltató bizottságot állít fel, amelyik
minden felmerülő problémával foglalkozik, és bár ez főleg a kollektív
vitákat jelenti, azért az egyéni vitákra is hatással van.

Békéltetésre sor kerül a munkaügyi bíróságokon is, de ez már a
bírósági eljárás része.

A közvetítés hasonló módon zajlik, mint a kollektív viták esetében,
elsősorban a munkaügyi felügyelők végzik ezt a tevékenységet, de
gyakoriak a magánközvetítések is.151

A spanyol munkaügyi bírósági rendszer Prugberger Tamás
véleménye szerint a korábban ismertetett olasz megoldáshoz hasonlít a
leginkább.152 A munkaügyi bíróság három fokon működik, helyi szinten a
Magistratura de Trabajo (területi munkaügyi bíróság) jár el, ahonnan
fellebbezni lehet a Központi Munkaügyi Bírósághoz (Tribunal Central de
Trabajo) és kivételes esetben a Legfelsőbb Bíróság Szociális Jogi
Kollégiuma (Sala de lo Social del Tribunal Supremo) hoz döntést.

150 in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations ed. R. Blanpain vol. 11. 104.
old.
151 Prugberger Tamás: id. mű 316. old.
152 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog (KJK Bp. 2000.)
402. old.
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1.5. Portugália

Az érdekviták megoldása

Portugáliában is ismert a jogvita (kollektív és egyéni jogi vita) és
érdekvita (kollektív gazdasági vita) megkülönböztetés. Az érdekvita
portugál felfogása abban áll, hogy nem egy létező jog képezi a konfliktus
lényegét, és ezért a felek között egyeztetésre, békéltetésre, közvetítésre,
arbitrálásra kerül sor. Az érdekvita tehát egy új jogosítvány létrehozása
miatt alakul ki, amely történhet a felek egymás közötti egyeztetése útján,
saját maguk által meghatározott keretek és szabályok között, vagy
harmadik fél vitába történő bevonásával, illetve egyértelműen mások
irányításával (ilyen lehet a kötelező békéltetés vagy a hivatali beavatkozás).

Az LRCT – kollektív munkaügyi kapcsolatok törvénye – előírja,
hogy a kollektív szerződés megkötéséből vagy módosításából származó
kollektív munkajogi érdekviták (kollektív gazdasági viták) megoldhatók
békéltetéssel, közvetítéssel vagy döntőbíráskodással.

Békéltetés: A békéltetésről az LRCT 1.§-ának 31. része kimondja,
hogy ez a vitamegoldási módszer bármikor alkalmazható a felek közös
megegyezése alapján vagy valamelyik fél egyoldalú indítványára (ez
utóbbi esetben akkor, ha a másik fél részéről 8 napon belül nem érkezik
más tartalmú válasz).

A békéltetést egyébként a munkaügyi minisztérium békéltető
osztálya végzi, szükség esetén bevonva más, a tárgyban illetékes
minisztérium megfelelő szervét is. Az ún. kiegészítő békéltetés szabályait
az LRCT 31. részt követő részei tartalmazzák.

Közvetítés. A jogszabály szerint a felek a kollektív gazdasági viták
megoldása érdekében bármikor megegyezhetnek a közvetítés
alkalmazásában. A felek közösen neveznek ki közvetítőt, aki az ügy
megismerése után írásban megküldi a feleknek indítványát a kinevezést
követő 20 napon belül. A törvény egy vélelmet állít fel: amennyiben az
írásos indítvány kézhezvételét követő 10 napon belül nem érkezik szintén
írásban válasz mindkét fél részéről, akkor a közvetítő ajánlata elutasítottnak
tekintendő. Az ügy megismerése érdekében az előbb említett tíz nap alatt a
közvetítő kapcsolatba léphet mindkét vagy csak az egyik féllel. Az ilyen
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módon megszerzett és a másik fél által nem ismert információt a közvetítő
köteles a másik féllel közölni.153

Döntőbíráskodás. A döntőbíráskodásra vonatkozó szabályokat az
LRCT 34. része tartalmazza154 és rögzíti, hogy a szociális felek
gyakorlatilag bármikor igénybe vehetik az arbitrálást az érdekviták
megoldásához. Egy adott ügyben a döntőbíráskodást három főből álló
döntőbírói testület végzi, a vitában álló felek közül egy-egy képviselőt
neveznek meg, a harmadik személyt pedig a felek közösen választják ki a
döntőbírói listáról. A döntőbírói listára csak a szociális partnerektől
független személyek kerülhetnek fel.

Amennyiben a harmadik, döntőbíróként eljáró tag személyében a
felek nem tudnak megegyezni, úgy az ezzel kapcsolatos nézetkülönbséget a
miniszter határozattal dönti el. A törvényi szabályozás egyik legnagyobb
hiányossága, hogy nem rendelkezik arról a lehetőségről, ha valamelyik fél
egyáltalán nem nevez meg döntőbírót a listáról és ezzel meghiúsítja a
döntőbírói eljárást. A jogszabály szankció nélkül hagyja az ilyen esetet,
ami nagymértékben rontja a kötelező arbitrálás hatékonyságát.

Az LRCT a kollektív munkaügyi vitákkal foglalkozó fejezetében
tartalmazza a PRT – Portugál Munkaügyi Szabályzat – -re vonatkozó
szabályokat. A PRT a kormányzati munka eszköze a munkáltatók és a
munkavállalók közötti vitákban, egy olyan szabályzat, amely minisztériumi
rendeletként meghatározza a munkafeltételeket a különböző gazdasági
vagy foglalkozási ágazatokban.

A döntőbírói bizottság erre irányuló szakértelem hiányában
szakértőket is igénybe vehet egy-egy speciális kérdés eldöntéséhez. A
döntőbírói testület határozatait szavazattöbbséggel hozza meg. Az
arbitrátori ítéletek kollektív szerződéses megállapodásnak minősülnek,
azzal a nagyon lényeges korlátozással, hogy a határozat a kollektív
szerződésbe foglalt jogok és járandóságok tekintetében nem változtathatja
meg azt a munkavállalók hátrányára.

Kötelező döntőbíráskodás. A teljes egészében állami tulajdonban
levő, illetve a részben állami tulajdonú vállalatoknál hatályban levő
kollektív szerződések módosításával illetve a lejárt szerződések

153 Prugberger Tamás: A gazdasági, a közszolgálati és a köztisztviselői munkaviszony szabályozásának
kapcsolata egymáshoz, a hatályos és a tervezett szabályozás erényei és hátrányai a nyugat-európai
megoldások tükrében (Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus X. 1-
10., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995.) 138. old.
154 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 10. 211- 213. old.
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újrakötésével kapcsolatos vitákban a munkaügyi vagy az ágazati miniszter
határozattal kötelezővé teheti a döntőbíráskodást.155

A jogviták megoldása

A jogviták (ideértve az egyéni és a kollektív jogvitákat) bírósági
hatáskörbe tartoznak. A bíróságok a kollektív szerződések értelmezésével
és magyarázatával döntenek az ilyen jellegű vitában. Portugália azon
országok közé tartozik, ahol a munkajogi perekben az Alkotmány illetve a
törvényszéki bíróságokra vonatkozó szervezeti törvény rendelkezései
alapján elkülönült munkaügyi bíróságok járnak el. Ezen speciális bíróságok
elvben nem önállóak, de az igazságszolgáltatás szerves részét képezik. A
munkaügyi bíróságok hatásköre kiterjed minden munkaszerződésből
származó esetre, pl. a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatok ügyekre,
vagy a munkabiztonsági előírások megsértésével összefüggő esetekre, de a
sztrájkkal és a szakszervezetek jogosítványainak megsértése miatt indult
pereket is ide értik.

A munkajogi perekben hozott ítéletek ellen jogorvoslattal lehet élni a
másodfokú bíróságokhoz és a Legfelsőbb Bírósághoz. A bíróságok
bizonyos esetekben állhatnak ún. társadalmi bírákból. A már említett
törvényszéki szervezeti törvény rögzíti, miszerint némely kollektív bírósági
beavatkozást igénylő esetben a bírósági tanácsot két társadalmi bíró alkotja,
az egyik a munkaadók által, a másik a munkavállalók által választott
személy. Tekintettel arra, hogy ez a tripartit rendszer nem igazán váltotta
be a hozzá fűzött reményeket, ezért jelenleg már nem alkalmazható.156 A
munkaügyi perekben a bírónak egyébként ugyanolyan kötelessége
megkísérelni az egyeztetést, mint Magyarországon.

Portugáliában működik egy különleges testület, az ún. egyesített
bizottság. A hagyományok alapján a jog lehetővé teszi, hogy a kollektív
szerződés által felállított egyesített bizottságok a kollektív szerződéseket
értelmezzék (esetleg kiegészítsék) a szerződés vitatott pontjait illetően. A
portugál jogirodalom véleménye megoszlik abban a tekintetben, hogy
mennyire jogszerű, ha az egyesített bizottságok a szerződés magyarázata
mellett ki is egészítik az abban foglaltakat megoldást keresve a
joghézagokra. Valójában egy szélesebb körű hatáskör megállapítására
lenne szükség, amely lehetővé tenné a szerződés kiegészítését minden

155 id. mű 132- 133. old.
156 id. mű 213- 214. old.
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olyan tárgyban, amivel még nem foglalkoztak, és nem áll ellentétben azzal
az elvvel, amely tiltja a kollektív szerződések felülvizsgálatát a törvényileg
előírt minimális hatályossági idő letelte előtt.

1.6. Görögország

Érdekviták

Görögországban az érdekviták megelőzésének és feloldásának két fő
fóruma alakult ki: a kötelező döntőbíráskodás és a közigazgatási
döntőbíráskodás.

Kötelező döntőbíráskodás

A kötelező döntőbíráskodás görög modelljének az a lényege, hogy a
felek egymás közötti vitájuk eldöntésébe bevonnak egy harmadik felet, aki
megpróbál igazságos és az összes érintett részére kielégítő megoldást
találni. Az arbitrálás lényegéhez hozzátartozik az is, hogy az eljárás ideje
alatt az érdekeltek tartózkodnak a vitamegoldást hátráltató cselekedetektől.

A Nemzeti Alkotmány utolsó szakasz második paragrafusának 22.
bekezdése szerint a kötelező döntőbíráskodás arra az esetre szóló
vitamegoldási lehetőség, ha a kollektív szerződés a megkötésében
résztvevő felek számára nem bizonyul működőképesnek. Az Alkotmány
felhatalmazása alapján a döntőbíró kötelező jellegű normákat bocsáthat ki
és az ennek során meghozott határozatok kötelező érvényűek a munkaügyi
kapcsolatok alanyai számára.

A Nemzeti Alkotmány tulajdonképpen megerősítette a
szakszervezeti szabadságot és a sztrájkhoz való jogot akkor, amikor
kimondja, hogy az autonóm egyeztetés sikertelensége esetére a
döntőbíráskodás határozza meg a munkafeltételeket. Ezáltal a görög
rendszer lehetővé teszi a munkáltatói, illetve munkavállalói szervezetek
számára, hogy

a) működjön egy – akár csupán egy fél részvételével történő –
önkéntes döntőbíráskodás kötelező határozatot hozva,

b) részt vegyenek a döntőbírói szervezet megalakításában,
c) alávessék magukat a kötelező döntőbíráskodásnak, illetve az ún.

“kevert sajátosságú” döntőbíráskodásnak.
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Ezen utóbbi kevert rendszerű döntőbíráskodást kétszintű jogszabály
határozza meg. A rendszer sajátossága, hogy egyszerre önkéntes és
kötelező jellegű és az így meghozott határozat kollektív szerződéses
rendelkezésnek minősül. Egyes vélemények szerint ez a fajta arbitráció
alkotmányellenes éppen azért, mert keverednek benne az önkéntes és
kötelező elemek.157

Az olyan felek közötti vita esetén, akik rendelkeznek kollektív
szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal (a reprezentatív
szakszervezetek), a foglalkoztatási miniszter kivételes esetben a konfliktust
döntőbíróság elé utalhatja. A döntőbíráskodás elrendelése esetén legkésőbb
öt nap múlva a Foglalkoztatási Minisztérium egyik kijelölt alkalmazottja
értesíti a feleket az eljárásról, majd megkezdi azt. A kijelölt személy
gyakorlatilag először megkísérli a felek közötti békéltetést, amelynek
sikere esetén a békéltető jelentése a vitatott kollektív szerződés irányelvévé
vagy egyenesen tartalmává válik. A békéltető írásban értesíti a feleket,
hogy a békéltetés sikeresnek bizonyult, és ugyancsak tájékoztatja a
Foglalkoztatási Minisztérium megfelelő szervét is. Amennyiben a vita az
ún. Nagy-Athén (Athént és Pireuszt kell alatta érteni) területén merült fel,
az új békéltetésre az első jelentéstől számított 8 nap alatt kerülhet sor és 5
napig tart.

Abban az esetben, ha a békéltetési kísérlet eredménytelennek
bizonyult, az ügyet megküldik az illetékes elsőfokú bíróságra. Ettől az
időponttól kezdődően lép érvénybe az eljárás kötelező jellege: a felek
akaratuk ellenére peres felekké válnak, és vonatkoznak rájuk a következő
szabályok. A felek kötve vannak az eljárási szabályokhoz és az annak során
meghozott határozatokhoz. Az eljárás tartama alatt első fokú eljárás esetén
45 napig, másodfokú eljárás esetén pedig további 15 napig a felek
kötelesek tartózkodni a munkaküzdelem eszközeinek alkalmazásától
(hozzá kell tenni, hogy a békéltetés időszakát az előbb említett napok
számába bele kell számítani). Amennyiben valamelyik fél megsérti ezeket
a kötelezettségeket, úgy köteles viselni az ebből eredően keletkezett
károkat, sőt a bíróságnak jogában áll akár büntetést is kiszabni. A
döntőbíráskodás kritikájához hozzátartozik, hogy nagyon sok jogász az
Alkotmány szellemével ellentétesnek tartja az egyik félre “ráerőszakolt”

157 in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations ed. R. Blanpain vol. 6. 184.
old.
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döntéseket, a szakszervezeti önállóság csorbítását és a sztrájkhoz való
szakszervezeti jog akadályozását látják benne.158

Közigazgatási döntőbíróságok

A kötelező döntőbíráskodás szervei a közigazgatási döntőbíróságok,
amelynek közigazgatási hatóságok vagy különleges bíróságok, amelyek
csak érdekvitákban járnak el, jogvitákban sohasem. Ami az illetékességet
illeti, elsőfokú közigazgatási bíróság minden körzetben létezik, ahol van
elsőfokú bíróság, míg Görögország hat nagyvárosában (Athén, Pireusz,
Thesszaloniki, Patra, Larissza, Hania) működik közigazgatási fellebbviteli
bíróság.

Az elsőfokú közigazgatási bíróság négy tagból áll, az elnök a helyi
elsőfokú bíróság elnöke vagy egy polgári ügyekre szakosodott bíró, a többi
tagot a munkáltató és a munkavállalók képviselője, valamint a
Foglalkoztatási Minisztérium egyik alkalmazottja teszi ki.

A másodfokú közigazgatási döntőbíróságok elnöke a fellebbviteli
bíróság egyik bírája vagy a körzeti fellebbviteli bíróság elnöke és a tagokat
szintén a Foglalkoztatási Minisztérium egyik tisztviselője, egy állandó tag a
munkáltatók részéről, egy változó tag a munkavállalók részéről teszi ki és
végül egy szintén változó tag, akit a felek közösen neveznek meg.

Ami a kötelező döntőbíráskodás tárgyát illeti, minden olyan
konfliktus, amely a kollektív szerződéssel kapcsolatos, döntőbíráskodás elé
utalható, még abban az esetben is, ha a kollektív szerződés hatálya ugyan
nem szűnt meg, de a feltételekben lényeges változás következett be.

A bíróság döntését az első tárgyalás napjától számított öt napon belül
köteles kihirdetni, de jogában áll a határozathirdetést legfeljebb további öt
napra elhalasztani. Tekintettel arra, hogy érdekvitáról van szó, a bíróság a
jogszabályokon kívül a felek gazdasági érdekeit, sőt az általános társadalmi
szükségletet is köteles figyelembe venni határozata meghozatalakor.

A fellebbezést a határozat kihirdetésétől számított 8 napon belül
lehet benyújtani az elsőfokú bírósághoz.

A döntőbírói határozatot meg kell küldeni a foglalkoztatási
miniszternek is, aki azt a jogerőre emelkedést követően az országos
közlönyben húsz napon belül nyilvánosan közzéteszi.159

158 id. mű 185. old.
159 Lásd erről még Prugberger Tamás: id. mű 186. old.
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Egyéni jogviták

Az egyéni munkajogi viták megoldásáról a Polgári eljárásjogi
törvény rendelkezik egy gyors és egyszerű speciális eljárás keretében. Ezen
eljárások tárgya az alábbi lehet:

1) konfliktusok a társadalombiztosítási alapok és a biztosított
személyek vagy jogutódaik (az alapok által közvetve biztosított
kedvezményezettek) között,

2) konfliktusok a kisipar és a kiskereskedelem munkáltatói között,
vagy köztük és vásárlóik között a munka elvégzése ill. az
előállított termékekből adódóan,

3) konfliktusok, amelyek a kollektív szerződés végrehajtásából
adódnak a kollektív szerződés egyenlő értékű szabályozásának
megsértése miatt.

Az eljárást az első fokú bíróság vagy az esküdtbíróság előtt lehet
megindítani. A bírónak nyolc nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet
befejezze, miután meghallgatta a feleket és a szakértőt. Az ítélet elleni
fellebbezést követő másodfokú tárgyalás szintén a fentiekhez hasonló
egyszerű eljárás keretében zajlik.

1.7. Németország

Több szerző véleménye szerint a német kollektív érdekvita rendezési
szisztéma liberális, mert a jogrendszer alig köti meg a vitatkozó felek kezét
a konfliktushoz felhasználható eszközök tekintetében160, az elsődleges cél a
vitarendezési eljárásoktól függetlenül a szociális partnerek segítése abban,
hogy meg tudják állítani a vita elmélyülését.161

Kiss György véleménye szerint Németországban – amint az az
alábbiakban látható lesz – nem találjuk meg a főbb vitarendezési eljárások
(békéltetés, közvetítés, döntőbíráskodás) egymástól való elkülönülését.162

A német munkaügyi kapcsolatok másik jellemző vonása, hogy szemben
néhány eddig ismertetett állammal (Nagy-Britannia, Írország) a jogviták és
az érdekviták között éles disztinkciót ismer el.

160 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog (KJK Bp. 2000.)
179-181. old.
161 Kiss György: Munkajog (Bp. 2000.) 499. old.
162 Kiss György: id. mű 499. old.
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A német érdekviták megoldásának az egyik legfontosabb formája az
egyeztetés163, amelynek két fő változata a felek közötti, megegyezésen
alapuló, ún. autonóm egyeztetés164, illetve az állam segítségével létrejövő
egyeztetés. (Az egyeztetés és békéltetés közötti különbségtételről az
értekezés I. és IV. fejezetében részletesebben szólunk.) Érdekes, hogy
Németországban az egyeztetést megelőzően gyakran törvény által nem
szabályozott közvetítésre is sor kerül165, vagy egy a felek által közösen
felkért közvetítő, vagy a részükről külön-külön megbízott két közvetítő
segítségével.166

A megegyezésen alapuló egyeztetésnél a szemben álló felek egy ún.
egyeztető bizottságot alakítanak, amelynek elnöki tisztére egy semleges
külső személyt kérnek fel. Maga a bizottság paritásos alapon jön létre,
vagyis mindkét oldal azonos számú tagot delegál a bizottságba. A német
felfogás szerint a hangsúly167 a felek megegyezésén nyugszik és biztosítja
az elnök pártatlanságát.

Az egyeztetési eljárás szabályrendszere is a felek közötti
megállapodás elvét erősíti: alig léteznek különösebb kötöttségek az alaki
szabályokat illetően. Az egyeztető bizottság – miután meghallgatta a
feleket és javaslatokat kért az esetleges megoldásra – megpróbál egyezségi
ajánlatot kialakítani, ha kell, akár nem egy alkalommal tesz erre kísérletet
és amennyiben az eredményesnek bizonyul, úgy a felek megkötik az új
tarifaszerződést. Ellenkező esetben a bizottság az eljárást
eredménytelennek nyilvánítja és megszűnvén a békekötelem, sor kerülhet a
munkaküzdelemre. (A felek az egyeztetést többször is megkísérelhetik és a
már megszakadt egyeztetést is újból folytathatják.)

(A megegyezéses eljárási szabályokat a munkáltatói szövetség
(DGB) és a Szakszervezeti konföderáció (BDA)168 által 1954. szeptember
7-én megkötött Margaretenhof Egyezmény rendezte169, amelyet aztán
minden ágazatban külön kollektív szerződések szabályoztak.)

Nagyon érdekesen rendezi az arbitrációt a német szabályozás az
egyeztetés sikertelensége esetére, ugyanis a vitatkozó felek az egyeztető
bizottságot(!) kérhetik fel arra, hozzon ügyükben döntést, feltéve, hogy a

163 Resolving Labour-Management Disputes. A Nine-Country Comparison (New York 1973.) 38. old.
164 Lásd erről a dolgozat I. fejezetét
165 Ladó Mária: A munkaügyi viták rendezése hat európai országban MKI kézirat (Bp. 1995.)
166 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 63. old.
167 Manfred Weiss: Labour Law and Industrial Relations in the Federal Republic of Germany (1989
Kluwer) 110- 111. old.
168 Prugberger Tamás: id. mű 180. old.
169 Workplace Dispute Resolution. Directions for the 21st Century (ed. by S. E. Gleason Michigan, 1997.)
169. old.
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majdani határozatnak előzetesen alávetették magukat (Ez a med-arb típusú
eljárás újabb példája az egyesült államokbeli intézmények Európára
gyakorolt hatásának.170). A döntőbíráskodás másik példája, amikor a
szociális felek azonnal döntést kérnek – az egyeztetési eljárás kihagyásával
– egy közösen felkért és kialakított bizottságtól.171

Az állami egyeztetés esetében a vitázó partnerek a tartományi
munkaügyi hivatallal közösen kiválasztott egyeztető előtt próbálnak
megállapodást kötni. Ennek sikertelensége esetén szintén a tartományi
munkaügyi hivatal által alakított egyeztető bizottság elé vihetik ügyüket,
amelybe a felek paritásos alapon küldik képviselőiket, míg az elnököt a
hivatal az érintettek beleegyezésével jelöli ki. Amennyiben a felek már a
bizottság összetételében sem tudnak megállapodni, az egyeztetés
eredménytelennek bizonyul.

Az állami egyeztetés esetén szintén lehetőség van arra, hogy az
egyeztető bizottság arbitrátorként járjon el, feltéve, hogy azt a felek
előzetesen elfogadták.172

Az egyeztetés legmagasabb jogszabályi szintje Németországban az
1946. 35. sz. törvény.173

Amint azzal a bevezetőben is foglalkoztunk, az egyedi munkaügyi
jogvitákban elkülönült munkaügyi bíróságok döntenek174, méghozzá három
fokon, bizonyos ügyekben egyesbíróként szakbíró jár el, de a tanácsban
való ítélkezés esetén érvényesül a paritás elve.175

(A munkaügyi bíróságoknak176 a hatásköre kiterjed a kollektív
jogvitákra177, és az arbitrátorként eljáró bizottságok érdekvitás ügyeire is –
ez utóbbi esetben csak súlyos eljárási hiba vagy tartalmi jogsértés
esetén.)178

170 Kiss György: id. mű (Bp. KJK 2000.) 495. old.
171 Prugberger Tamás: A gazdasági, a közszolgálati és a köztisztviselői munkaviszony szabályozásának
kapcsolata egymáshoz, a hatályos és a tervezett szabályozás erényei és hátrányai a nyugat-európai
megoldások tükrében (Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus X. 1-
10., Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995.) 138. old.
172 Prugberger Tamás: id. mű (KJK Bp. 2000.) 181. old.
173 Workplace Dispute Resolution. Directions for the 21st Century (ed. by S. E. Gleason Michigan, 1997.)
179. old.
174 Id. mű 169. old.
175 Prugberger Tamás: id. mű (KJK Bp. 2000.) 400. old.
176 Ed. by B. Aaron id. mű 96-97. old.
177 Prugberger Tamás: id. mű (KJK Bp. 2000.) 400. old.
178 Kiss György: id. mű 499. old.
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1.8. Svájc

Svájcban a nemzetközi gyakorlattal összhangban ismerik a
békéltetést, közvetítést és döntőbíráskodást, mint a kollektív érdekviták
feloldásának módozatait. Ezen vitarendezési eljárásoknak megfelelő
intézmények a svájci sajátosságoknak megfelelően több szintre
tagozódnak.

A közvetítést Svájcban törvényi szinten nem szabályozzák, de a
munkáltató és a szakszervezet közötti kollektív szerződés tartalmazhatja
ennek lehetőségét.179

A munkajogi vitákban a békéltetés a következő szinteken zajlik:
a) a kollektív szerződések által létrehozott testületeken keresztül,
b) a Kantoni Békéltető Bizottság útján és
c) a Szövetségi Békéltető Bizottság igénybevételével.
A békéltetés alatt Svájcban olyan eljárást értenek, amely a munkajogi

vitában igyekszik megfelelő megoldást találni a felek illetve szerveik
között közvetlenül vagy egy külső testület segítségével.180

a) A munkáltatók szövetségei és a szakszervezetek között létrejövő
kollektív szerződések többnyire rendelkeznek azon testületek
megalakításáról, illetve azokról az eljárási mechanizmusokról, amelyeknek
a békéltetés a feladata. A békéltető szerv nagyon sok esetben azonos azzal
a közös bizottsággal, amelyik a kollektív szerződés végrehajtására jött létre.
Az óragyártó iparban a szerződő felek kilenc regionális közvetítőt jelöltek,
akik megkezdik a felek közötti tárgyalásokat, meghallgatják őket,
javaslatokat tesznek és esetleg átmeneti intézkedéseket indítványoznak. A
közvetői eljárás érdekessége, hogy bizonyos esetekben és a felek
beleegyezésével a közvetítők döntőbíróként is eljárhatnak, ami az amerikai
med-arb típusú eljáráshoz hasonlít a leginkább.

b) Az 1914. június 18-i törvény előírásai alapján minden kanton
köteles fenntartani egy állandó Békéltető Bizottságot, amelyik megkísérli a
békéltetést az iparvállalatoknál felmerülő munkajogi vitákban. A legtöbb
kantonban a jogszabályok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy ezen
testületek más vállalatok esetében is eljárjanak. A bizottság intézkedhet
hivatalból, amint tudomást szerez arról, hogy valamilyen felek közötti vita
keletkezett. Természetesen arra is lehetőség van, hogy a felek kérésére

179 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 59. old.
180 A. Berenstein: Labour Law in Switzerland (Kluwer/Stampfli 1994.) 179. old.
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kerüljön sor a bizottság eljárására. A bizottság idézésére a megjelenés
kötelező és az eljárás költségmentes. A bizottságokat egy semleges elnök
vezeti, és azokba mind a munkáltató, mint a munkavállalói oldal azonos
számú képviselőt küld. Ami a testületek hatáskörét illeti, a szövetségi
törvények feljogosítják a bizottságokat mind a jogvitákban, mind az
érdekvitákban történő eljárásra, de meg kell jegyezni, hogy némely
kantonban a szövetségi jogalkotás ellenére szűkítették a hatáskört az
érdekviták területére. Néhány területen tehát csak a kollektív szerződések
értelmezése és végrehajtása kapcsán felmerülő konfliktusok kerülhetnek a
Kantoni Békéltető Bizottság elé. A bizottság nem járhat el abban az
esetben, ha a felek előzetesen kikötötték a magánjellegű békéltetést vagy
szintén magánjellegű arbitrálást, ugyanis ezekben az esetekben a
szerződésben kikötött vitamegoldó szerv kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik. (Megjegyezzük, hogy néhány kanton jogalkotása lehetővé
teszi, miszerint a békéltetés sikertelensége esetén a felek kérhetik valamely
más külső fél – ilyen lehet pl. a kantoni kormány – beavatkozását.)181

c) A Szövetségi Békéltető Bizottság

Az előbbiekben írtak szerint a kantonok szintjén a bizottság
működésével egyetért valamennyi vitában érintett fél – még akkor is, ha a
testület hivatalból jár el –, ugyanakkor szövetségi szinten ez a kérdés nem
annyira egyszerű. Az 1949. február 12-i, kollektív munkaügyi vitákról
szóló törvény szerint ugyanis a Gazdasági Minisztérium döntése alapján
létrehozható egy szövetségi bizottság. Ez a bizottság a vitában érintett felek
kérésére megalakítható, amennyiben a felek közötti közvetlen egyeztetés
sikertelennek bizonyult, vagy ha nincs a kollektív szerződések alapján
közös békéltető döntőbírói testület, feltéve mindkét esetben, hogy a vita a
kanton határait túllépi. A Gazdasági Minisztérium irányelveinek
megfelelően a Szövetségi Békéltető Bizottság csak érdekvitákban járhat el
(vagyis, ha a vita az új kollektív szerződések elkészítésekor, a lejárt
hatályú, vagy “lejáró félben” lévő megállapodások újratárgyalásakor,
meghosszabbításakor keletkezik). A jogviták – amelyek a már meglévő
kollektív szerződések értelmezésére vonatkoznak –, nem a bizottság,
hanem a bíróságok hatáskörébe tartoznak.

A Szövetségi Békéltető Bizottság tanácsa egy semleges elnökből, a
munkáltatót és a munkavállalókat egyaránt képviselve, két társbíróból

181 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 11 180. old.
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alakul meg, ezen utóbbiakat a Szövetségi Tanács által elfogadott listáról
választja ki a minisztérium.

A Szövetségi Békéltető Bizottság eljárása gyors és költségmentes. A
bizottság elé beidézett személyek kötelesek a megjelölt időpontban
megjelenni, a szükséges adatokat megadni és a kért dokumentumokat
szolgáltatni. A bizottság törekszik arra, hogy mindkét fél számára
elfogadható köztes megoldást javasoljon számukra. Amennyiben ez a
javaslat nem találkozik mindkét fél akaratával, és a felek nem kívánják az
ügyet döntőbíráskodásra utalni, a bizottság a nyilvánosság elé tárja az
ügyet.182

A döntőbíráskodást Svájcban olyan eljárásnak tekintik, amelyben a
bírósági ítélettel azonos értékű jogerős és végleges döntés születik. Az
arbitráció ebben az országban sem kötelező, de kollektív szerződés
előírhatja ezt a vitamegoldási lehetőséget, amennyiben annak a felek
előzetesen alávetették magukat. Ha a felek között jogkérdésben mutatkozik
nézetkülönbség, választhatnak a döntőbíráskodás és a bírósági eljárás
között. Érdekvita esetén viszont az általános hatáskörű bíróságok nem
jogosultak eljárni és amennyiben a felek egymás között nem tudtak
megegyezni illetve a békéltetés/közvetítés eredménytelennek bizonyult,
úgy az arbitráció az egyetlen módja a vita lezárásának.
A békéltetéshez hasonlóan a döntőbíráskodásnak is három szintje létezik
Svájcban:183

a) a kollektív szerződések által létrehozott döntőbírói testületek,
b) a Kantoni Békéltető Bizottság és a
c) Szövetségi Békéltető Bizottság.

a) A kollektív szerződések lehetővé teszik a döntőbírói út
igénybevételét, amely két szinten lehetséges: az egyik a vállalaton belüli, a
másik a szerződést kötő felek között kialakult viták esetére szolgál.
Érdekviták esetében a döntőbíróság hatásköre nagyon eltérő lehet:
némelyik kollektív szerződés csupán néhány esetre korlátozza az arbitrátori
testület kompetenciáját, míg más kollektív szerződések sokkal szélesebb
hatáskört biztosítanak nekik. Például a gépiparban a békéltetés/közvetítés
sikertelensége esetére döntőbíráskodásra kerülhet sor az általános
bérmódosítás, az átlagos munkaidő változása, a képzettség és teljesítmény
alapján kapott bérrendszer bevezetése és alkalmazása, a munkáltató

182 Ez a megoldás a francia (korábban ismertetett) szemlélet átvételére utal.
183 A. Berenstein: id. mű 181. old.
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bezárása, a munkanélküliség következménye kérdéseiben utalni, más
kérdések csak a felek kifejezett egyezségével kerülhetnek a döntőbírói
testület elé. Az óragyártó iparban a békéltetés sikertelensége esetén a
béreket a döntőbíróságok állapítják meg és foglalkozhatnak mindazon
kérdésekkel, amelyeket a kollektív szerződés a hatáskörükbe utal. Az
építőiparban a kollektív szerződések értelmezéséből és alkalmazásából
adódó összes vitás kérdést az arbitrátori testület hatáskörébe lehet utalni,
kivéve a béreket, mert ha a vita bérekkel függ össze, és nem sikerül a
békéltetés során egyezséget létrehozni, úgy bármelyik fél felmondhatja a
kollektív szerződést a meghatározott idő lejárta előtt.

Érdekes módon a döntőbíróság jogosult a kollektív szerződések
megszegésének kérdéseivel is foglalkozni, és szankciókat alkalmazni a
vétkes féllel szemben.184

Ami a döntőbíróság összetételét illeti, annak elnöke mindig egy
jogvégzett személy (az esetek többségében egy bíró), tagjai pedig a
munkáltató és a munkavállalók által egyenlő arányban delegált két vagy
több tag. Az esetek egy részében előfordul, hogy a döntőbírói testületet
felkérik arra, tegyen egy békéltetési kísérletet az arbitrátori eljárás
kezdetén, és annak eredménytelensége esetén induljon el a procedúra.

Az arbitrátori döntéssel szemben csak törvénysértésre hivatkozással
lehet eljárást kezdeményezni a kantoni bíróságon, amely ítéletet
fellebbezéssel lehet megtámadni a szövetségi bíróság előtt. Az arbitrátori
döntést közvetlenül a szövetségi bíróság elé lehet elvinni.

Abban az esetben, ha a kollektív szerződés hatályát hatóság
hosszabbítja meg, az ilyen hatály meghosszabbítás nem vonatkozik a
szerződésnek a vitarendezés döntőbírói útját előíró rendelkezésére.

b) Abban az esetben, ha a Kantoni Békéltető Bizottság előtti
békéltetés sikertelennek bizonyul, a felek felkérhetik a testületet a vita
döntőbírói rendezésére. (Ez a német megoldásra emlékeztet.) Ezt a
lehetőséget a gyári munkára vonatkozó törvény csupán bizonyos esetekben
biztosítja, de a gyakorlatban sok kollektív szerződés tartalmaz ilyen irányú
előírást.

A svájci jog a Kantoni Békéltető Bizottságot hatóságnak tekinti, így
határozatai a szövetségi bíróság előtt megtámadhatók (amint arról a
korábbiakban már volt szó).

c) Azokban az esetekben, amikor a Szövetségi Békéltető Bizottság
békéltetési törekvései kudarcba fulladtak, a felek egyetértése esetén a

184 id. mű 181- 182. old.
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bizottság kötelező érvényű döntőbírói határozatot hozhat (a kantonok előtti
eljáráshoz hasonlóan). A gyakorlatban a szociális partnerek ritkán
folyamodnak ehhez a megoldáshoz. Speciális eljárásnak tekinthető, amikor
a felek kérésére a minisztérium hoz létre egy egyedi döntőbírói testületet a
békéltetés sikertelensége esetére.

Egyes vélemények szerint a jogviták feloldására szolgáló svájci
munkaügyi bírósági rendszer a franciára hasonlít a leginkább185. Ez a
megállapítás annyiban helytálló, hogy ezen államban is (akárcsak az eddig
ismertetett Németországban, Franciaországban és a később tárgyalandó
Belgiumban és Luxemburgban) elkülönült bíróságok, a munkaügyi
bíróságok hatáskörébe tartoznak az ilyen típusú ügyek. (A teljesség
kedvéért meg kell jegyezni, miszerint nem minden kanton törvényhozása
egységes ebben a tekintetben. Néhány kantonban értékhatártól és
ügycsoporttól függően a per az általános hatáskörű bíróság előtt is
lefolytatható.)186

A kantoni szintű bíróság döntésével szemben a szövetségi bírósághoz
lehet fellebbezni.

Ami az eljárást illeti, egy kanton kivételével paritásos alapon
szervezett tanácsban tárgyalják az ügyeket, jogvégzett bíró elnöklete
mellett, de az egyszerűbb pereket az elnök egyedül is tárgyalhatja.

Néhány kantonban a tárgyalást egyeztetésnek kell megelőznie (több
ország előírásaihoz hasonlóan).

Végezetül megemlítjük, hogy a nyomdaiparban hatályban levő
kollektív szerződések lehetőséget biztosítanak bírósági út helyett arbitrátor
igénybevételére.

1.9. Belgium

A vitarendezési eljárások és az érdekegyeztetés szoros összefüggései
következtében feltétlenül szükséges, hogy rövid áttekintést nyújtsunk a
belga érdekegyeztetési szisztémáról.187

Belgiumban az érdekegyeztetés három szinten188 zajlik:
1) vállalati,
2) ágazati és

185 Prugberger Tamás: id. mű 400. old.
186 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 49. old.
187 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 37. old.
188 A társadalmi egyeztetés Belgiumban A belga Munka- és Foglalkoztatásügyi Minisztérium kiadványa
1989 szeptember 11- 26 old.



90

3) országos vagy szakmaköri szinten.

1) A vállalati szintű érdekegyeztetés egy 1948-ban alkotott törvény
alapján létrehozott üzemi tanácsi rendszer segítségével történik.

Üzemi tanácsot a száz főnél több alkalmazottat foglalkoztató
munkáltatóknál kell létrehozni, nemcsak a gazdasági szféra területén,
hanem a nem költségvetési (magántulajdonban lévő) intézmények esetében
is.

Az üzemi tanács kétoldalú szerv, amely a munkáltató és a
munkavállalók egyenlő arányban delegált képviselőiből áll. A munkáltató
saját maga jelöli ki a képviselőit. A vezető állású alkalmazottak képviselőit
ugyan külön listán választják meg az e réteghez tartozók, de az üzemi
tanácsban, mint a munkavállalók képviselői tevékenykednek. A
munkavállalók képviselőit négy évenként választják meg titkos
szavazással.

Az üzemi tanács konzultatív jellegű, elsősorban nem döntési
hatáskörrel rendelkező szerv. A munkáltató köteles tájékoztatni az üzemi
tanácsot az adott termelő egység (vagy intézmény) termelékenységéről,
gazdálkodásának eredményeiről és általában a szervezet életéről. Az üzemi
tanácsban véleményt nyilvánítanak, javaslatot tesznek vagy felszólalnak a
munka szervezését és feltételeit megváltoztató intézkedések ellen. Emellett
az üzemi tanács ügyel a munkavállalók érdekében hozott szociális
törvények betartására, ezen a téren felügyeleti jogkörrel is rendelkezik.
Szintén a tanács hatáskörébe tartozik a vállalati jóléti intézmények
irányítása, működtetése is. Végezetül az üzemi tanács megalkotja, illetve
megváltoztatja a munkáltató szervezeti és működési szabályzatát,
meghatározza az éves fizetett szabadságra vonatkozó tervet, valamint
megvizsgálja az alkalmazás és az elbocsátás általános szempontjait.
(Érdekességként említjük meg, hogy az üzemi tanács mellett 1950 óta az
ötven főnél több dolgozót foglalkoztató üzemeknél munkavédelmi,
higiéniai és munkahelyet szépítő bizottságot kell létrehozni. A bizottság fő
feladata az olyan munkáltatói döntések előzetes véleményezése, amelyek a
munkavédelmet és a munkakörnyezetet érintik189.)

Megjegyzendő, hogy amennyiben a munkáltatónál valamilyen oknál
fogva nem működik üzemi tanács, úgy a hatáskörét a vállalati
szakszervezeti képviselet töltheti be. A vállalati szakszervezeti képviselet a

189 A társadalmi egyeztetés Belgiumban A belga Munka- és Foglalkoztatásügyi Minisztérium kiadványa
(1989. szeptember) 11- 26 old.
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munkavállalók képviselőiből áll, és a fenti hatáskörén kívül foglalkozik
még a munkaviszonyt érintő kérdésekkel, a vállalati kollektív szerződések
megtárgyalásával és megkötésével, a szociális törvények, a kollektív és
egyéni munkaszerződések betartatásával.190

2) A paritásos bizottságok az első világháborút követően jelentek
meg először, jelenleg a költségvetési szerveken kívül bárhol alapítható
paritásos bizottság. Ezen szervek legfontosabb feladata az ágazati kollektív
szerződések megkötése. Ezen ágazati kollektív szerződések
megalkotásában részt vehet egyik oldalon egy vagy több munkáltató,
munkáltatói érdekszövetség, a másik oldalról pedig egy vagy több
szakszervezet.

3) Az országos érdekegyeztetésnek Belgiumban több szervezeti
formája is van: az Országos Munkaügyi Tanács, az Országos Gazdasági
Tanács és az Országos Munkavédelmi Tanács különböző hatáskörrel
szintén ellát ilyen feladatokat.

Az Országos Munkaügyi Tanács egy paritásos összetételű, országos
és szakmaközi hatáskörű intézmény. Megtárgyalja és jóváhagyja azokat a
kollektív szerződéseket, amelyek a költségvetési szférán kívül az egész
országra (minden ágazatra) kiterjeszthetők. A tanács konzultatív szervként
véleményezi a kormány munkaügyi (szociálisügyi) előterjesztéseit.
Lényeges joga ezen testületnek a jogszabályalkotás kezdeményezési
jogosítvány, amely azt jelenti, hogy javaslatot tehet a parlamentnek, illetve
a kormánynak valamely kérdésnek a(z) (újra) szabályozására. Bizonyos
kérdések tekintetében pedig egy törvény végrehajtására kiadandó
alacsonyabb szintű jogszabály elkészítése előtt véleményezési joga van (pl.
a paritásos bizottságok működése, a munkaidő mértéke, az elbocsátott
dolgozók kompenzációja, társadalombiztosítás stb. kérdésekben).191

Az Országos Gazdasági Tanács konzultatív jellegű közintézmény,
amely a munkáltatók és a szakszervezetek paritásos alapon delegált
képviselőiből áll.

Az Országos Munkavédelmi Tanács a Munkaügyi és Foglalkoztatási
Minisztérium mellett működő paritásos szerv, amely nevéből következően
a munkavédelem területén megjelent jogszabályokat véleményezi.

190 Pécsi Anna: Érdekegyeztetés Belgiumban (Gazdaság és Társadalom, 1991/6.) 93- 101 old.
191 Pécsi Anna: id. mű 93- 101 old.
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A belgiumi vitarendezési rendszer teljes mértékben “ráépül” az
érdekegyeztetés szisztémájára. A szociális partnerek még a II. világháború
alatt lényegében konspirációban széles társadalmi paktumot hoztak létre,
amelyet aztán a jogalkotás során is megerősítettek. A megegyezés
részleteinek ismertetése nem tartozik a dolgozat tárgykörébe, témánk
szempontjából az ott rögzített elveknek a vitarendezési területen való
érvényesülése érdekes. Ezek a legfontosabb elvek pedig, hogy a
munkáltatók és munkavállalók (illetve az őket képviselő szakszervezetek) a
megtermelt javak elosztását tárgyalásos úton oldják meg, és ebbe az állam
lehetőleg közvetlenül ne szóljon bele, hanem a tárgyalásokhoz szükséges
kereteket biztosítsa. Ennek megfelelően mind az érdekegyeztetésben, mind
a vitamegoldásban a felek közötti tárgyalásokon van a hangsúly. Erre
szolgál egyrészt az ún. réclamation (nevezzük igényeljárásnak)192, amelyet
a közös konföderációs egyezmény 1947. június 16/17-i elfogadásával
vezettek be, és amelyet a Nemzeti Munkatanács 1971. május 24-i kollektív
egyezménye is tartalmaz. Ezt az eljárást a munkavállalókat képviselő
szakszervezetek alkalmazzák munkahelyi szinten egyéni és kollektív
vitákban. A másik eljárás az ún. négociation (tárgyalás)193, amelyben a
felek közvetlenül folytatnak egymással párbeszédet, anélkül, hogy a
következőkben tárgyalandó paritásos bizottságnak abban bármilyen szerepe
is lenne. Az egyeztetésekre az ún. commissions paritaires-kben kerül sor,
amelyeket a szociális felek saját maguk hoznak létre - amint azt a nevük is
mutatja - paritásos alapon. A paritásos bizottságok száma 1997-ben
százegynéhány volt, ezen belül vannak albizottságok és ún. bureau de
conciliation-ok (egyeztető irodák). A paritásos bizottságok elnökei a
conciliateurs sociaux-ok (társadalmi egyeztetők), és mellettük működnek a
bizottságok titkárai. (A paritásos bizottságoknak nemcsak vitamegoldó
funkciójuk van, hanem az ágazati kollektív szerződést is ezek kötik meg.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy Belgiumban kollektív szerződés alatt a
szociális felek között létrejött egyezséget is értik, szemben a legtöbb eddig
ismertetett ország gyakorlatával.) Ebben az országban ugyanis (hasonlóan
Nagy-Britanniához vagy Írországhoz) nincs éles választóvonal a kollektív
szerződés és a vitarendezés között. A paritásos bizottságokat egyébként az
1969. november 6-i királyi rendelet szabályozza. Az állam a társadalmi
egyeztetők szerepét és jelentőségét fokozatosan erősítette meg számuk és
jogkörük növelésével.

192 Lásd erről még Ladó Mária id. mű
193 Erről az eljárásról lásd részletesebben a dolgozat I. fejezet 3. pontját.
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Egy szempontról még feltétlenül beszélni kell az egyeztetők kapcsán
és ez a jogi szerepük mellett az az informális kapcsolatrendszer, amelyet
ezen személyek a szociális felekkel alakítanak ki mind munkahelyi, mind
ágazati szinten, és talán nagyobb a hatékonysága a vitarendezés szintjén,
mint a jogi eszközöknek. A belga jog az egyeztetést jogszabályi szinten
nem teszi kötelezővé, de a felek a paritásos bizottságokban előírhatják az
egyeztetés kötelező voltát.

Az egyeztetés sikertelensége esetére (amely elég ritkán fordul elő
Belgiumban) a felek a conciliateurs sociaux-ot megkérhetik
döntőbíráskodásra194, illetve a munkaügyi felügyelők is betölthetnek ilyen
szerepet, de erre kevés példát lehet találni.

Belgiumban az egyéni munkajogi jogviták bíróság elé vihetők195, és
létezik egy elkülönült munkaügyi bírósági rendszer, amelyet Prugberger
Tamás a francia és a német munkaügyi bírósági szisztéma valami fajta
kombinációjának tekint.196

1.10. Hollandia

Hollandiában talán még intenzívebben koncentrálnak a viták
megelőzésére mint más országokban, amit igazol azon tény, hogy az ún.
konzultációk197 töltik be a munka világának szereplői
kapcsolatrendszerében a legfontosabb szerepet, míg a hagyományos
vitamegoldási eljárások (békéltetés, döntőbíráskodás), de még a bírósági út
is kevésbé hatékony.198 Az állami közvetítő testület a College van
Rijksbemiddelaars. Ezen kívül 1950-ben megalakították a Sociaal
Economische Raad-ot (szociális-gazdasági tanács), amely egy tripartit
köztestület és a legfőbb hatásköre a gazdasági ügyek megtárgyalása, vagyis
az érdekegyeztetésben játszik fontos szerepet. Az 1971. január 28-i
törvénnyel létrehozták az üzemi tanácsok rendszerét, amelynek nincs ugyan
közvetlen vitamegoldó szerepe, de a szociális felek párbeszéde
szempontjából mégis lényeges a működésük. A holland békéltető
szervezetek munkája elég informális. A nagyobb munkáltatók által kötött
kollektív szerződések tartalmaznak egyeztető-békéltető funkcióra

194 Prugberger Tamás: A kollektív munkaügyi viták intézése (Magyar jog 1994/4.) 225. old.
195 Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban kézirat (Bp. MKI 1997.) 115. old.
196 Prugberger Tamás: id. mű 400-401. old.
197 A konzultáció az értekezés I. fejezetének 3. részében írt tanácskozás és tárgyalás között elhelyezkedő
sajátos eljárási fajta
198 Ez a megállapításunk igaz mind az érdek, mind a jogvitákra.
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létrehozott állandó közös bizottságokat. Előfordul néhány esetben, hogy a
békéltetés kétfokú: először a felek közötti egyezséget a kollektív
szerződésben rögzített állandó testület kísérli meg létrehozni, majd ennek
sikertelensége esetén a vitát egy ad hoc testület elé utalják, amelynek a
döntése (a felek előzetes alávetési nyilatkozata alapján) kötelező lesz. Az
arbitrálást a jogvitákban a polgári peres eljárási törvény teszi lehetővé arra
az esetre, ha a felek döntőbírói klauzulát kötöttek ki a kollektív
szerződésben, vagy a vita kialakulása után tettek szintén alávetési
nyilatkozatot.199 Az ily módon kötelező döntőbíráskodás esetén érvényesül
a békekötelem: a felek az ilyen eljárás esetén kötelesek kölcsönösen
tartózkodni a munkaküzdelem bármilyen formájától (sztrájk vagy lock-
out). A holland általános hatáskörű bíróságoknak elég kis szerepe van a
vitamegoldásban. Első fokon a kantonbíró dönt, míg a fellebbezést
követően a kerületi bíróság jár el, kivételes esetben tárgyalhatja az ügyet a
holland Legfelsőbb Bíróság (Hage Raad)200, tehát a bírósági rendszer
három fokú.

A közszolgálati szférában szintén sokféle konzultációs eljárás
létezik, amelyek a kollektív szerződéseket is pótolják (tekintve, hogy
Hollandiában a köztisztviselők érdekképviseleti szervei nem köthetnek
kollektív szerződést).

1.11. Luxemburg

A luxemburgi rendszerben - a hollandhoz hasonlóan - a
vitamegelőzésen van a hangsúly. A már kialakult viták megoldása az állam
részéről főleg a felek közötti közvetlen egyeztetésből áll, amelyet
kötelezővé lehet tenni. A békéltetés jogi alapját az 1945. október 6-i AGD
jelenti, az ez alapján létrejött testületeket a Nemzeti Békéltető Hivatal tartja
nyilván, amelyik egy tripartit testület, és hivatalból vagy a felek kérésére
járhat el.201 Az 1974. április 4-i törvény a munkaügyi felügyelőségeket is
felruházta békéltetői hatáskörrel. Ezen kívül tevékenykednek még a
conseils de prud'hommes-ek, mint az egyéni viták megoldásában segédkező
testületek.

Az arbitrálás nagyobb szerepet játszik a luxemburgi rendszerben
mint Hollandiában. Ha a békéltetés nem vezetett eredményre, a Nemzeti

199 Prugberger Tamás: id. mű 186. old.
200 Prugberger Tamás: id. mű 402. old.
201 Prugberger Tamás: A kollektív munkaügyi viták intézése (Magyar Jog 1994/4.) 225. old.
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Békéltető Hivatal 48 órán (!) belül elindítja az arbitrátori eljárást, akár az
egyik fél egyoldalú kérésére is. E testület tripartit jellegű és döntése nem
kötelező, de ha a felek azt magukra nézve elismerik, a határozat a kollektív
szerződéssel azonos hatályú lesz. Az arbitrálás másik formáját az 1965. évi
június 12-i törvény vezette be a kollektív munkajogi vitákban. Amennyiben
a békéltetés nem vezetett eredményre, a felek egy vagy több arbitrátor
eljárását kérhetik.

Az eljárásban érvényesül még a luxemburgi polgári peres eljárás
szabályrendszere is, amely elkülönült munkaügyi bírósági rendszert jelent
két fokon.
Az ügyek mielőbbi befejezése érdekében ismeretes a „gyorsított eljárás”,
amely esetében a tanács elnöke gyorsított bizonyításfelvételt rendelhet el,
és az előreláthatólag vesztes felet részfizetésre kötelezheti.202

Ezen kívül tevékenykednek még a conseils de prud'hommes-ek, mint
az egyéni viták megoldásában segédkező testületek.

1.12. Dánia

Habár egyes álláspontok szerint a dán szisztéma a liberális
rendszerek közé tartozik, mégis számos jel az erőteljesebb állami
beavatkozásra utal, amelyekről az alábbiakban szó lesz. A rendszer
jellemzője, hogy sokféle alternatíva mutatkozik a vitamegoldásra, de az
eljárások összessége eléggé bonyolult és nem minden esetben hatékony,
amelynek következtében eléggé sok kritika éri203, főleg munkavállalói
oldalról.

Dániában az érdekvita és a jogvita közötti megkülönböztetés eléggé
egyértelmű és a jogi szabályozás következetesen érvényt is szerez ennek.204

Az érdekvitákban az eljárás szintén meglehetősen
intézményesített.205 Az állami békéltetés élén a Legfőbb Békéltető Tanács
áll, amelyet az 1970. december 23-án elfogadott 620. számú törvénnyel
alapítottak meg, tagjait a munkaügyi bíróságok javaslatára - a szociális
felek erőteljes behatása mellett - a foglalkoztatási miniszter nevezi ki.
Dániában a vita megoldásának több szintje is ismert: munkahelyi,
regionális, szövetségi és nemzeti szint.206

202 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog (KJK Bp. 2000.)
401. old.
203 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 4. 309. old.
204 Ladó Mária: id. mű
205 Prugberger Tamás: A kollektív munkaügyi viták intézése (Magyar Jog 1994/4.) 224. old.
206 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 68. old.
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A jogvitákban az eszközök széles körben biztosítottak a felek
számára: a felek közötti közvetlen egyeztetéstől a kötelező
döntőbíráskodásig, illetve a bíróságig mindent igénybe lehet venni, de ezen
eljárások ideje alatt a sztrájk tiltott. Az eljárás meglehetősen formális,
kezdetben a felek megkísérlik az egyeztetést egymás között, ennek
sikertelensége esetén békéltetésre kerül sor, aminek eredménytelen volta
után pedig megnyílik a bírói út lehetősége.

Az arbitrálás a jogvitákban széles körben használatos, az
érdekvitákban van rá lehetőség ugyan, de alig alkalmazzák.

Dániában az egyedi jogvitákat a polgári bíróságok döntik el, de a
jelentősebb ügyek szakbíróságok elé vihetők (pl. a közalkalmazottak
jogvitái).207 A kollektív szerződések megszegésével kapcsolatos ügyek
pedig kifejezetten munkaügyi bíróságra tartoznak, amelyek tripartit
jellegűek.

1.13. Svédország

Svédországban a kollektív érdekvitákat a felek elsősorban közvetlen
tárgyalások útján oldják meg, így elöljáróban azt kell leszögezni, hogy a
semleges harmadik fél igénybevétele a kollektív tárgyalások kapcsán elég
kivételes jelenség Svédországban. Amennyiben mégis előfordul, akkor az
esetek többségében közvetítés formájában jelentkezik.

A másik lényeges bevezető megállapításunk, hogy a svédek nem
tesznek különbséget a békéltetés és a közvetítés között sem a munkaügyi
gyakorlatban, sem a köznyelvben. A két kifejezés szinonímaként való
alkalmazására példaként említhetjük meg, hogy az 1976-ban elfogadott
törvény a vitamegoldási folyamat meghatározására a “közvetítés” szót
használja, az ilyen tevékenységet végző személy megjelölésére már a
“békéltető” az alkalmazott terminus technikus.208 Ugyancsak a szóhasználat
egyenértékűségére utal az, hogy a lényegében állami közvetítői
tevékenységet végző ügynökséget Állami Békéltető Hivatalnak nevezik.

A svéd felfogás209 szerint a szociális partnerek (a munkaerő piac
szereplőinek) autonómiáját kell elsősorban tiszteletben tartani, ezért a
harmadik fél igénybevétele csak kivételes eszköz lehet.210 Ebből adódóan a

207 Prugberger Tamás: id. mű 402. old.
208 R. Oliver Clarke: Dispute Procedures in Western Europe (in Workplace Dispute Resolution Ed. by S.
E. Gleason, (Michigan 1997.) 171. old.
209 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 73. old.
210 O. Kahn-Freund: Collective Bargaining and Legislation (Oxford 1969.) 1039. old.



97

semleges fél alkalmazására (elsősorban a közvetítésre) csupán akkor kerül
sor, ha a felek közvetlen tárgyalásai már végképp kimerültek és nem
mutatkozik remény a megegyezésre.

Az állami közvetítésre az 1976-os Közös Döntéshozatali Törvény
rendelkezései vonatkoznak, amelynek gyökerei még az első, 1906-ban
elfogadott közvetítést taglaló törvényre nyúlnak vissza. A közvetítési
rendszer kétlépcsős, a mediálást vagy egy kormányzati szerv végzi, vagy
maga a kormány látja el ezt a feladatot, attól függően, hogy a felek közötti
munkajogi vitának milyen a súlya.

Az állam által biztosított közvetítés központi szerve az Állami
Békéltető Hivatal, amit egy háromtagú vezetőség irányít, amelynek tagjait
a kormány nevezi ki, akik közül az egyik minősül a hivatal elnökének.211

Az 1976-os törvény szerint a hivatal a munkáltató és a munkavállalók,
illetve a munkáltatói szervezetek és a munkavállalói szervezetek közötti
vitákban jár el. A hivatal a közvetítést kétféle módon tudja biztosítani: vagy
állandó, a hivatal által kinevezett közvetítőkön keresztül, vagy pedig
esetileg megbízott mediátorok révén. Az állandó közvetítőket lakóhely
szerint nevezik ki, így Svédország minden régiója rendelkezik egy-egy
állandó közvetítővel. A mediátor megbízatása többnyire határozott idejű,
egy-egy évre szól, de különösebb feltételek teljesítése nélkül a megbízást
meghosszabbíthatják, így nem ritka, hogy a megbízatás ténylegesen csak a
nyugdíjas státusz elérésével szűnik meg. Az állandó közvetítők a területi
elvnek megfelelően a helyi viták megoldásában vesznek részt. Tekintettel
arra, hogy a helyi kollektív tárgyalások esetén általában nem
megengedettek a munkaügyi akciók, így a közvetítés szerepe minimális,
amit bizonyít az ilyen esetek rendkívül alacsony száma.

Az eseti közvetítőket szintén az Állami Békéltető Hivatal nevezi ki,
méghozzá azokban az esetekben, amikor egy konfliktus valamilyen
munkaügyi akcióhoz vezethet, vagy már vezetett is és remény mutatkozik
arra, hogy közvetítő segítségével megoldódjon.

A jogszabály lehetővé teszi a hivatal számára, hogy egyedüli
közvetítőt vagy pedig közvetítői bizottságot nevezzen ki az eljárás
lefolytatására, a gyakorlatban inkább elterjedtté a testület alkalmazása vált.
Amikor a kormány nevezi ki a közvetítőket, szintén két lehetősége adódik,
és a gyakorlat ebben az esetben is a bizottságok alkalmazásának

211 R. Fahlbeck: The Role of Neutrals in the Resolution of Interest Disputes in Sweden (in Comparative
Labour Law Journal 1989/10.) 391- 395. old.
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népszerűségét támasztja alá. A kormány által kinevezett bizottságok
rendszerint három tagból állnak.

A vitatkozó feleknek a közvetítői eljárás költségmentes, ugyanakkor
a közvetítők tevékenységükért díjazásban részesülnek. Az Állami Békéltető
Hivatal által kinevezett közvetítők a hivataltól részesülnek
javadalmazásban, azokat pedig, akiket a kormány nevezett ki, onnan
részesülnek díjazásban, ezen utóbbiak magasabb összegben. Tekintettel
arra, hogy a kormány általi kinevezés egyébként is nagyobb rangot jelent
(és a honorárium is magasabb), a kormány alkalmazza a jobban képzett
szakembereket, ezért a felek ezt a fajta közvetítést preferálják a hivataléval
szemben.

A közvetítők többsége egyébként eleve is már köztisztviselői
státuszban van, de amennyiben mégsem így lenne, a közvetítés idejére
köztisztviselőnek minősül.

Ugyanekkor meg kell jegyeznünk, hogy Svédországban nem tiltott a
magánközvetítés, tehát amikor nem a kormány vagy a hivatal által
kinevezett mediátor jár el. Elvileg kijelölheti a közvetítőt egy független
testület (pl. Kereskedelmi Kamara), vagy a felek saját maguk is
választhatnak ilyen személyt.

A közvetítő jogkörébe tartozik a felek személyes megjelenéssel
történő megidézése és érdekes, hogy amennyiben egyikőjük nem jelenik
meg a tárgyaláson, úgy a mediátor jogosult a bírósághoz fordulni, amelyik
a jogsértő féllel szemben felfüggesztő jellegű határozatot hozhat, bár az
ilyen esetek rendkívül ritkán fordulnak elő (ugyanez a jogosítvány
egyébként akkor is megilleti a feleket, ha a másik fél részt vesz ugyan
formálisan a meghallgatáson, de a tárgyalási kötelezettségének nem tesz
eleget).

A tárgyalás lényege, hogy a közvetítő jelenlétében a felek
megismerjék egymás álláspontját és kölcsönösen engedjenek egymásnak.
A mediátor jogosult az ügyre vonatkozó összes iratot megtekinteni és
minden egyéb adatot beszerezni. Jogában áll továbbá a feleket felszólítani a
munkaügyi akcióktól való tartózkodásra.

Ugyanakkor a közvetítőt nem illeti meg az a jogosítvány, hogy a
lehűlési időszak bevezetését helyezze kilátásba, vagy kötelezze a feleket a
munkaügyi akciók beszüntetésére, vagyis ha a felek nem tesznek eleget az
ő felszólításának, ez a magatartás szankció nélkül marad. Még az a jog sem
illeti meg, mint sok más országban, hogy a közvélemény segítségével
próbálja meg kikényszeríteni az együttműködést a felektől (mint pl.
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Franciaországban), mert nem hozhatja nyilvánosságra az általa készített
jelentés(eke)t sem.212

A semleges fél beavatkozásának másik formája Svédországban
(akárcsak nagyon sok más országban) a döntőbíráskodás. A közvetítés és
az arbitrálás között nincs közvetlen összefüggés, a mediátor nem utasíthatja
a vitát a döntőbíró elé, amennyiben a felek között nem jött létre egyezség.
Az érdekviták döntőbíráskodással való lezárása igen-igen kevés
alkalommal adódik Svédországban. Azokban az esetekben, amikor erre sor
kerül, csak mindkét fél egyetértő akaratával történhet meg. Ebből adódóan
az arbitrátor személyének kiválasztása szintén csak konszenzussal történhet
meg. Az arbitrátori határozat kötelező a felekre, jogilag kikényszeríthető és
a bíróságok által végre is hajtható. A döntőbírói határozatot eljárási hiba
miatt lehet megtámadni a bíróság előtt.

Néhány svéd iparágban kivételt erősítő szabályként találkozhatunk
kötelező erejű döntőbíráskodással is, az újsággyártásban és az
építőiparban.213 Az újsággyártás területén a kollektív kapcsolatok minden
kérdésére kiterjedően, míg az építőiparban az arbitrálást csupán a már
megkötött és hatályban levő kollektív szerződések időtartama alatt
kialakult darabbér bevezetésével kapcsolatos viták tekintetében
alkalmazzák. A kollektív tárgyalásokban résztvevő felek arra vállalnak
kötelezettséget, hogy tárgyalásaik sikertelensége esetére tartózkodnak a
munkaügyi akcióktól és a döntőbíráskodást kötelezőnek fogadják el.
Érdekes, hogy a döntőbíráskodás már az 1930-as évek óta ismert
Svédországban, mégsem született kollektív szerződéses megállapodás
arbitráció útján.

A semleges félnek a kollektív munkajogi viták területén való
alkalmazása körében a harmadik forma a munkaügyi bíráskodás. A
munkaügyi bíróság olyan vitákban jár el, amely a kollektív szerződés
tárgyára vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a kollektív szerződés
tárgykörébe tartozó kérdésekben a feleknek kötelező megegyezniük, így
ritkán kerül a munkaügyi bíróság elé érdekvitás ügy. A munkaügyi
bíróságoknak a kollektív vitákban való relatíve csekély szerepére Fahlbeck
professzor azt a magyarázatot adja, hogy a svéd mentalitástól messze áll
olyan cselekmények elkövetése akár munkáltatói, akár munkavállalói
oldalon, amely később jogellenesnek lenne minősíthető (pl. gyárbezárás,
munkahelyi zavargás stb.).

212 R. Fahlbeck: id. mű 397. old.
213 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 11. 210. old.
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A svéd munkaügyi bíróság eljár viszont a kollektív tárgyalások során
előforduló jogellenes sztrájkok megítélése során. Az ágazati kollektív
szerződések általában tiltják a közvetlen munkaügyi akciókat a kollektív
tárgyalások ideje alatt, ennek ellenére nem kevés számban fordulnak elő
ilyenek. A törvényellenes akciók többnyire az éves béremelési javaslat
miatti szembenállás következtében alakulnak ki. A munkaügyi bíróság
hatásköre kiterjed a sztrájk jogellenességének megállapítására, a
munkabeszüntetés befejezésének elrendelésére és kártérítés megfizetésére
is kötelezheti a munkavállalókat (hozzá kell tenni, hogy amennyiben nem
kerül sor a munkabeszüntetés abbahagyására, ennek szankciója súlytalan,
és a kártérítés összege is rendkívül alacsony).

Svédországban a fenti vitamegoldási módszereken kívül
találkozhatunk még a munkaerőpiaci bizottság eljárásával, amely azt
vizsgálja, hogy egy-egy munkaügyi akció nem veszélyeztet-e fontos
társadalmi érdeket.

1.14. Amerikai Egyesült Államok

Az USA-ban kialakított vitamegoldási rendszert azért érdemes talán
valamivel részletesebben megvizsgálni, mert bár a magyartól igen eltérő
társadalmi és gazdasági környezetben alakult ki, és a jogrendszer is a
Common Law elveit követi, de a magyar modell kialakítása során sok
tekintetben az ott működő eljárásokat vették figyelembe (legalábbis az
általánosan elfogadott nézetek szerint).214

Szemben a brit és az ír felfogással, az Egyesült Államok ismeri az
érdekvita és jogvita közötti különbséget a munkajogi vitákban215, sőt
jelentőséget is tulajdonít annak. Érdekvitának az új kollektív szerződés
megkötése vagy annak módosítása során keletkezett vitákat tekinti (döntő
súlya az új szerződés megkötésének van, annak következtében, hogy az
USA-ban szinte kizárólag határozott idejű kollektív szerződéseket -
collective bargaining agreement - kötnek, és azok nagy hányada is egy
évre, és nem hosszabb időszakra hatályos).216 Ugyanakkor Marley S. Weiss
dolgozata nyomán tudjuk, milyen nehézségekbe ütköznek a
szakszervezetek a kollektív szerződések megkötése kapcsán, kezdve a

214 Ezzel ellentétesen foglal állást Prugberger Tamás: id. mű 191. old.
215 Alvin L. Goldman: Labour Law and Industrial Relations in the United States of America (1984
Kluwer) 308. old.
216 B. Aaron: The Future of Labour Arbitration in America 1976., 202-207. old.
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bargaing unit-ok kialakításával, az NLRB217 magatartásán keresztül a
munkáltatók szerződésekkel szembeni ellenállásáig. A szakszervezetek
számára már az is nagy fegyverténynek bizonyul, ha meg tudják nyerni az
NLRB választást, és az 50%-uk még a kollektív szerződést is meg tudja
kötni, ami hosszú távra biztosítja a szakszervezeti képviseletet.218

A jogi viták (panaszvitának is szokás nevezni) a kollektív
szerződéses normák értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban
merülnek fel.

Az amerikai szakirodalom megemlíti még új vitatípusként az ún.
foglalkoztatási vitát, amely a munkáltató és a “független” munkavállaló
között zajlik, amelyben a szakszervezetnek nincsen szerepe. Ez a
megkülönböztetés azért lényeges, mert egyébként az USA-ban az
érdekvitákban a vitaalanynak a munkáltató és a szakszervezet minősül, és a
jogi viták szintén a munkáltató és (a munkavállalót képviselő)
szakszervezet között zajlanak.

A kollektív szerződések biztosítják a munkavállalók és a munkáltató
(amerikai terminológiával: menedzsment) közötti egyeztetési eljárás
lehetőségét.219 Az egyeztetés nem kötelező, annak kihagyásával is előírható
a talán legnépszerűbb vitarendezési forma, az arbitrálás. Amennyiben a
szerződés tartalmazza a döntőbírói eljárást, úgy az általában sztrájk-
tilalommal is együtt jár.220

Több jogszabály is tartalmazza implicite, hogy a harmadik fél általi
közbeavatkozást kivételesnek tekintik, tehát a feleknek elsősorban
maguknak kell a vitát megoldaniuk, amely megállapítás igaz mind az
érdekvitákra, mind a jogi vitákra. Amennyiben a felek egyeztetése nem
vezetett eredményre, úgy az USA a harmadik fél általi beavatkozásnak
három formáját ismeri: a tényfeltárást, a közvetítést és az arbitrálást. A
tényfeltárás talán az USA-ban játszik a legnagyobb szerepet a
vitarendezésekben - a többi országhoz képest - annak ellenére, hogy a
statisztikák alapján a közvetítések és döntőbíráskodások száma lényegesen
magasabb.221 A tényfeltárásra elsősorban bizonyos speciális területeken (pl.
állami szektor) kerül sor. A közvetítés kétség kívül a talán legnépszerűbb
vitarendezési forma az érdekviták területén (közvetítés alatt az általunk
korábban definiált vitarendezési eljárást értik). (Annak ellenére, hogy

217 Practice and Procedure in Labour Arbitration (1991 Washington) editor in chief R. J. Schoonhoven 61-
62. old.
218 Marley S. Weiss: id. mű 185- 192 old.
219 Marley S. Weiss: Kollektív megállapodások az USA- ban előadás az ELTE- n 1996. június 19- én
220 Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes (ILO 1980.) 23. old.
221 Rézler Gyula: Munkaügyi viták kezelése az USA- ban előadás MüM- ben 1997. április 18- án
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magát a kifejezést több jogszabály is használja (ld. Taft-Hartley Act), vagy
a későbbiekben tárgyalt, a vitarendezésben fontos szerepet játszó szervezet,
az FMCS neve is tartalmazza ezt a szót: conciliation, gyakorlatilag a
békéltetés, mint megoldási forma nem is használatos). Korábban a
közvetítést a munka világának szereplői szinte csak az érdekviták
rendezésére használták, de az utóbbi pár évtizedben a jogviták
megoldásában is szerepet játszik. A közvetítés legfontosabb szervezete az
FMCS (Federal Mediation and Conciliation Service)222 amely az
Igazságügyi Minisztérium kötelékébe tartozó kormányzati szerv, és
alapfeladata a magánszektorban az érdekviták rendezése és az ún. nem
krízis szerződések gondozása. E mellett a Taft-Hartley Act alapján elvégzi
az ún. preventív mediálást és az 1978-as Civil Service Reform Act óta a
szövetségi közszféra munkaügyi vitáiban ténykedik, az egészségügyben a
szövetségi program keretében közvetítői munkát végez, illetve az egyes
államok és helyi szerveik munkajogi vitáiban ott mediál, ahol nincs saját
közvetítői szervezet. (E mellett számos más közvetítői fórum működik, a
magánközvetítőktől kezdve az egészségügy, a vasút és a légi közlekedés
területén.)223

A National Labour Relation Act224 (illetve az azt módosító Taft-
Hartley Act) írja elő kötelező jelleggel, hogy mikor kell a feleknek
bejelenteni, ha a közöttük folyó tárgyalások megszakadtak, illetve a
tárgyalások megkezdésének a tényét is.225

Ezek alapján a feleknek együtt kell(ene) működniük az FMCS-el a
vitarendezésben, de a törvény legnagyobb hibája, hogy a kötelezettség
elmaradását semmilyen formában nem szankcionálja, így az nem
kényszeríthető ki.226 (Megjegyzendő egyébként, hogy a tárgyalások aktív
közvetítői segítség nélkül is megoldódnak az esetek 85 %-ában.)

A mediálást az FMCS elsősorban mint “solo mediation”-t végzi227,
tehát általában egyemberes feladat. Sor kerülhet ugyanakkor “dual
mediation”-ra is, amelynek során vagy az egyik közvetítő tölti be az elnök
szerepét, vagy felváltva elnökölnek. Az FMCS központi szerv228, a
régiókban csak irodákat tart fenn, de a többes mediálásnál előfordul, hogy a

222 J. C. Wells- W. B. Liebman: New Models of Negotiation, Dispute Resolution and Joint Problem
Solving (in Negotiation Journal 1996/4 ) 121-122. old.
223 Lásd pl.: The Railway Labour Act in United States Code Title 45
224 J. B. Atleson: Values and Assumptions in American Labour Law (1983 Massachusetts) 2-6. old.
225 Taft-Hartley Act Section 8 (d) (3); 203 (b); 204 (a) (3)
226 J. T. Dunlop: Dispute Resolution (1984. Harvard University) 22-25. old.
227 FMCS Reports (1979. Washington) 15. old.
228 Resolving Labour-Management Disputes. A Nine-Country Comparison (New York 1973.) 39. old.
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helyi közvetítők a washingtoni központban ténykedő közvetítőkkel, vagy
valamelyik vezetővel együtt végzik el tevékenységüket.

A preventív mediálás törvényi alapját szintén a Taft-Hartley Act
203(a) jelenti, ahol rögzítették, hogy a viták megelőzésére kell a hangsúlyt
helyezni. (Meg kell említenünk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a
közvetítés nemcsak a munkaügyi viták megoldása során játszik kiemelkedő
szerepet, hanem mint az ún. Alternatív Vitarendezési formák egyike az élet
szinte minden területén súllyal bír. Az AVR jelentőségéről az értekezés I.
fejezetében részletesebben szóltunk.)229

A döntőbíráskodás kétség kívül talán a legnagyobb jelentőséggel van
jelen az amerikai vitamegoldási gyakorlatban (és szintén nemcsak a
munkaügyi viták területén).230 Az arbitrátorok olyan jelentős szerepet
játszanak, hogy saját “önkormányzó” szervezettel és akadémiával
rendelkeznek. A döntőbíráskodás alapvetően önkéntes alapon történik az
USA-ban, a kötelező jellegű ilyen vitamegoldási módszer elenyésző
számmal bír. A közvetítés jogi alapját a közszférában a szövetségi államok
szintjén törvények szabályozzák, míg a magánszektorban erre irányuló
szerződéses kikötések teszik lehetővé. A legalapvetőbb törvényi előírás
azonban a Taft-Hartley Act 203.§ (d) section (a jogvitákra) és a 301.§
(általában az érdekvitákra).231 Ezen kívül számos legfelsőbb bírósági döntés
is megteremti az arbitrálás lehetőségét.

Statisztikai adatokkal alátámasztott tény, hogy a döntőbíráskodás –
annak ellenére, hogy alkalmazzák az érdekvitákban is – ma már a jogviták
megoldásában játssza a nagyobb szerepet. A kollektív szerződések nagy
része tartalmazza azt a kikötést, hogy panaszeljárás esetén, amennyiben a
felek a kollektív szerződés értelmezéséből adódó vitájukat nem tudták
egymás között megoldani, döntőbírót vesznek igénybe. Ezzel
párhuzamosan sztrájktilalmat is kikötnek a felek (ismételten
hangsúlyozzuk, hogy a panaszeljárások nagy részében a szakszervezet
képviseli a munkavállalót). Sem a fentebb említett jogszabályok, sem az
1925-ben elfogadott United States Arbitration Act nem rögzíti a
döntőbíráskodás eljárási szabályait, azokat érdekes módon az arbitrálással
foglalkozó A.A.A. (American Arbitration Association)232, illetve az ilyen

229 W. E. Simkin- N. A. Finandis: Mediation and the Dynamics of Collective Bargaining, (Washington
1986.) 267-268. old.
230 Arbitration 1998 The Changing World of Dispute Resolution ed. J. E. Dunsford Washington 115. old.
231 Arbitration 1980 Washington 5. old. és D. R. Nolan: Labour and Employment Arbitration in a
Nutshell (1998 St. Paul, Minnesota) 103-132. old.
232 Arbitration 1994 Washington Chp. 11 275-276. old. és National Rules for the Resolution of
Employment Disputes (1999 New York) 9-11. old.
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esetek nyilvántartásával és a döntőbírói listák kezelésével foglalkozó
FMCS belső szabályzatai tartalmazzák.233 A döntőbíráskodásban
résztvevők száma szerint megkülönböztetik az egyes és az ún. tribunal
bíráskodást, amely utóbbi gyakorlatilag egy tripartit jellegű fórum, ahol a
felek képviselői mellett egy semleges harmadik az elnök. (Meg kell
jegyezni, hogy ezen belül is léteznek még kategóriák, pl. egyes területeken
a döntőbíró mint ún. hearing officer jár el, a döntése ajánlás jellegű,
amelyet a tripartit testület, a personal board határozata hoz végleges
formába.) Az arbitrátor egyébként a vitát mind az érdekvitákban, mint a
jogvitákban lényegében véglegesen eldönti, a döntés ellen csak nagyon
kivételes esetekben lehet a bírósághoz fordulni. (Az USA-ban nem
működnek külön munkaügyi bíróságok, hanem a munkajogi vitákban is az
általános hatáskörű bíróságok járnak el.)234 A common law alakította ki
azoknak a lényeges anyagi jogi és eljárásjogi hibáknak a körét, amelyek
esetében az ügyet bírói fórum elé lehet vinni, illetve miután az arbitrátor
nem rendelkezik jogi eszközökkel döntésének kikényszeríthetősége
érdekében, ezért a másik fő esetkör a bírósági végrehajtás. (Meg kell
jegyezni, hogy az ilyen ügyek száma elég csekély, a felek többnyire eleget
tesznek a döntésnek, ami részben mutatja az arbitrálás tekintélyét.) A
döntőbíráskodás népszerűségének okait a jogviták területén elsősorban
azzal lehet magyarázni, hogy ezen eljárás költségei a bírósági eljáráshoz
képest lényegesen alacsonyabbak, illetve a procedúra időtartama rövidebb
(ez a sokak által emlegetett indok ma már nem teljesen igaz, amint azt
Rézler Gyula is kiemeli több tanulmányában235, amellyel a szerző
személyes tapasztalatai is egybevágnak).

1.15. Kanada

Bevezetésképpen szükségesnek tartjuk meghatározni néhány kanadai
terminus technikus tartalmát az ország munkaügyi kapcsolatrendszerének
megértése érdekében.

233 Kiss György: id. mű 496. old.
234 Prugberger Tamás: Nemzetközi szeminárium a békéltető- közvetítő szolgálat magyarországi
kiépítéséről (Magyar Jog 1996/5.) 315- 316 old.
235 Pl. Rézler Gyula: A munkaügyi viták megoldásának amerikai modellje (in: Döntőbíráskodás Szerk.
Tóth Pál Péter, Bp. Püski 1999.) 12. old.



105

1. Egyezkedő egység

Az egyezkedő egységnek a kanadai munkajogban két fontos szerepe
is van. Egy egyezkedő egységet egy választótestület hoz létre, amelyet a
szakszervezetnek is támogatnia kell. Az egyezkedő egység összefoghatja az
egy foglalkozásban dolgozó munkásokat (foglalkozási egység), vagy olyan
munkavállalókat, akikben az a közös, hogy egyazon műveletben vesznek
részt, ugyanabban a gyárban, vagy iparágban dolgoznak (ipari egység).
Néhány iparágban az egyezkedést több munkásból álló vagy az egész
iparra kiterjedő egységek vezetik. Minden esetben az egységnek készen
kell állnia a kollektív egyezkedésre azzal, hogy a munkavállalóknak azonos
érdekkel kell rendelkezniük a döntés meghozatalánál.236

Miután létrehozták az egyezkedő egységet, annak célja befolyásolni
a kollektív egyezkedés menetét. Talán a megfelelő egység meghatározása
dönti el a leginkább a gazdasági nyomás mértékét, amelyet a felek egymás
irányába gyakorolhatnak.

2. Engedély

Az engedély a munkaügyi bíróság döntését jelenti arra nézve, hogy a
szakszervezet jogosult-e munkavállalók egyezkedő egységében ún.
egyezkedő ügynököt delegálni vagy sem. A jogosultság lényegében a
többségi támogatáson múlik, amelyet titkos szavazással lehet megszerezni.

3. Kollektív szerződés

Kollektív szerződés majdnem az összes kanadai államban
törvényesen megköthető, legalább egy éves időtartamra. A kollektív
szerződés hatálya alatt sztrájktilalom érvényesül azzal, hogy a kollektív
szerződés megsértése (vagy téves értelmezése esetén) a felek döntőbíróhoz
fordulnak.

236 Ebben a tekintetben a kanadai gyakorlat nagyon hasonlít az egyesült államokbelire
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Vitarendezési eljárások

1. Közvetítés

A kötelező közvetítés régóta jellemzi a kanadai munkajogot, és
annak több formája is lehetséges. Kezdetben a közvetítés egy tényfeltáró, a
fact findinghez hasonló módszer volt237, amelynek során különleges
javaslatokat tettek a vita megoldására és ezen indítványokat nyilvánosan is
közzétették. Ez utóbbira azért volt szükség, mert bíztak a közvélemény –
amely így megismerhette az ügy részleteit – felekre nézve nyomást
gyakorló hatásában.238 A közvetítést egy tripartit alapon szervezett
bizottság végezte, amely a két fél képviselőiből és egy független elnökből
áll.

A fact finding jellegű módszerek, amelyeket a közvetítő bizottságok
alkalmaztak, csak részben voltak sikeresek. A közvélemény akaratot
befolyásoló hatása nem volt elég hatékony és nem ösztönözte a feleket
megegyezésre. A publicitás gyakran a fordított hatást érte el, nemhogy
megkönnyítette, de inkább megnehezítette a felek dolgát. A fact-finding
ugyan időt megtakarító eszköz, és egy időre elhalaszthatja a munkajogi
szankciók bevezetését, de a hátrányai miatt a bizottságok egyre inkább
kezdték elhagyni tényfeltáró szerepüket, hogy felváltsák egy inkább
közvetítő jellegű funkcióval. Egy idő után, amikor a közvetítő-békéltető
forma hatásosabbnak bizonyult, mint a fact-finding, az utóbbi egyre inkább
a háttérbe szorult. A szövetségi törvénykezésben a közvetítő bizottságokat
talán azért alkalmazzák gyakrabban, mert az ide tartozó munkajogi viták
kezdenek egyre több figyelmet kapni az utóbbi időben.

Amint azt a fentiekben már említettük, a háromoldalú bizottságokat a
tartományok nagy részében már felváltotta a közvetítő tisztviselő
(conciliation officer). Ez a személy általában egy főállású foglalkoztatott
kormányalkalmazott, akinek feladata, hogy a felek közötti munkaügyi
kapcsolat csatornájaként szolgáljon. Ennek a módszernek Kanadában az a
célja, hogy a felek a közvélemény befolyásolása helyett, a közvetítő
tisztviselő útján jussanak megegyezésre. A publicitás helyett a közvetítő
külön-külön tart megbeszéléseket a felekkel. A közvetítői tisztviselő
eljárásának sikerét nagyban befolyásolja, hogy a felek bizalmát mennyire
tudja megnyerni azáltal, miszerint pártatlan tud maradni a vitában. A

237 Lásd az értekezés I. fejezetét
238 Ennyiben hasonlít a francia közvetítői eljárás lefolytatásához
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bizalomhoz tartozik a közvetítő tisztviselőnek az az előjoga, miszerint nem
köteles nyilvánosságra hozni semmilyen, a közvetítői folyamat vagy más
hatósági eljárás során megszerzett bizonyítékot, és ugyanez vonatkozik
azokra az információkra, amelyeket a tisztviselő a tárgyalások során
szerzett. Ugyanakkor vita is kialakult azzal kapcsolatban, hogy ez a
bizonyos előjog az ún. privát beszélgetéseket védi (amikor a közvetítő úgy
tárgyal az egyik féllel, hogy a másik nincs jelen), és nem az ún.
nyilvánosokat (amikor mindkét fél jelen van).

A legtöbb tartomány törvényhozásában a közvetítő tisztségviselő
szolgálatainak igénybevétele az egyik előfeltétele a sztrájkhoz és a lock-
out-hoz való jognak (kivéve British Columbiát és Quebec-et).

2. Döntőbíráskodás

A kanadai munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó jogalkotás általános
felfogása, hogy lehetővé teszi a magánszektorban a munkaügyi
konfliktusok feloldásaként végső megoldás gyanánt a gazdasági
szankciókat, a sztrájkot és a lock-out-ot. Az érdekvitákban történő
döntőbíráskodást Kanadában egy háromoldalú testület végzi, amely
meghallgatja a munkáltatót és a szakszervezetet, majd ezek után hoznak az
ügyben döntést. Az érdekviták természetüknél fogva gazdasági jellegűek, a
meghozott döntések útmutató jellegűek, illetve bizonyos esetekben
jogviszonyt megállapító aktusnak minősülnek. A kanadai gyakorlat
kritikájaként említi meg239, hogy döntőbíráskodás esetén a felek nem
kapnak ösztönzést arra, hogy a vita elején kölcsönösen engedményeket
tegyenek egymásnak, gondolván az ügyet úgyis lezárja a döntőbíráskodás
végleges jelleggel. Ezzel gyakorlatilag az ügyben született eredményért
való felelősséget teljes egészében a döntőbírókra hárítják a felek. További
negatívuma a döntőbíráskodásnak, hogy a folyamat lassú és nehézkes –
nem elhanyagolható szempont a költségigénye sem –, amely nem kedvező
egyik fél számára sem.

A kanadai jogirodalom megemlíti240, miszerint a munkavállalói
bérek kötelező döntőbíráskodással történő megállapítása
összeegyeztethetetlen a vállalatok szabad piacgazdasági működésével.
Munkáltatói oldalról vetődött fel az a megközelítés, miszerint ha a béreket
a feleken kívül álló személyek állapítják meg, vajon miért nem lehet

239 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol 3. 253. old.
240 id. mű 252. old.
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ugyanilyen módszereket alkalmazni más költségek tekintetében is (a
béreket ebben a felfogásban csak mint költségeket kezelve). A meghozott
arbitrátori döntéssel vagy az egyik, vagy a másik fél lesz elégedetlen, a
munkáltatók túl liberálisnak, a szakszervezetek pedig túl munkáltató-
pártinak látják a döntőbíráskodást.

A fenti problémákból adódóan a magánszektorban kevesebbszer
élnek döntőbíráskodás lehetőségével, míg a közszolgálat területén egyre
gyakrabban alkalmazzák a kollektív viták megoldására.

A legtöbb kanadai államban a törvénykezés biztosítja, hogy
amennyiben a felek megegyeznek ebben, a vita megoldása érdekében
harmadik fél oldja meg a közöttük felmerült problémákat.

Érdekes jelenség Kanadában az ún. első-szerződéses
döntőbíráskodás, amely öt államban teszi lehetővé a viták ilyen módon való
megoldását. Első szerződés alatt kell érteni azokat az eseteket, amikor a
felek között még nem jött létre kollektív szerződés. A szövetségi
törvényhozásban az arbitrátori funkciót saját munkaügyi bizottságok töltik
be, Ontario tartományban döntőbírói bizottság jár el, Quebec-ben pedig
egyszemélyes döntőbíró. Az ezzel a módszerrel létrejött első szerződések
csak egy bizonyos határidőig érvényesek, és a hatályuk lejárta után a
tárgyalásokat a szokásos kollektív tárgyalási módon folytatják. (Itt
mutatható ki az USA munkajogi gyakorlatának Kanadára gyakorolt hatása.)

Az első szerződéses döntőbíráskodást – mint azt fentebb már
említettük –, akkor alkalmazzák, amikor a munkáltató visszautasítja a
szakszervezettel folytatandó kollektív tárgyalásokat annak ellenére, hogy
az megszerezte a tárgyalásokhoz való jogot. Ennek a módszernek a
támogatói – akik nem meglepő módon a szakszervezetek soraiból kerülnek
ki elsősorban – elismerik, hogy nagyon sok első szerződés nem érett meg
ugyan az érdemi tárgyalásokra, mégis befolyásolja a szakszervezet-ellenes
taktikát alkalmazó munkáltatókat a kollektív tárgyalások során. Az első
szerződéses döntőbíráskodás esetén gyakran hivatkoznak más,
összehasonlító kollektív szerződésekre.241

A kanadaiak is inkább a közszolgálat területén fogadják el a
közérdek miatti kötelező döntőbíráskodást – és az ezzel járó sztrájktilalmat
–, ezért magánszektorban ilyenre ritkábban kerül sor. Kanadában a
rendőrség, a tűzoltóság, a pedagógusok, a kórházak és a városi áruszállítók
munkáját, illetve a rajtuk keresztül nyújtott szolgáltatást tekintik ún.
nélkülözhetetlen szolgáltatásnak és emiatt sztrájkjoguk korlátozások alá

241 Lásd a jelen fejezet bevezetőjét
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esik. A magánszektorban pedig a vasúti dolgozók, az emelőgéppel szállítók
és a rönkemelő vontatóval dolgozók munkáját minősítik
nélkülözhetetlennek.

A kollektív szerződések törvényi felhatalmazás alapján tartalmazzák
a szerződés hatálya alatti sztrájk és lock-out tilalmát, és ezzel egyidejűleg a
döntőbíráskodásra vonatkozó kikötést arra az esetre, ha valamelyik fél
mégis megsértené valamelyik tilalmat, ami azt jelenti, hogy amennyiben a
sztrájk-(és lock-out) mentes időszakban mégis jogellenes akcióra kerülne
sor, úgy a másik fél arbitrálásra terelheti az ügyet.

Sajátos hatáskört biztosítanak a döntőbíró számára a jogszabályok,
amikor lehetővé teszik a döntést a jogellenes sztrájk miatti kártérítési
ügyekben. Ilyen kártérítésre kerülhet sor elsősorban akkor, ha a felek
között hatályban van kollektív szerződés, de érdekes módon ennek
hiányában is. Az arbitrátor megítélheti a teljes kárt, amely a munkáltatót
érte a munkabeszüntetés miatt, de alkalmazható kármegosztás is.242

1.16. Ausztrália

Ausztráliában nem tesznek éles különbséget a jogviták és az
érdekviták között. Az ausztrál rendszer másik jellemzője, hogy a
munkaügyi vitákban eljáró szerveket részben szövetségi, részben pedig
tagállami szinten szervezték meg. Ezen munkaügyi hatóságok működése és
eljárása kiterjed a magán- és a közszférára egyaránt (ez utóbbi esetében az
állami tulajdonban álló gazdasági szervezetekre éppúgy, mint a
közszolgáltató intézményekre). A szövetségi és az állami munkaügyi
hatóságok neve, formája és eljárási szabályai eltérnek egymástól, de a
békéltetés és a döntőbíráskodás mindegyikük tevékenysége között szerepel.

Ami az érdekvitákat illeti, azok rendezésének feltételeit vagy
határozatban, vagy a felek közötti megállapodásban rögzítik. Gyakori, hogy
az érdekvitákat a munkaügyi hatóság közbeavatkozása nélkül oldják meg,
legfeljebb a megállapodás jogszerű végrehajthatóságának biztosítása vagy
ún. egyetértéses határozattá alakítása érdekében kerülnek bizonyos ügyek
ezek elé.

A jogi kereteket az 1904-es Szövetségi Békéltető és Döntőbírói
törvényt hatályon kívül helyező 1988-as munkaügyi kapcsolatokról szóló
törvény adja meg. A hatályon kívül helyezett törvényben szereplő

242 Ez a jogosítvány álláspontunk szerint a világon talán egyedülálló
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Békéltető és Döntőbírói Bizottság szerepét a Munkaügyi Kapcsolatok
Bizottsága vette át azzal, hogy hatásköre nem sokat változott.243

A bizottságnak jogában áll hivatalból is eljárni egy-egy vitában, de
ez ritkán fordul elő a gyakorlatban, tipikusabb az, hogy valamelyik fél
megkeresésére kezdi meg tevékenységét. Hivatalosan ez akként történik,
hogy a vitában érintett valamelyik fél benyújtja az ún. követelések listáját a
másik fél irányába, amelyik ezeket akár hallgatólagosan, akár kifejezetten
elutasítja. Ezután a bizottság igénybevétele kötelezővé válik.

A testület első lépésként felszólítja a feleket, hogy az ő kizárásával
tárgyaljanak egymással a vitás kérdések tekintetében. Ausztráliában
gyakran fordul elő, hogy a hivatalos eljárás megindulása után sikerül a
feleknek egymással megegyezniük, és ilyen esetekben arra kérik a
bizottságot, hogy érvényesítse – nyilvánítsa végrehajthatóvá – a
megállapodásukat, vagy hozzon ún. egyetértéses határozatot (lásd fentebb).
A testület az ilyen kérelmek elől nem zárkózik el, feltéve, hogy a
megállapodás nem ütközik jogszabályba, illetve nem sérti a közérdeket
(ilyen közérdeknek minősítették az infláció elkerülését vagy a
munkanélküliség romlásának megakadályozását).

Megegyezés hiányában a munkaügyi hatóságnak a következő
lehetőségek állnak rendelkezésére: először közvetítéssel próbálja meg a
vitát megoldani, amit sikertelenség esetén arbitrálás követ, vagy azonnal
döntőbíráskodásra utalja az ügyet. Jól látható tehát, hogy a két forma nem
függ egymástól, sor kerülhet egymás után mindkettőre, de a közvetítés el is
hagyható, viszont ha a közvetítés sikertelennek bizonyult, a folyamat
döntőbíráskodással folytatódik. A bizottság hatásköre elég széles: ez a
testület dönti el, hogy mindkét vitamegoldási eljárást lefolytatja-e vagy
csupán az arbitrálást, a másik erős jogosítvány pedig az, hogy a felek
számára kötelezővé tehető az eljárásban való részvétel. Ezen jogát a
munkaügyi bíróság többnyire akkor szokta alkalmazni, ha az egyik fél
nehezményezi az ő részvételét a vitában.

A közvetítés során gyakran fordul elő, hogy nem tartanak közös
üléseket a felek számára, hanem külön-külön ültetik le őket. Az
elkülönülten tartott vagy közös ülések egyébként nem nyilvánosak,
akárcsak az ott elhangzott javaslatok sem (kivéve ha mindkét fél
beleegyezik a nyilvánosságra hozatalba).

243 J. E. Isaac- R. C. Mc Callum: The Law of Neutrals in the Resolution of Interest Disputes in Australia
(in Comparative Labour Law Journal 1989/10.) 302. old.
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Elég kivételes módon a döntőbírói feladatokat ugyanazok a
személyek látják el, mint akik a közvetítésben részt vettek (ennyiben az
ausztrál megoldás sok hasonlóságot mutat az egyesült államokbeli med-arb
típusú eljárással). Az arbitrálás főszabályként nyilvánosan történik,
méghozzá elég nagy publicitás mellett.244

Szintén elég érdekes jellegzetessége az ausztrál munkaügyi
kapcsolatoknak, hogy a vitázó partnerek a semleges fél kiválasztásába nem
szólhatnak bele – igaz, a költségeikhez sem járulnak hozzá. Az adott
ügyben eljáró személyt az illetékes munkaügyi hatóság vezetője jelöli ki, és
díjazásukat a kormány fedezi. Kinevezésüket a kormányzótól kapják, de a
kormánytól való relatív függetlenségüknek az a záloga, hogy a
mandátumuk – főszabályként – nyugdíjba vonulásukig szól.

Ami a bizottságban résztvevők iskolai végzettségét illeti, az elnök
mindig jogász végzettségű személy, az elnökhelyettesek jogi,
közgazdasági, munkaügyi kapcsolatok terén szerzett diplomával
rendelkeznek és legalább öt éves szakmai gyakorlatot kell, hogy
szerezzenek. A gyakorlatban egyébként az elnökhelyettesek is többnyire
jogi végzettségűek. Az egyszerű bizottsági tagokkal szemben a törvény
nem támaszt különösebb iskolai végzettségre vonatkozó követelményt, de
többnyire olyan, a munkaügyi kapcsolatok területén gyakorlatot szerzett
emberek közül kerülnek ki, akik korábban a szakszervezeteknél,
munkáltatóknál vagy a közszolgálatban dolgoztak.

Ami a bizottság ítélkezési gyakorlatának munkaügyi kapcsolatokat
alakító jellegét illeti, elmondható, hogy a munkaügyi hatóság többnyire
kötelező minimumokat állapít meg, ami a munkavállalónak nem jelenti a
tényleges alkalmazási feltételeket, ugyanis a szakszervezeteknek és a
munkaadóknak lehetőségük van az előírtnál végül is magasabb szintben is
megállapodni.

A döntőbírói ítéletek245 kikényszerítése a munkáltatók oldaláról
kevés problémát szokott okozni Ausztráliában, de a szakszervezetekkel már
más a helyzet, bár mind az állami, mind a szövetségi jog lehetővé teszi az
ilyen szakszervezetek felfüggesztését. A bizottság egyébként addig nem
foglalkozik valamely szakszervezet követeléseivel, amíg annak tagjai
sztrájkolnak. Látni kell tehát, hogy a vitát sokszor a szakszervezetek éppen

244 J. E. Isaac- R. C. McCallum: id. mű 305. old.
245 The Making of Labour Law ed. by B. Hepple (1986 London, New York) 232. old.
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azért élezik ki a végsőkig, hogy az ügy a bizottság hatáskörébe kerüljön és
csak ritkán élnek a munkabeszüntetés fegyverével.246

Az egy-egy ügyben történő eljárást is a sokszínűség jellemzi: a viták
többségében a bizottság egyetlen tagja dönt (az egyik elnökhelyettes vagy
egyszerű tag), és a döntés ellen a bizottság teljes döntőbírói testületéhez
lehet jogorvoslattal fordulni, amely legalább három – a bizottság elnöke
által választott – tagból áll, akik közül kettő legalább elnökhelyettes kell,
hogy legyen. A vitázó felek bármelyike kérheti viszont azt, hogy az elnök
az ügyet rögtön utalja teljes bizottság elé a közérdekre való hivatkozással.

(Az értekezés I. fejezetében hivatkoztunk arra, hogy a jogvitákat
mintegy át lehet váltani érdekvitára, a jogerős bírósági ítéletet követően a
feleknek lehetősége mutatkozik a határozatban foglaltak megtárgyalására.)

1.17. Új-Zéland

I. Bevezetés

Az új-zélandi munkaügyi kapcsolatok egyik sokat támadott
sajátossága volt, hogy sokáig képtelennek bizonyult a munkajogi viták
megoldására egy megfelelő rendszert kifejleszteni. 1973-ig az IC&A
törvény (Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói tv.) írt elő egy vitamegoldó
eljárást, amely nehézkesnek és lassúnak bizonyult.247 Abban az esetben, ha
akár a munkáltató, akár a szakszervezet elutasította a vitamegoldó ülésen
való részvételt, akkor az egyeztetés gyakorlatilag meghiúsult, mert
kényszerítő jellegű intézkedésekre nem kerülhetett sor (csak a hűtőiparban
működtek valóban hatásos mechanizmusok). Az IC&A törvény 1973-as
módosítása határozta meg először világosan az érdek és jogvita, illetve az
egyéni és kollektív vita közötti különbséget.

A jelenleg hatályos jogszabályok az érdekvitát a következők szerint
definiálják: egy olyan vita, amelyben a felek szeretnék elérni a kollektív
szerződés megkötését vagy egy döntőbírói ítélet meghozatalát, amelyek
meghatározzák valamely iparágban dolgozó munkakörülményeit, és amely
szerződéssel vagy ítélettel módosítják (vagy kiegészítik) az előző,
hatályban levő szerződést vagy ítéletet. Az ilyen viták megoldása az
egyeztetéstől halad a döntőbíráskodás irányába.

246 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 2. 32- 33. old.
247 International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations vol. 9. 48/b
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A jogvita ezzel szemben olyan vitát jelent, amely a kollektív
szerződés vagy döntőbírói ítélet értelmezésével, alkalmazásával és
végrehajtásával kapcsolatos, olyan vita, amely nem egyéni vagy kollektív
érdeksérelem megoldását jelenti. Ebben az esetben a törvény előírja, hogy
minden kollektív szerződés és ítélet tartalmazzon egy záradékot, amely
felállít egy eljárást a jogviták és az egyéni panaszsérelmek megoldására. A
jogviták megoldásánál az általánosan alkalmazott eljárás egy olyan
bizottság felállítása, amelyben egyenlő számban képviselteti magát a
munkáltató és a szakszervezet, az elnök pedig a két oldal által elfogadott
semleges személy. Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni az elnök
személyét illetően, akkor a békéltető tölti be ezt a szerepet. A bizottság
döntését szavazattöbbséggel hozza, amennyiben pedig nem születik
egyezség, az elnök maga hoz döntést, vagy az ügyet átadja a
döntőbíróságnak. A bizottság vagy a döntőbíróság határozata ellen
bármelyik fél a döntéshozatalt követő 14 napon belül fellebbezhet.

A fentebb leírt eljárás ideje alatt tilos sztrájkolni, vagy lock-out-ot
alkalmazni, és munkáselbocsátásra sem kerülhet sor.

A törvény egyéni sérelmekre vonatkozó eljárást (panaszeljárás) is
megalkotott, hiszen a sztrájkok fő okai korábban a jogtalan elbocsátások
voltak. A panaszeljárás főbb szabályai az alábbiak:

a) Az egyéni sérelmeket először a közvetlen munkahelyi vezetőkhöz
kell benyújtani.

b) Amennyiben ez sikertelennek bizonyul, vagy ha a tárgyalás a
vezető és a munkavállaló között eredménytelennek bizonyul, akkor a
szakszervezeti titkár vagy képviselő a munkáltató elé viszi az ügyet.

c) Amennyiben a vita még mindig nem oldódik meg, akkor írásos
formában kell benyújtani egy olyan bizottságnak, amely egyenlő számú
(legfeljebb három fő) képviselőből áll mindkét oldalon, egy független
elnökkel az élen, vagy anélkül.

d) Amennyiben a tárgyalások ezután sem vezetnek eredményre,
akkor a vita a döntőbíróság elé kerül, amelynek döntése kötelező mindkét
fél számára. A jelenlegi törvény tehát – mint azt fentebb láthattuk – éles
különbséget tesz érdek és jogvita között.
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II. Békéltetés, közvetítés, döntőbíráskodás

Történetileg visszatekintve a békéltetés /közvetítés /döntőbíráskodás
kialakulására, az 1894-es munkaügyi békéltetésről és döntőbíráskodásról
szóló törvényt azzal a szándékkal alkották, hogy elősegítse az ipari
szakszervezetek és szövetségek megalakulását és megkönnyítse a
munkaügyi viták rendezését békéltetés és döntőbíráskodás segítségével.
Egy rövid időszaktól eltekintve – a Munkaügyi Kapcsolatokról szóló 1973-
as törvény és annak 1977-es módosítása között, amikor a munkaügyi
döntőbíróság munkáját az Ipari Tanács és a Gazdasági Bíróság vette át – a
viták rendezésének alapvető eljárásai a XIX. század utolsó évtizede óta
nagyjából változatlanok maradtak.

Az új-zélandi békéltetést a Munkaügyi Békéltető Szolgálat végzi el,
amelynek tagjait a kormányzó nevezi ki legkevesebb három éves időszakra.
Az érdekvitákban bármely érintett fél folyamodványt nyújthat be, hogy a
vitát tárgyalja meg egy békéltető tanács. Az érdekvita alatt – mint azt
fentebb rögzítettük – az 1973-as törvény szerint az olyan vitákat kell érteni,
melynek célja kollektív megállapodás vagy döntőbírói ítélet elérése, mely
rendezi bármely ágazatban a munkavállalók alkalmazási feltételeit,
függetlenül attól, hogy ez a megállapodás vagy ítélet egy már létező
megállapodás vagy döntés helyébe lép-e vagy sem. A folyamodvány
benyújtása nem történhet meg három hónapnál korábban hatályban lévő,
egyetlen ágazatot érintő megállapodás vagy ítélet lejárta előtt és hat
hónappal a több ágazatot érintő megállapodás vagy ítélet lejárta előtt. A
kinevezett békéltető mellett a békéltető tanács 7-7 olyan szakértőből áll,
akiket a szakszervezet illetve a munkáltatók kérnek fel. Az egyetlen
kerületre érvényes viták esetében a szakértők számát 4-5-re csökkentik, de
a bonyolultabb ügyekben számuk akár a tizet is elérheti.

Az eljárás eléggé rugalmas és informális. Nincs különösebben
körülírt eljárásrend, a békéltető tanács tarthat zártkörű tárgyalást, vagy az
lehet nyilvános a békéltetés helyszínén. A bizonyítékok beszerzési körében
sincsenek kötöttségek, a tanács bármilyen, általa szükségesnek ítélt
bizonyítékot megtárgyalhat. Annak érdekében, hogy a bonyolult jogi
nyelvezetet és az eljárás lefolytatását akadályozó buktatókat elkerüljék,
ügyvédek nem vehetnek részt egyik fél képviseletében sem.248 A vitában
érintett munkáltató fél személyesen is megjelenhet, vagy képviselheti a
megbízottja, ahogyan a szakszervezet képviseletét legfeljebb három

248 Ez a megoldás hasonlít a brit rendszer elemzésénél ismertetettekre
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személy láthatja el. A bizottságban résztvevő szakértők döntéseiket
szótöbbséggel hozzák meg. Az esetleges szavazategyenlőség esetén a
békéltető szavazata dönt. Ezután a döntést kollektív megállapodásba
foglalják, amely mindkét félre nézve kötelező.249

A döntőbíráskodás formálisabb és hivatalosabb eljárás.250 Az
arbitrálás a döntőbíróság keretén belül folyik, melynek elnöke egy bíró,
tagja két főállású munkajogász, emellett két nem jogász személyt is
kineveznek a munkavállalók és munkáltatók központi szervezeteinek
javaslata alapján. Ez az összetétel az 1977-es Industrial Relations Act
elfogadása óta annyiban változott, hogy a két bíró mellett négy nem bíró
működik közre az arbitrálásban. Vannak esetek, amikor a döntőbíróság
teljes ülésének összehívását lehet kérni, amely egy főtiszti bíróból (chief
judge) és négy nem jogász tagból áll. Bármilyen összetételben ül is össze a
bíróság, szavazategyenlőség esetén a bíró szavazata dönt. A döntés
kötelező a felekre és csak ítélethozatal hiányával fellebbezhető meg és
semmisíthető meg. A döntőbíróság fő feladata a jog- és érdekviták
hivatalos eldöntése. Ezekben az ügyekben bármely vitás fél személyesen
vagy képviselő útján megjelenhet a bíróság előtt, de ügyvédek csak
valamennyi érdekelt fél beleegyezésével láthatnak el képviseletet. Az
eljárás folyamán a bíróság meghallgatja a felek beadványait, eskü alatt tett
bizonyító erejű nyilatkozatait, és kérhet hivatalból további olyan írásos
bizonyítékokat és tájékoztatást, amelyet a felek nem adtak be. A döntőbírói
tárgyalások nem kontradiktórius eljárások olyan értelemben, hogy a vitázó
felek nem vitáznak egymással, a bíróság meghallgatja a bizonyítékokat és
azok alapján döntést hoz. A döntőbírósági eljárások tehát szemben a rendes
bíróságok peres eljárásaival kikérdező-kivizsgáló jellegűek. (Ez a megoldás
is a brit rendszerre emlékeztet.)

Ugyanakkor a döntőbíróságnak létezik egy szélesebb hatásköre is,
nevezetesen foglalkozik jogértelmezéssel, fellebbezés elbírálásával és
végrehajtással is. Tárgyalhat és döntést hozhat bármely kérdésben, mely
kapcsolatban áll a következőkkel:

a) a Munka Törvénykönyve vagy bármely munkajoggal kapcsolatos
törvény felépítésével,

b) egy ítélet vagy kollektív szerződés szerkesztésével,
c) a felek jogainak meghatározásával egy ítélet vagy kollektív

szerződés alapján,

249 id. mű 41. old.
250 ed. by B. Hepple: id. mű 232. old.
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d) végrehajtási és kártérítési keresetekkel,
e) a vitabizottságok fellebbezéseivel,
f) jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos ügyekben,
g) szakszervezetek regisztrálásával,
h) vitatott választási eredményekkel,
i) annak eldöntésével, hogy egy adott vita érdek- vagy jogvita-e.251

Új-Zélandon komoly hagyománya van az arbitrálásnak, az 1894-es
törvény elfogadása óta a döntőbíróság magas szintű és pártatlan bírósággá
vált.

A közvetítés viszonylag új jelenség Új-Zélandon, a már említett
törvény 1973-as módosítása hozta létre a minisztériumtól függetlenül
működő Munkaügyi Közvetítő Szolgálatot.

Az új-zélandi felfogás szerint a közvetítést az különbözteti meg a
harmadik fél beavatkozásának más módjaitól, miszerint végső célja nem
más, mint segíteni a vitás feleket abban, hogy rendezzék saját vitájukat és
alkossák meg saját megállapodásukat. Közvetítés esetén tehát a felek végső
döntése a saját akaratukat tükrözi és nem a közvetítőét. Az 1973-ból
származó törvény rögzíti a közvetítő feladatait, nevezetesen:

a) minden igyekezetével próbálja megakadályozni a munkaügyi
vitákat,

b) amennyiben a munkáltató vagy a szakszervezet jelzése nyomán
illetve hivatalból úgy ítéli meg, hogy munkaügyi vita van
kialakulóban, ajánlja fel a segítségét a vitára való felkészülésben,

c) amikor a munkajogi vita már kialakult, ajánlja fel szolgáltatásait a
vitázó feleknek,

d) eljárása alatt tanulmányozza át alaposan a vitát és minden
befolyásoló tényezőt annak érdekében, hogy olyan javaslatokat,
ajánlásokat tegyen és megtegyen mindent, amit szükségesnek lát
a felek méltányos egyezségre jutása érdekében,

e) ahol a munkaügyi vitában érintett felek és a közvetítő is
beleegyezik, döntéseket hoz olyan ügyekben, melyekben
határozathozatalra felkérik,

f) tartson szoros és folyamatos kapcsolatot a gazdasági élet
szereplőivel, készítsen tanulmányokat és összefoglalókat annak
érdekében, hogy rálátása legyen a gazdaságra feladatainak
ellátása érdekében,

251 id. mű 42. old.



117

g) minden egyéb feladatot lásson el, mellyel ez, vagy bármely más
törvény felruházza.

A közvetítés, mint vitamegoldási mód bevezetését követően a
gyakorló szakemberek nehezen érzékelték a különbséget a közvetítés, és a
már ismertetett egyéb vitarendezési eljárások között, így sok esetben azt
várták a közvetítőtől, hogy érvényesítse a felekkel szemben saját
elképzelését, amely helytelen felfogásnak bizonyult.252

A brit rendszerhez hasonlatosságot mutatja az is, hogy Munkaügyi
Bíróság elé lehet vinni (majdnem minden) jogvitás és érdekvitás ügyet.
(Érdekesség, hogy a szakszervezetek nyilvántartásba vétele is a bíróság
kompetenciájába tartozik – ahogyan arra az I. fejezetben utaltunk.)

2. Közép- és kelet-európai országok

Az eddigiek során kitekintést nyújtottunk a Nyugat-Európában,
Észak-Amerikában és Ausztrália-Óceániában található, a világ munkaügyi
gyakorlatának fejlődése szempontjából tanulságosnak mondható néhány
állam vitarendezési rendszerére. Az ezek elemzése során levonható, a
magyar jogfejlődést is befolyásolni képes következtetéseket a dolgozat
utolsó fejezetében kívánjuk bemutatni.

Álláspontunk szerint több szempontból sem érdektelen kutatásunk
tárgyává tenni szűkebb-tágabb térségünk, Közép- és Kelet-Európa
országainak a közel egy időben bekövetkezett rendszerváltás utáni
helyzetének vizsgálatát a munkajogi viták megoldása területén. A
jogösszehasonlítás szempontjából sem indokolatlan az összevetés253 a
gyökeresen eltérő történelmi-társadalmi utat bejáró országok és a fejlettebb
államok gyakorlata között, másrészt Magyarország nem titkoltan a térség
egyik fontos szerepet betöltő államává szeretne fejlődni, ezért szükséges
ismeretekkel rendelkezni a közel hasonló szintről induló volt szocialista
országok e területen bekövetkezett fejlődéséről.254 Ez utóbbi már csak azért
is fontos lehet hazánk számára, mert – amint azt látni fogjuk – néhány
területen hatékonyabb megoldást intézményesítettek, mint hazánkban és

252 id. mű 43. old.
253 Szászy István: Nemzetközi munkajog (KJK Bp. 1968.)
254 Prugberger Tamás: A munkaügyi szabályozás átalakulása a szomszédos, volt reálszocialista kelet-
közép-európai országokban (Munkaügyi Szemle, 1993/12.)
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megfontolásra érdemes ezek magyarországi viszonyokra való
alkalmazása.255

Rövid történeti visszatekintést adva, a volt szocialista országok a
munkaügyi érdekvitákat – a kollektív munkajog több más intézményéhez
hasonlóan – nem ismerték el, így csupán a munkajogi jogviták
szabályozásáról számolhatunk be. Ezek döntően két csoportra oszlottak, a
fegyelmi és anyagi (kártérítési) felelősséggel összefüggő vitákra, illetve a
munkavállaló (korabeli terminus technikussal: dolgozó) munkaviszonyával
összefüggő jogalkalmazási döntések256 (munkaviszony megszüntetése,
munkabér és egyéb járandóságok megítélése, stb.) körére.

Az 1950-es évek végétől – több változtatást is beleértve – a
munkaügyi jogviták legfőbb döntéshozója az – osztott tulajdon elméletére
épített – állami vállalat igazgató volt. Ettől eltérően csupán a sajátos utat
járó Jugoszlávia, ill. az akkori NDK munkajoga rendezte a munkaügyi
vitákat, amely országokban a vállalati kollektíva vagy a dolgozókból
választott bizottságok hozták meg a döntést. A későbbiekben aztán
általánossá vált a különböző elnevezésű bizottságok (vitabizottság,
egyeztető bizottság, döntőbizottság) eljárása első fokon (Csehszlovákia
kivételével).257

A fenti döntésekkel szemben csak nagyon szűk körben – vagy
egyáltalán nem – lehetett bírósághoz fordulni (amely többnyire az általános
hatáskörű bíróságokat jelentette és csak az akkori NDK-ban működtek
munkaügyi bíróságok). Külön szervezetet jelentettek a fegyelmi vétségeket
elbíráló társadalmi bíróságok.

A jelenlegi helyzetet illetően bevezetésképpen elmondhatjuk, hogy
az egyéni vitákat illetően minden államban biztosítják a bírósági út
lehetőségét, amely a Lengyelország és Szlovénia esetében munkaügyi
bíróságokat jelent.

A kollektív (érdek) viták tekintetében elsődleges a felek közötti
közvetlen egyeztetés Bulgáriában, Észtországban, Lettországban,
Lengyelországban, Csehországban és Romániában.

A harmadik fél beavatkozásának formái közül békéltetést Észtország,
Litvánia, Románia és Szlovénia, a közvetítést Bulgária, Észtország,

255 Prugberger Tamás: id. mű 430. old.
256 Prugberger-Tománé: A munkajogi viták elbírálásával kapcsolatos új szabályozás a „reálszocialista” és
polgári megoldások, valamint a mai gyakorlat tükrében (Magyar Jog, Bp. 1993/11.) 663. old.
257 Lásd erről bővebben Trócsányi László: Egyes szocialista államok munkaügyi gyakorlatáról
(Jogtudományi Közlöny, 1965/4.), illetve
Trócsányi László: A munkaügyi döntőbizottságok az egyes szocialista országokban (Jogtudományi
Közlöny 1965/8.)
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Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Románia, még a
döntőbíráskodást Bulgária, Litvánia, Szlovákia, Csehország, Románia és
Szlovénia ismeri.258

2.1. Csehország

Csehországban a munkajogi érdekvitában érintett felek választhatnak
közvetítőt ügyük megoldásának segítésére. Amennyiben nem sikerül
egyezségre jutni a személy kiválasztását illetően, úgy a munkaügyi
minisztérium nevezi ki a semleges harmadik felet, aki 15 napon belül írásos
javaslatot tesz a vita mikénti rendezésére. Abban az esetben, ha a vita ezt
követően további 15 napon belül nem oldódik meg, úgy a maximális 30
nap letelte után a vitázók írásos megegyezésük alapján az ügyet döntőbíró
elé vihetik.259

A közvetítő kezét nem kötik meg szigorú eljárási szabályok
(természetesen leszámítva a határidőket), így szabadon alakíthatja ki
tevékenységének kereteit. Tulajdonképpen a közvetítés nemzetközileg
kialakult gyakorlata alapján önálló kompetenciával határozza meg a
semleges fél, hogy milyen technikát alkalmaz a sikeres működés
érdekében.

Csehországban egyébként az kerülhet fel a munkaügyi minisztérium
által vezetett listára, aki betöltötte a 18. életévét, rendelkezik hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal, valamilyen (többnyire közgazdasági, jogi vagy
társadalomtudományi) egyetemi diplomával és azokkal a személyes
tulajdonságokkal, amelyek a közvetítői szakma ellátásához más
országokban is szükségesek. A listán szereplő személyek egy része csak
közvetítéssel, míg mások emellett döntőbíráskodással is foglalkoznak és
érdekes módon nemcsak a munkajog, hanem a polgári és kereskedelmi jog
területén is.

Tekintettel arra, hogy a közvetítők Csehországban (sem) főállásban
látják el tevékenységüket – Magyarországhoz hasonlóan –, ezért a
közvetítés idejére munkaidő kedvezményben részesülnek, ezen kívül
megilleti őket a tiszteletdíj. Ez utóbbit, illetve a felmerülő költségeket

258 Michel Mortelette: Összegzés a Konfliktusrendezés konferenciáról (Pozsony 2000. június)
259 Giuseppe Casale: The Settlement of Labour Disputes in Central and Eastern Europe (ILO- CEET
1997.) 13. old.
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(utazási, szállásköltség, stb.) a vitában érintett felek, a közvetítővel együtt
határozzák meg.

Ami a cseh döntőbíráskodást illeti, fentebb már utaltunk rá, hogy
sikertelen közvetítés esetén a felek választhatják vitájuk eldöntésére ezt a
vitamegoldási eljárást. A jogszabályok szerint a döntőbírónak 15 nap alatt
kell tevékenységét elvégeznie, amely határidőn belül hozza döntését. Az
arbitrátori határozat egyébként nem kötelező a felekre, ez alól egy kivételt
találhatunk: abban az esetben, ha a vita egy kollektív szerződésre tartozó
kérdés lezárását jelenti, úgy a döntőbíró megállapításai kötik a feleket.260

2.2. Szlovákia

Szlovákiában a közvetítő eljárás valamelyik fél felkérésére indul, és
a mediátor- miután áttanulmányozta a vita tárgyát- meghallgatja az
érintetteknek az üggyel kapcsolatos álláspontját, amelyet egymás
jelenlétében vagy külön-külön rögzít. A kifejtett vélemények értékelése
után 15 napos határidővel írásos javaslatot tesz a felek részére vitájuk
rendezése érdekében. A közvetítői javaslatnak az alábbiakat kell
tartalmaznia:

a) az ügyben érintett felek megnevezését,
b) azokat a tényeket illetve esetleges (kollektív) szerződési pontokat,

amelyekben a felek között nem alakult ki konszenzus,
c) a mediátornak az ügy rendezése érdekében kialakított javaslatát,

leírva a felek számára, hogy milyen indokok támasztják alá azt.

A megkapott javaslat tekintetében a feleket nyilatkozattételi jog illeti
meg, miszerint elfogadják azt vagy netán elutasítják. Amennyiben a
közvetítés nem jár eredménnyel a javaslat egyik vagy mindkét fél általi
elutasítása következtében, úgy a vita megkezdésétől számított 30 napon
belül a felek közös kérelmére a közvetítő ún. végső javaslatot tesz az ügy
megoldására.261

Az 1991. évi 2. törvény határozza meg a Szociális, Családügyi és
Munkaügyi Minisztérium feladatait az érdekvitákban a közvetítés és
döntőbíráskodás területén. Az ilyen feladatokra alkalmasnak tartott
személyeket a minisztérium nevezi ki, és tartja nyílván őket.

260 Petr Angyalossy: A munkáltató és a munkavállaló közötti jogviták szabályozása a Cseh
Köztársaságban (Olomouc 1997.)
261 Giuseppe Casale: id. mű 14. old.
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Szlovákiában a közvetítővé történő kinevezés feltétele az egyetemi
végzettség, a kollektív tárgyalásokban jártasság, munkajogi és
közgazdasági ismeretek, valamint a kommunikációs készség. A közvetítők
megbízatása három évre szól, és a ciklus végén újból pályázni kell. A
közvetítők névsorát (a döntőbírókéhoz hasonlóan) a minisztérium a
sajtóban is közzéteszi, de azt közvetlenül is eljuttatja a szociális
partnerekhez.

Szlovákiában a felek szabadon döntenek arról, hogy alávetik- e
magukat a döntőbírói eljárásnak. A döntőbíró az összegyűjtött információk
alapján 15 napon belül köteles döntést hozni.

Előfordul időnként, hogy az érdekvita tárgya a kollektív szerződés
megszövegezése, s az ilyen estekben a döntőbíró maga dönthet a Kollektív
Szerződésbe kerülő feltételek normatartalmáról.

Az arbitrátori határozattal szemben keresetet lehet benyújtani a
polgári bírósághoz annak megsemmisítésének érdekében, ellenkező esetben
a döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

Az arbitrálás költségeit Szlovákiában az állam fizeti.
A gyakorlatban a szlovák szociális partnerek ritkán veszik igénybe

ezen vitarendezési eljárást, a közvetítés lényegesen népszerűbb (a
közvetlen egyeztetés mellett).

2.3. Lengyelország

A lengyel törvényi szabályozást és gyakorlatot azért is érdemes
alaposabban megvizsgálni, mert ezen ország társadalmi és gazdasági
fejlődését tekintve mindig egy kicsit Magyarország előtt járt néhány év
különbséggel, és az ő tapasztalataikat az élet különböző területén is
érdemes hasznosítani.

A közvetítés és döntőbíráskodás menetét a lengyel Munka
Törvénykönyvének a XI. fejezete, az 1991. évi, “A kollektív munkaügyi
viták rendezéséről szóló törvény és a lengyel Minisztertanács 1991-es
rendelete határozza meg.262

A kollektív munkaügyi érdekviták rendezése Lengyelországban egy
többlépcsős folyamat. A felek (elsősorban a szakszervezetet kell érteni
alatta) először a békéltetéshez folyamodnak, amely kezdeményezést a

262 J. Hausner- W. Morawski: Tripartizmus és munkaügyi kapcsolatok Lengyelországban (in:Tripartizmus
és munkaügyi kapcsolatok Közép- és Kelet-Európában), (Munkaügyi Kutatóintézet Bp. 1994.) 58-60.
old.
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munkáltató nem utasíthat vissza. Amennyiben a békéltetés során
megállapodás születik, az mindkét félre nézve kötelező jellegű. Ellenkező
esetben (megegyezés hiányában) a következő kihagyhatatlan lépcsőfok a
közvetítés, tehát a két eljárás egymásra épül. A felek nem kezdhetnek bele
valamilyen munkajogi akcióba (pl. sztrájk vagy lock-out) addig, amíg a
közvetítésre nem került sor. A közvetítői folyamatban kialakult
véleménykülönbségekről készítenek egy jelentést, amely a közvetítőnek
kiindulási pontként szolgál. A közvetítő személyét egyébként a felek
közösen választják ki.263

A közvetítők körének van egy informális és egy hivatalos része. A
lengyel közvetítésre jellemző, hogy a résztvevő felek igen gyakran ismert
és köztiszteletben álló személyeket keresnek meg vitájuk rendezésére,
akiben teljes mértékben megbíznak. Ilyen módon kaptak felkérést
mediálásra például egyházi vezetők, de sokszor a politikusok (parlamenti
képviselők, szenátorok, miniszterek, helyi közigazgatási vezetők)
ténykedésében bíznak meg jobban az érintettek. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztálya nyilvántart egy listát,
amelyből a felek közvetítőt választanak. A listára jelentkezők közül a
szakszervezetek, munkáltatók és a kormány képviselőiből álló bizottság
választotta ki a közvetítőket és eleinte a lengyel közélet és politika jeles
személyiségei kerültek közéjük. Ugyanakkor elég sok szakszervezeti
vezető is vállalt szerepet ebben az újfajta tevékenységben. Az egyes ügyek
menete során aztán kiderült, hogy nem feltétlenül a közszereplők a
legalkalmasabbak a kollektív viták megoldására, hanem olyan személyek,
akik végzettségüknél, tapasztalatuknál és jobb helyismeretüknél fogva
sokkal hatékonyabban tudják elvégezni ezt a munkát, ezért aztán a listára
több vajdasági szintű közvetítő is feljutott. A már említett jogszabályok
nem határozzák meg a közvetítő kiválasztásának a szempontjait és
módszerét sem. Az évek során kialakult gyakorlat szerint a listára
jelentkezőket az országos szakszervezeteknek és munkáltatói
szervezeteknek kell kiválasztani, majd (és ez már törvényi előírás) egy
elbeszélgetésen vesznek részt a reprezentatív szakszervezeti vezetőkkel.264

A kollektív munkaügyi érdekviták rendezéséről szóló törvény biztosítja a
közvetítők számára (a főállással rendelkezők esetében) a
munkaidőkedvezményt, amely a tényleges közvetítés idején mentesíti őket
a munkavégzés alól. Ez a kedvezmény évente nem haladhatja meg a 30

263 Guiseppe Casale:id. mű 12. old.
264 Ez a megoldás lényegében megegyezik a magyar MKDSZ listáján szereplők kiválasztásával
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munkanapot. Emellett a mediátorok díjazásban és költségtérítésben is
részesülnek, amelyekre nézve az illetőnek az ügyben való részvételre
történő felkérést követően írásos szerződést kell kötni a vitákban
résztvevőkkel. A közvetítő javadalmazásának legalacsonyabb mértékét
egyébként a szociális és munkaügyi miniszter határozza meg.

Ami az eljárási kérdéseket illeti, a közvetítőnek 14 nap áll
rendelkezésre a vitamegoldási folyamat lefolytatására. A már többször
hivatkozott törvény részletesen taglalja a mediátor hatáskörébe tartozó
cselekményeket. A közvetítőnek természetesen jogában áll a javaslatai
megfogalmazásához szükséges tényeket az adott munkahelyen
megvizsgálni és felkutatni. Amennyiben a közvetítő nem rendelkezik az
ehhez szükséges ismeretekkel, de indokoltnak mutatkozik a vitában érintett
munkáltató gazdasági vagy pénzügyi helyzetének teljeskörű vizsgálata és
értékelése, úgy (főszabályként) a munkáltató költségeinek terhére szakértő
igénybevételére is lehetőség nyílik, aki a közvetítő által megadott
szempontok szerint végzi azt.

A közvetítési folyamat többféle módon végződhet
Lengyelországban: vagy a mediátor által javasolt megoldást fogadják el a
felek, és ebben az esetben a felek írásos megállapodást kötnek egymással,
ellenkező esetben szintén írásos formában rögzítik a felek ellentétes
álláspontjait. Létezik továbbá olyan konszenzus is, amely szerint az
egymással vitázók nem valamennyi követelés tekintetében állapodnak meg,
csupán egyes kérdésekben történik meg ez, ami ily módon a probléma
lezárását jelenti, a többi vitapont tekintetében viszont a rendezési folyamat
továbbfolytatódik.

Amint arra fentebb már utaltunk, a lengyel döntőbírói eljárásra a
“kollektív munkaügyi viták rendszeréről szóló” törvény és a
minisztertanács 1991-es rendelete vonatkozik. A lengyelek az arbitrálást a
munkajogi akciókat elkerülő eljárásnak tekintik, bár az önkéntes jelleggel
vehető igénybe. Amennyiben az előzőekben említett közvetítési
folyamatok sikertelennek bizonyultak és nem sikerült a felek között
egyezséget létrehozni, úgy lehetőségük nyílik a bíróságokon szervezett
testületekhez fordulni. A gyakorlatban csak a szakszervezetek veszik
igénybe a döntőbírói utat, tehát az ő választásuk esetén indulhat meg a
vitarendezési eljárás. A törvény szerint egyébként a döntőbírói folyamat
ideje alatt nincs kizárva annak lehetősége, hogy a felek közvetlen
tárgyalásokat folytassanak egymással. Az önkéntesség elve alatt nemcsak
azt értjük, hogy a felek (általában a szakszervezet) folyamodtak-e
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arbitrátori testülethez vagy sem, hanem ők maguk választják ki a döntőbírói
testületet, határozzák meg az eljárás szabályait és az is az ő akaratuk
függvénye, hogy kötelezőnek érzik-e az arbitrátori ítéletet magukra nézve.
A döntőbírói testületek sem összetételüket, sem hatáskörüket tekintve
nincsenek azonos jogállásban a polgári ügyekben eljáró bíróságokkal, de a
munkaügyi perekre szakosodott bíróságokkal sem.265 Az egy iparágra
kiterjedő vitákban a megyei szintű bíróságok mellett, míg a több iparágat
felölelő konfliktusok esetében a Legfelsőbb Bíróság mellett szervezett
döntőbírói testületek járnak el. Egy adott ügyben döntést hozó testület élén
az elnök áll, aki hivatásos bíró, a többi hat tag pedig ülnök, akiket a vitában
érintettek egyenlő számban jogosultak jelölni. Érdekes, hogy az ülnököket
jelölő félnek elvileg jogában áll a jelölést visszavonni az eljárás ideje alatt
és a visszahívott helyébe másik ülnököt javasolni, de valójában ezzel a
lehetőséggel a felek egyáltalán nem szoktak élni, hiszen az az ügyek
megoldását nehezítené. Az ülnökökkel szembeni talán legfontosabb
kritérium, hogy az őket jelölő (és természetesen az ellenérdekű) féltől
függetlennek és önállónak kell lenniük az eljárást megelőzően és alatta is.
A döntőbírói testület a határozatait többségi szavazással hozza meg, és az
ítélet nem terjeszkedhet túl a felek által előterjesztett igények keretein, de
arra lehetősége nyílik a testületnek, hogy ne az összes felmerült kérdésben
döntsön, csupán azok részében. A döntőbíróság – hasonlóan az “igazi”
bíróságokhoz – köteles határozatát indoklásokkal is ellátni266, és a
megindokolt döntést hét napon belül megküldeni a felek részére.

Az arbitrátori eljárás költségeit – értve ezalatt a döntőbírói testület
tagjainak díjazását, valamint saját költségeiket – a vitában résztvevő felek
kötelesek viselni.

Lengyelország esetében feltétlenül említést kell tenni az elkülönült
munkaügyi bírósági szervezetről, mely kizárólagosan jogvitákban jár el. A
feleknek a munkaügyi bírósági eljárást megelőzően kötelesek egymással
békéltetés útján tisztázni a vitás kérdéseket, és csak ennek sikertelensége
esetén indulhat meg a per. Az 1985. április 18-án meghozott törvény,
amely a munkaügyi és társadalombiztosítási ügyek munkaügyi bíróságok
általi elbírálásáról rendelkezett (és igényelte a polgári ügyekben eljáró
bíróságok szervezetéről, valamint a polgári perrendtartásról szóló törvény
módosítását is), ezen különös hatáskörű bírói szervezeteket területi alapon

265 Guiseppe Casale: id. mű 18. old.
266 Jól látható az éles szemléletbeli különbség a lengyel (és általában közép-kelet-európai), valamint a brit
felfogás között
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szervezte meg, de létrehozta ezeket a vajdasági szinten is, biztosítva a
fellebbviteli és a legfelsőbb bírósághoz való fordulás lehetőségét. A
munkaügyi bírósági eljárás – a többi közép-, és kelet-európai országokhoz
hasonlóan (már ahol létezik ilyen) – ingyenesen vehető igénybe.

2.4. A balti államok

Az észt szakszervezeteket megilleti az a jog, hogy az esetleges
vitájuk megoldásához a szervezetileg közvetlen felettes szakszervezettől
kérjenek segítséget. A felettes szakszervezet az ügyet békéltető bizottság
elé viheti, amelyet három napon belül kell létrehozni, mégpedig a
szakszervezet és a munkáltató egyenlő számú képviselőiből. Az ily módon
kialakított testület megkísérli létrehozni a felek közötti egyezséget, amely
kötelező erejűvé válik mindkét vitázó számára. Amennyiben a békéltetés
nem bizonyult eredményesnek, úgy az eset állami közvetítő hatáskörébe
kerül, aki vagy saját maga jár el, illetve felkérhet erre a tevékenységre egy,
a helyi sajátosságokat jobban ismerő mediátort. A közvetítő folyamatban a
feleknek az összes tárgyaláson meg kell jelenniük. Amennyiben az állami
közvetítő sem tud konszenzust kialakítani a felek között, akkor a
szakszervezetnek joga van munkajogi akciót (sztrájkot) indítani.267

Litvániában a békéltetési eljárást az 1994-ben módosított 1992. évi
“A kollektív viták rendezéséről” szóló törvény szabályozza, amely szerint a
vitarendezésre a vitás felek képviselőiből álló testület szolgál. A békéltető
bizottság a munkáltatói és a szakszervezeti oldal legfeljebb 5-5
képviselőjéből állhat és az adott ügy megtárgyalásához hét napjuk áll a
rendelkezésre. A testületnek jogában áll a vita tisztázásához külső, a
felektől független szakértőket igénybe venni, akiknek véleményét az eljárás
során felhasználhatják. Amennyiben a békéltetés eredményre vezetett, úgy
a megkötött megállapodás kötelező erejű lesz a felekre nézve, míg
sikertelen eljárás esetén a felek álláspontjai közötti különbségekről írásos
jegyzőkönyvet kell felvenni. Megegyezés hiányában a felek bármelyike
döntőbírói eljárás lefolytatását kérheti.

Az arbitrálásról a 386/1992. számú kormányrendelet szól, amely
meghatározza a döntőbíróság összetételét és a lengyel szabályozáshoz
hasonlóan egy hivatalos bírót jelentő elnök és a felek által közösen

267 Giuseppe Casale: id. mű 15. old.
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kiválasztott hat fő ülnök részvételét írja elő. A bírót a területi bíróság jelöli
ki, az ülnököket az országos szakszervezeti és munkáltatói szervek jelölik
meg.

Litvániában is kötelessége az arbitrátori testületnek, hogy döntését
megindokolja, majd azt a határozat meghozatalától számított öt napon belül
megküldje a feleknek. A döntőbíróság tagjai által aláírt határozat a vitában
résztvevő mindkét félre nézve kötelező jellegű. Amennyiben a munkáltató
a döntésben foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy a szakszervezet
jogosult közvetlen munkajogi akciót kezdeményezni. A fentiekben leírt
általános szabályok mellett meg kell említeni azokat a speciális
testületeket, amelyek akkor járnak el, ha a felek korábban nem az összes
vitás kérdésben tudtak megegyezni.

Lettországban törvényi szinten nem rendezték a békéltetés,
közvetítés, illetve döntőbíráskodás részletes szabályait, ebben az országban
a Munka Törvénykönyve szerint a kollektív munkajogi vita keletkezik a
szakszervezet és a munkáltató között, és amennyiben közvetlen tárgyalások
nem bizonyulnak sikeresnek, úgy békéltetésre, illetve döntőbíráskodásra
kerül sor.268 Az eljárásokat alsóbb szintű jogforrási úton sem részletezte a
jogalkotás, de a gyakorlatban kialakult szabályok hasonlóak a litván
(fentebb rögzített) előírásokhoz.

2.5. Fehéroroszország

Sajátosan ötvözi a békéltetést a közvetítéssel a belorusz jogrendszer,
amely 1994-ben fogadta el a kollektív munkaügyi érdekviták rendezéséről
szóló törvényt.269 Az ilyen típusú vitákban a feleknek kötelességük
egymással közvetlenül tárgyalni és amennyiben a szakszervezet elutasítja a
munkáltató ajánlatát, úgy írásban indítványozhatja a békéltető bizottság
megalakítását. A javaslat kézhezvételétől számított három napon belül a
munkáltató köteles azonos számú képviselőt megnevezni a békéltető
bizottságba.

A békéltető bizottság létrehozatalát követő három napon belül a két
fél részéről megválasztott képviselők többségi szavazással választanak egy
semleges személyt, aki független mindkét oldaltól, velük semmilyen

268 Lett Munka Törvénykönyve 227-228.§
269 Giuseppe Casale: id. mű 21. old.
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kapcsolatban nem áll. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni egy
mindegyikük számára alkalmasnak tartott, az előzőekben megjelölt
feltételekkel rendelkező személyében, úgy a Minisztertanács jelölheti ki az
illetőt. Eltérő megállapodás hiányában a semleges harmadik fél
megválasztását (kijelölését) követő öt napon belül a bizottság köteles a
vitát megtárgyalni. A munkáltatót kötelezi a törvény arra, hogy minden, az
ügyben releváns információt átadjon a testület részére, a békéltető bizottság
pedig akár külön-külön is tárgyalhat a vitában érintett felekkel. Az üggyel
kapcsolatban a békéltető bizottságban kialakult javaslatok felől többségi
szavazással döntenek és elfogadásuk esetén azokat írásban küldik meg a
feleknek, akiknek öt nap áll rendelkezésükre, hogy az indítvány
tekintetében pozitív vagy negatív irányban döntsenek. Ha a felek
konszenzusra jutottak a javaslatok tekintetében, akkor az őrájuk nézve
kötelező érvényű. Az indítványok elutasítása – vagyis a békéltetési
folyamat eredménytelensége – esetén kerül sor a közvetítésre, amelynek
szabályai majdnem megegyeznek az előzőekben leírtakkal, azzal a
különbséggel, hogy a közvetítést nem testület, hanem egyetlen személy
végzi.

A döntőbírói eljárásról szintén a fentebb említett törvény
rendelkezik, de felhatalmazta a minisztertanácsot, hogy a részletes
szabályokat rendeletben határozza meg. Elsődlegesen egy, a felek által
elfogadott “megbízott” döntőbírói testület létrehozását kell megkísérelni, és
ennek hiányában az egyik fél kérésére nevezik ki az arbitrátori bizottságot.
A döntőbírói testület határozatai a felek részére kötelezőek, de a jog
lehetővé teszi az ellenük való fellebbezés lehetőségét – a polgári ügyekben
eljáró bíróságokhoz (Belorusziában nem működnek elkülönült munkaügyi
bíróságok). A fellebbezési lehetőséget szűkíti a törvény, mert csupán a
döntőbíróság egy vagy több tagjának a vélt vagy valós elfogultságára
tekintettel lehet ilyet (az ítélet meghozatalát követő tíz napon belül)
előterjeszteni. Arra az esetre, ha az arbitrátori testület döntésének a
kötelezett fél nem tesz eleget, a jogosult fél szintén bírósághoz fordulhat
(az ítélet meghozatalát követő egy hónapon belül) a határozat
végrehajtásának kikényszerítése érdekében.

2.6. Oroszország

A békéltetés – közvetítés – döntőbíráskodás hármas egysége
Oroszországban is megfigyelhető a kollektív munkaügyi érdekviták
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megoldása területén.270 A jogi hátteret az 1991-ben elfogadott, a kollektív
munkaügyi konfliktusok rendszerének eljárásáról szóló szövetségi és a
kollektív szerződésekről és megállapodásokról szóló szintén 1991-ben
megszavazott törvény biztosítja, amely szerint a munkavállalóknak
követeléseiket fontossági sorrendbe kell szedniük, amelyeket
munkásgyűléseken vagy a szakszervezeti képviselők tanácskozásán
fogadnak el. Az ellentétes álláspontok első közlése akként történik, hogy a
felek írásos feljegyzést készítenek egymás részére, amelynek átadását
követően kötelesek egymással egyeztetni.271 Az álláspontokat rögzítő
feljegyzés átadását követő három napon belül kell létrehozni a békéltető
bizottságot. Amennyiben a békéltetői testület tevékenysége
eredménytelennek bizonyul és a felek nem jutnak egyezségre, úgy
kötelesek ügyükben közvetítőt igénybe venni. A mediátor a vita alapját
képező tények és körülmények áttanulmányozását követő hét napon belül
teszi meg indítványait a felek részére. A javaslatok mindkét fél általi
elvetése esetén lehet a vitát döntőbíróság elé vinni. Az arbitrátori testület
felállítására vonatkozó javaslatot a közvetítés sikertelenségének
megállapításától számított három napon belül kell megtenni. Mind a
munkáltató, mind a szakszervezet három döntőbírót választ a Munkaügyi
Minisztérium által összeállított listáról. Az arbitrátori testület a
megalakítását követő öt napon belül köteles megtárgyalni az ügyet a felek
közreműködésével. A döntőbíróság a vitát írásos határozattal zárja le,
amelynek akkor van kötelező ereje a felekre nézve, amennyiben előzetesen
írásban alávetették magukat. A döntőbírók határozatuk meghozatalánál
(illetve az azt megelőző eljárásnál) nagyban támaszkodnak a
békéltetői/közvetítő folyamat adataira.

A szakszervezet csak akkor jogosult sztrájkot hirdetni, amennyiben
az előzőekben leírt folyamat eredménytelennek bizonyul. Gyakorlatilag a
kollektív szerződések tárgyalása, módosítása során a szakszervezet élhet a
közvetlen gazdasági akciók lehetőségével. Egyébként a nem munkahelyi
szintű (szövetségi, köztársasági, iparági, stb. szinten) kollektív tárgyalások
során kötött megállapodások – amelyek nem minősülnek kollektív
szerződésnek – tartalmazhatnak a munkaügyi konfliktusok feloldására
vonatkozó utalásokat is.

270 Giuseppe Casale: id. mű 16. old.
271 Ez a megoldás emlékeztet a Magyar Mt. 194. §-ra
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2.7. Ukrajna

Ukrajnában a térség többi államához képest viszonylag későn, 1998-
ban fogadta el a törvényhozás a 137/98-as törvényt a kollektív munkaügyi
vitarendezési eljárásról.272 A jogszabály meghatározza a kollektív
munkaügyi vitában résztvevő feleket munkahelyi, iparági vagy regionális
és országos szinten, továbbá azokat az eseteket, amelyek ilyen típusú
vitának minősülnek (elhatárolva az egyéni munkajogi vitáktól).

A vitarendezésre a törvény ismeri a békéltetés, a közvetítés és
döntőbíráskodás formáit. A békéltetést egy olyan testület végzi, amelybe a
vitában résztvevő felek azonos számban küldenek képviselőt. A békéltető
bizottságok megalakítására a jogszabály eltérő időpontokat állapít meg a
különböző szinteken. Ekként munkahelyi (vállalati) szinten három, iparági
szinten öt, országos szinten tíz napon belül a konfliktus kirobbanásától
számítottan kell megalakítani a testületet. A felek kötelesek minden olyan
információt megadni a bizottság részére, amely nem minősül
államtitoknak. A békéltetés és a közvetítés úgy kapcsolódik össze, hogy
amennyiben a békéltető bizottság szükségesnek ítéli, úgy jogosult
független, külső közvetítő segítségét igénybe venni a felek közötti
tárgyalásokhoz, és a végső megoldás kialakításához. A békéltetést a
testületnek megalakításától számított öt, tíz illetve tizenöt napon belül kell
befejeznie (a fenti szinteknek megfelelően), de lehetőség van arra, hogy
közös megegyezéssel a vitázók a határidőket meghosszabbítsák. A
békéltetésben való részvételtől egyik fél sem zárkózhat el, a békéltető
bizottság pedig minden olyan eszközt igénybe vehet a vitarendezéshez,
melyet a törvény nem tilt.

Amennyiben a békéltetés nem vezetett eredményre, úgy a vita
döntőbírói testület elé kerülhet a felek vagy a közvetítő indítványa alapján.
A döntőbíróságot a javaslattól számított három napon belül kell
megalakítani és onnan számított tíz napon belül döntést kell hoznia. Az
ítéletet a testület többségi szavazással hozza meg, valamennyi résztvevő tag
aláírja és akkor kötelező érvényű a felekre nézve, ha abban előzetesen
megegyeztek.

A fent írt vitarendezési eljárások gyakorlati megvalósítása érdekében
a törvény felhatalmazza a köztársasági elnököt, hogy létrehozza az
Országos Közvetítő és Békéltető Szolgálatot, valamint kialakítsa
működésének szabályait. A szolgálat működésével kapcsolatos összegeket

272 Giuseppe Casale: id. mű 16. old.
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az állami költségvetés fedezi. A szolgálat tagjai a kollektív munkaügyi
érdekviták minden szintjén (munkahelyi, iparágazati, országos) jogosultak
eljárni, és a vitamegoldási eljárások ideje alatt függetlenségük biztosítása
érdekében díjazásban részesülnek, amely nem lehet kevesebb az átlagos
havi fizetésüknél. A békéltetés, a közvetítés, döntőbíráskodás költségeit a
felek eltérő megállapodás hiányában egymás között egyenlő arányban
viselik.
Ukrajnában a sztrájkot a kollektív kapcsolatokban végső eszköznek tekintik
arra az esetre, ha a fentebb írt vitarendezési eljárások egyáltalán nem
vezettek eredményre.

2.8. Románia

Romániában a vitában résztvevő feleknek először meg kell kísérelni
az egymással való közvetlen egyeztetést. Amennyiben egy munkahelyen
konfliktus merül fel, a szakszervezet helyi szervének (ilyen hiányában
pedig a munkavállalók választott képviselőinek) tájékoztatni kell a
munkáltató vezetését az ügyről, akiknek kötelességük írásban válaszolni a
felvetésekre. Amennyiben a felek közötti egyeztetés nem vezetett
eredményre, a román “kollektív munkaügyi vitarendezési törvény” szerint
megindul a vita hivatalosan is. Ebben az esetben a szakszervezet vagy a
munkavállalók képviselői értesítik a Munkaügyi és Szociális
Minisztériumot, annak területi szervein keresztül, a békéltetés lefolytatása
érdekében. A minisztérium 24 órán belül köteles megnevezni a
folyamatban eljáró személyt, aki köteles a kinevezését követő 48 órán belül
közölni a munkáltató vezetésével, hogy tudomást szerzett a vitáról, és
értesíti a feleket az általa meghatározott békéltetési napról. A békéltető
bizottságba mindkét oldal 2-5 főt nevezhet meg az eljárásban való
részvételre írásbeli meghatalmazás alapján. Az állami békéltető megkísérli
a feleket megegyezésre bírni, de javaslatai nem kötelezőek rájuk nézve.

A békéltetés hatékonyságát az alábbi adatokkal lehet érzékeltetni
(1992-1996 közötti időszakot vizsgálva). A kollektív viták 5.5%-a még a
békéltetést megelőzően, az egyeztetés során rendeződött. 35%-os arányban
bizonyult sikeresnek a békéltetés teljes egészében, 28.5%-ban részlegesen,
és csupán 31%-nak volt sikertelen, bár ezeket nem követték tömegesen
munkajogi akciók.
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A békéltetés eredménytelensége esetén a törvény szerint döntőbírói
eljáráshoz lehet folyamodni.273 A döntőbírók Munkaügyi Minisztérium
által összeállított listáját a Kereskedelmi és Ipari Kamarával történt
egyeztetést követően készítik el, jogi, közgazdasági és műszaki szakértők
közül. Az egyes ügyekben eljáró bizottság tagjait konszenzussal választják
ki. Egy döntőbíróság három tagból áll és az iratok kézhezvételét követő
három napon belül kezdi meg a tevékenységét. A döntőbizottság összehívja
a feleket, tárgyalást folytat velük és ezt követően meghozza végső döntését.

A román érdekviták rendezésénél ki kell emelnünk az ország
háromoldalú konzultációs testületének a Gazdasági és Szociális Tanács
(Consiliul Economic si Social, CES) szerepét, amelyik az országos szinten
kirobbant kollektív munkajogi vitákban békéltetőként és/vagy
közvetítőként jár el.274

2.9. Bulgária

A bolgár törvényhozás 1990-ben fogadta el a kollektív munkajogi
viták rendezéséről szóló törvényt, amelynek szabályai némileg
különböznek a térség többi államában tapasztalt megoldásoktól. A
jogszabály arbitráció esetén nemcsak testülethez fordulást engedélyez,
hanem igénybe lehet venni egyedüli döntőbírót is. A döntőbírói listára a
szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek is tehetnek javaslatot, de a
névsort a kormány fogadja el. Az előre meghatározott szempontok szerint
kiválasztott döntőbírók nevét az állami közlönyben teszik közzé.275

A bolgár vitarendezés tárgyalása során feltétlenül említést kell
tennünk a Tripartit partnerség országos tanácsának (Nacionalen Szvjet za
Trisztanno Sztrudniesesztvo, NSZTSZ) működéséről. Az országos szintű
munkaügyi konfliktusok rendezésére ezen tripartit testület gyakorlatilag
kizárólagos illetékességgel rendelkezik.276

273 Giuseppe Casale: id. mű 19. old.
274 Ion Stefan: Tripartizmus és munkaügyi kapcsolatok Romániában (in: Tripartizmus és munkaügyi
kacsolatok Közép- és Kelet-Európában), (Munkaügyi Kutatóintézet Bp. 1994.) 149. old.
275 Giuseppe Casale: id. mű 19. old.
276 Kvastyo Petkov: Tripartizmus és munkaügyi kapcsolatok Bulgáriában (in:Tripartizmus és munkaügyi
kapcsolatok Közép- és Kelet-Európában), (Munkaügyi Kutatóintézet Bp. 1994.) 18-19. old.



132

2.10. Horvátország

A horvát munkajogi vitarendezési rendszer legfőbb eltérése az eddig
ismertetett országokéhoz képest, hogy Közép-Kelet Európában egyedül
kötelező közvetítést vezet be. A horvát Munka Törvénykönyve kötelezővé
teszi a közvetítést a kollektív szerződések módosítása, újratárgyalása
esetén, illetve azokban az esetekben, amikor a felek közötti vita sztrájkhoz,
vagy más munkajogi akcióhoz vezet (kivéve, ha az érintettek
megállapodnak valamilyen más módjában a vitarendezésnek). Ezekben az
esetekben közvetítő bizottságot kell létrehozni, ami szintén sajátos az
előzőekben leírt eljárásokhoz képest, ahol a közvetítő egyedül járt el. A
testület három tagból áll, egy munkáltatói és egy munkavállalói
képviselőből, és egy, a felek által közösen elfogadott közvetítőből. A
közvetítést a felkéréstől számított öt napon belül be kell fejeznie a
testületnek. A közvetítői listát a Gazdasági és Társadalmi Tanács állítja
össze és ez a szerv, valamint a foglalkoztatásokért és munkaügyekért
felelős helyi hivatalok vezetik azt. A közvetítői testület listáról választott
tagjának költségeit a Munkaügyi Minisztérium fedezi.

Horvátországban is lehetőséget ad a törvény a döntőbírói eljáráshoz
való folyamodásra azzal a feltétellel, hogy a kollektív szerződésnek
tartalmaznia kell a döntőbíráskodás igénybevételére vonatkozó és az eljárás
rendjét rögzítő szabályokat. A horvát Munka Törvénykönyve egyébként
mind a jogvitákban, mind az érdekvitákban lehetővé teszi az arbitrálást. A
kollektív szerződés tartalmazhat rendelkezést arra nézve, hogy
egyszemélyes döntőbírót vagy arbitrátori testületet választanak-e.
Amennyiben a vita tárgya jogkérdés, úgy természetesen a döntőbírói
határozat a jogszabályokon illetve a kollektív szerződésen alapszik, míg ha
a vita a kollektív szerződés módosítása, megkötése vagy megújítása közül
alakul ki, úgy az arbitrátor(i) testület döntésének az alapja a méltányosság
lesz. Az arbitrátori ítélet ellen a törvény nem teszi lehetővé a fellebbezést
és a döntés érvényessége és jogi kikényszeríthetősége a kollektív
szerződéssel azonosnak minősül.

2.11. Szlovénia

A szlovén rendszer is elismeri a döntőbírói eljárások létjogosultságát
mind a jogviták, mind az érdekviták területén. Az érdekviták területén a
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szabályozás a horváthoz hasonló, míg a jogviták esetében a
döntőbíráskodás gyakorlatilag a munkaügyi bírósági út alternatívájaként
merül fel.277

Amint azt fentebb már rögzítettük, Közép-Kelet-Európában
Magyarország és Lengyelország mellett Szlovéniában működnek
elkülönült munkaügyi bíróságok, az 1994-ben elfogadott munkaügyi és
szociálisügyi bíróságokról szóló törvény előírásai alapján. Ezek a bíróságok
az állami igazságszolgáltatás szerves részei, az általánostól eltérő eljárási
szabályok alkalmazása mellett. A munkaügyi bíróságokat első fokon
területi alapon szervezték meg, ahonnan jogorvoslattal lehet élni a
fellebbviteli bíróságokhoz, a végső fórum pedig a Legfelsőbb Bíróság. A
munkaügyi bíróságok tanácsban járnak el, az elnöklő hivatásos bírón kívül
olyan két ülnök vesz részt egy adott ügy megítélésében, akik az országos
reprezentatív szakszervezetek illetve a munkáltatói szervezetek jelölése
alapján kerültek fel a listára. A munkaügyi bíróságok az egyéni munkajogi
jogvitákon és a társadalombiztosítási ügyeken kívül a következő kollektív
érdek- és jogvitákban is eljárhatnak:

a) kollektív szerződések léte vagy hiánya,
b) az érdekegyeztetésben résztvevő felek kompetenciája,
c) a kollektív szerződések törvényi megfelelőségének vizsgálata,
d) a munkavállalói részvétel (participáció) formáinak és módjának

megvalósítása,
e) a sztrájk törvényességének megítélése,
f) a szakszervezeti reprezentatívitás eldöntése.

Következtetések

Az országismertetések során láthattuk, hogy gyakorlatilag az összes
közép-kelet-európai országban lényeges intézkedéseket hoztak a
rendszerváltást követően, az 1990-es években a munkaügyi kapcsolatok és
a munkajogi szabályozás területén.278 A legtöbb állam törvényhozása új
munkajogi kódexet fogadott el, vagy átdolgozta a meglévő Munka
Törvénykönyvét a piacgazdaság követelményeinek megfelelően.279 A

277 Giuseppe Casale: id. mű 23. old.
278 Gyarmatiné dr. Rácz Ágnes: A munkaügyi viták rendezése a kelet- és közép- európai országokban
(ILO konferencia, Varsó 1997. november)
279 Prugberger Tamás: A munkajog átalakulása a kelet-közép-európai régióban (Valóság, 1998/9.) 48-64.
old.
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sztrájkhoz való jogot nagyon sok helyen (Bulgária, Csehország, Lettország,
Litvánia, Oroszország, Románia, Szlovákia, Ukrajna) az Alkotmány
biztosítja, és emellett azt több államban külön törvények (Munka
Törvénykönyve, sztrájktörvény, a kollektív munkaügyi vitákról szóló
törvények) írják körül. A sztrájkjog megítélése egyébként nem egységes a
térség államaiban, némely országban (Csehország, Észtország, Litvánia,
Szlovákia) csak a szakszervezetek élhetnek ezzel az eszközzel, a lengyel
szabályozás szerint a sztrájkjog ugyan egyéni jogosítvány, de csak
kollektív formában gyakorolható. Ezzel szemben Romániában
(Magyarországhoz hasonlóan) nemcsak a szakszervezetek, de a nem
szervezett dolgozók is gyakorolhatják a munkabeszüntetés módszerét a
munkajogi konfliktusok területén. Több országban a munkajogi
konfliktusok megoldásának érdekében önálló törvényt fogadtak el,
(Lengyelország, Litvánia, Fehéroroszország, Oroszország, Ukrajna,
Bulgária) rögzítve a vitamegoldási módokat (békéltetés, közvetítés,
döntőbíráskodás) és ehhez kapcsolódóan a munkajogi akciók (sztrájk, lock-
out) feltételeit. A vitarendezési eljárások területén a számos hasonlóság
mellett sok eltérő megoldással találkozhatunk. Azt talán nyugodtan ki lehet
jelenteni, hogy valamennyi országban a békéltetést (és/vagy közvetítést)
tekintik a legfontosabb eszköznek a harmadik fél igénybevétele esetén és a
döntőbíráskodásra csak ezt követően kerülhet sor. A közvetítés a békéltetés
után következő eljárás, de némely államban (pl. Oroszország, Ukrajna)
sajátságos módon a közvetítő a békéltetési folyamatban vesz részt. Az
államok nagyobb hányadában a békéltetésre és a döntőbíráskodásra
testületet kérnek fel, amelybe a munkáltató és a szakszervezet azonos
számú képviselőt küld, amely megoldás elvileg biztosítja az országos
képviseletet az ilyen típusú szervezetekben. Közvetítés esetében viszont
egy kivétellel egyedüli személy jár el, így csak Horvátország esetében
találkozhattunk közvetítői bizottsággal. Horvátország más szempontból is
különleges helyzetben van: a munkajogi jogalkotás egyik nagy dilemmája,
hogy a különböző vitamegoldási módszereket önkéntes alapon
alkalmazhatják-e a felek vagy azok igénybevételét tegye kötelezővé az
állam, és Horvátország az egyetlen ország, ahol a közvetítés kötelező
jellegű. Az egyedüli személy vagy testület dilemmát a döntőbíráskodás
területén Csehország és Szlovákia kivételével az államok akként döntötték
el, hogy testületekre bízták az eljárás lefolytatását.

A közép-kelet-európai országokban követik azt a Nyugat-Európában
általánosan elfogadott elvet, miszerint az érdekviták esetében nincs helye
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bírósági útnak és csupán jogviták tekintetében nyílik meg ezen lehetőség
(Lengyelország és Magyarország esetében ez elkülönült munkaügyi
bíróságot jelent). Amint azt a fentiekben láttuk, Szlovénia az egyetlen
állam, ahol a törvény által taxatíve felsorolt esetekben a kollektív érdek- és
jogviták is munkaügyi bíróság elé vihetők. (A magyar megoldás elemzése
kapcsán ezen helyzetre még visszatérünk280.)

280 Lásd erről még Héthy Lajos: A nemzetközi munkaügyi normák és az átalakuló Közép-Kelet-Európa
(Munkaügyi Szemle 1994/6.) 6. old.
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III. A MUNKAJOGI VITÁK RENDEZÉSÉNEK HAZAI TÖRTÉNETE

1. A munkajogi viták rendezésének áttekintése az I. világháborúig

A munkajogi viták rendezésének történeti elemzését azért érdemes a
jobbágyfelszabadítást és az ipari munkásság kialakulását megelőzően
kezdeni, mert a mezőgazdasági bérmunkásság rétegének kialakulása során,
illetve a bányászat területén megjelent egy-két olyan jogintézmény, amely
a jogfejlődés során a későbbiekben jelentőséget kapott.281

A mezőgazdasági bérmunkásság vitás kérdései körében elsősorban a
szolgálat (a munkavégzés) megtagadása, a bér meg nem fizetése, illetve a
kártérítési ügyek merültek fel. A viták megoldásában a megyei
tisztségviselők (szolgabírák, falusi bírák, vicegerensek, alispánok) és
megyei magistratusok, egyéb tisztségviselők és szervek (hegymester, városi
bírák, városi tanács, magistratus) a falusi és mezővárosi bíróságok valamint
az úriszékek rendelkeztek hatáskörrel.

Az ügyek többségét tárgyaló városi és falusi bíróságok a bejelentett
panasz alapján megidézték a peres feleket és/vagy megegyezésre
szólították fel őket282, vagy azonnal döntöttek. A megegyezésre ösztönzés
álláspontunk szerint a bírói egyeztetés kezdetleges formájának tekinthető.
(Sápi Vilmos idézett műve számos korabeli pert dolgozott fel, részletes
statisztikai adatokkal is szolgált és ezekből implicite arra lehet következteti,
hogy az ügyek egy része ítélet nélkül, megegyezéssel oldódott meg.)

Az ebben az időszakban felmerült ügyek tárgyukat tekintve nehezen
választhatók szét, mert a magánjogi követelések és a büntetőjogiak
keveredtek egymással.

Kiss György mutatott rá azon ellentmondásra, hogy amíg a
mezőgazdasági bérmunkásságra irányadó anyagi jogi szabályok követték a
társadalmi változásokat (a jogviszonyok alapja a szerződés mint jogi forma
lett), addig a jogviszonyokból keletkező konfliktusok „megoldása” az állam
feudális – gyakran brutális – eljárási intézményein keresztül történt.283

281 Kiss György: A munkajog, mint a társadalmi konfliktusok lecsapódásának színtere: különös tekintettel
az eljárásra (történeti vázlat), (Jogtudományi Közlöny, 1982/11. sz.) 881. old.
282 Sápi Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. századtól 1848-ig
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1967) 205-212. old.
283 Kiss György: id. mű 881. old.
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A bányászat területén pedig – amely ebben az időszakban kivételes
helyzetet foglalt el – korán megjelentek az egyéni konfliktusok mellett a
kollektív viszályok, amelyek például kiváltották a sóbányastatútumok
megalkotását.284

A munkajogi viták rendezésére való igény igazából a XIX. század
közepén, a jobbágyfelszabadítást követően az ipari munkásság
kialakulásával, a munkaviszonyok megjelenésével merült fel. Az 1840. évi
XVI. és XVII. törvénycikk a kereskedelem és a gyárak területén rendezte a
munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket, aminek az volt az indoka, hogy e
két gazdasági ágazat fejlődése igényelte leginkább a változtatást a korábbi
időszakhoz képest. Ezzel szemben pl. a mezőgazdaságban ilyen lépésekre
nem került sor, mert ezen gazdasági ágazatban még a feudális viszonyok
uralkodtak és fejlettsége nem állt azon a szinten, hogy mintegy
kikövetelhető lett volna az új szabályozás.

Ugyancsak nem terjedt ki a bevezetett szabályrendszer a
közszolgálati jellegű jogviszonyokra sem. (Ebben az időszakban
közszolgálat alatt mást értettek, mint amit a napjainkban uralkodónak
mondott álláspont elfoglal. Jelenleg a költségvetési szervek és az általuk
foglalkoztatottak lépnek egymással közalkalmazotti jogviszonyba, míg a
központi és helyi közigazgatási szervek valamint a velük jogviszonyba lévő
köztisztviselők között létrehozott jogviszonyt köztisztviselői jogviszonynak
nevezzük. Ezzel ellentétesen, pl. a költségvetési szférába sorolja Berki
Erzsébet és Orolin Zsuzsa a szolgálati jogviszonyokat és az ún.
közszolgáltató vállalatok (gazdasági társaságok) által kialakított, egyébként
a gazdasági szféra Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
jogviszonyokat.285) Ezekben a közszolgálati viszonyokban az esetleges
viták elintézése igazgatási úton történhetett, ami azt jelentette, hogy nem
valamilyen külső szerv (egyeztető bizottság vagy bíróság) döntött, hanem
az adott munkáltatói szervezeten belüli szerv vagy személy.

A fentebb említett 1840. évi törvénycikkek értelmében a gyáros és
munkás vagy a kereskedő és segéde közötti panasz orvoslása a
közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozott. Ez a szabad királyi
városokban a tanácsot, más közigazgatási egységben a járási szolgabírót
jelentette, amelyek (akik) az eléjük került ügyekben szóbeli tárgyalás
alapján határoztak és ezen döntést három napon belül végre kellett hajtani.

284 Kiss György: id. mű 881. old.
285 Berki-Orolin: A költségvetési szféra munkaügyi kapcsolatai (kézirat, Bp. 1997) 129. old.
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Ettől a megoldástól különbözött az a helyzet, ahol nagyobb létszámban
tevékenykedtek gyárosok és kereskedők, mert az ilyen helyeken a
hatóságok az ilyen személyek közül három tagú bizottságokat neveztek ki a
munkaügyi viták megoldására. Ez a bizottság az ügyeket kivizsgálásukat
követően soron kívül intézte és az azonnali végrehajtásért a hatóságot
vehette igénybe. Amennyiben a felek nem értettek egyet a döntéssel, úgy a
(rendes) bírósághoz lehetett jogorvoslatért fordulni, de ennek a kérelemnek
a határozat végrehajtására nem volt halasztó hatálya. Megállapítható, hogy
ugyan a munkaügyi bíráskodás szabályozására Magyarországon relatíve
korán került sor, de az eljáró hatóságok a munkaadói érdekekre voltak
elsősorban tekintettel.286

Az 1851-es Ideiglenes utasítás a kereskedelmi és ipari viszonyok
szabályozásáról említi meg először Magyarországon a munkaviszonyok
területén a választott bíráskodást (a békéltetés mellett).287 Az utasítás az
ilyen ügyek békés úton történő rendezését preferálta, és elsődlegesen a
munkaadói társulati elöljárók általi egyeztetést írta elő. Ennek
sikertelensége esetére a felek fordulhattak egy vagy több választott bíróhoz,
illetve ügyüket elvihették a felügyeletet ellátó közigazgatási hatóság elé.
Bírósághoz (törvényszékhez) akkor folyamodhattak, ha már a választott
bíró(k) személyében sem tudtak megegyezni, vagy a közigazgatási hatóság
döntése valamelyikük számára sérelmesnek bizonyult.

Újabb lépést jelentett az előzőekhez képest az 1859-ben kiadott
Iparrend a munkaviszony megszüntetése utáni „barátságos kiegyezésről”.288

Ennek alapján nemcsak a munkaviszony tartalma alatt, hanem a
megszűnést követő 30 napon belül bejelentett vitákat is elbírálta az
ipartársulat, vagy egyeztetés alapján egyezséget hozott létre, ellenkező
esetben egyoldalúan döntött. Az utasítás nyolc napos fellebbezési határidőt
is biztosított a feleknek, de a jogorvoslat a döntés végrehajtására nem bírt
halasztó hatállyal. A munkaviszony megszűnését követő 30 napon túl
bejelentett „perpatvarok” elintézése hatósági hatáskörbe tartozott. A
szolgálati viszony megszűnése után 30 nappal bejelentett viták intézése a
bíróságok feladata volt azzal a megszorítással, hogy amennyiben az iparos
nem tartozott társulatba, az ügyeket a városi/megyei hatóság intézte.289

286 Lőrincz Ernő: A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus kezdeteitől az I.
világháború végéig. 1840-1918. (Akadémiai Kiadó Bp. 1974.) 215-252. old.
287 Lux Judit: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon (történeti áttekintés), (Bp. 1993. kézirat ÉT
Phare Pályázat) 3. old.
288 Lux Judit: id. mű 4. old.
289 Lux Judit: uo.
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A kiegyezés után az 1872. VIII. törvénycikk - az ún. első
ipartörvény- a munkáltató és munkavállaló közötti jogviszonyban a
szerződési szabadság elvét hirdette meg. Az esetleges vitában
főszabályként az iparhatóság döntött, amely határozattal szemben a
bírósághoz lehetett fordulni jogorvoslatért. A kivételes szabályok közé
tartozott az iparbizottság előtti eljárás. Ezeket olyan helyeken szervezték,
ahol nagyobb létszámban éltek iparosok, segédek és munkások. Az
iparbizottságba a munkáltatók és munkavállalók egyenlő számban
delegálhattak tagokat és a döntés ellen a bíróságon lehetett kérelmet
benyújtani.290

A másik különleges eljárás az iparosok által létrehozott
ipartestületekben kialakított békéltető bizottságok ténykedése volt, ahova a
munkáltatók és a segédek egyenlő arányban küldtek képviselőket, és ezek
folytatták le az egyeztetést a vitás ügyekben. (Ezt az eljárást nem a
hivatkozott törvény szabályozta.)

Az 1884. évi XVII. törvénycikk III. fejezete - a második ipartörvény-
egészen az I. világháborúig rendelkezett a „munkaviszályok, súrlódások és
vitás kérdések” mikénti elintézéséről. A hatósági (közigazgatási) eljárás azt
jelentette, hogy a fél az elsőfokú iparhatósághoz intézhette panaszát,
amelynek élén a szolgabíró, városi tanács képviselője, rendőrkapitány állt.
A döntés ellen nem halasztó hatályú kérelemmel lehetett élni a bíróság felé.

A másik elintézési mód az ipartestületek keretében működő békéltető
bizottságok tevékenységében mutatkozott meg. Ezekben a szervekben
egyenlő arányban vettek részt a munkaadók képviselői és a munkások
(segédek) megbízottai, akik közül az előbbiek többnyire az ipartestület
elöljáróságának a tagjaiból kerültek ki, míg az utóbbiakat egy iparhatósági
biztos jelenlétében összgyűlésen választották meg. A békéltető bizottságok
élén az iparhatósági biztos (közigazgatási hatóság tisztviselője) állt, akinek
vezetésével a testület a felek kibékítésével próbálkozott, de ennek
eredménytelensége esetén határozatot hozott. A békítés eredményeképpen
létrejött egyezség illetve a határozat alapján nem teljesítés esetére
végrehajtást lehetett kezdeményezni. A békéltető bizottsági határozat291

ellen az azt sérelmező fél bírósági utat vehetett igénybe.292

290 Létezik olyan álláspont, amely szerint az iparbizottság quasi választottbíróságot jelentett abban az
időben. (Lőrincz Ernő: A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a kapitalizmus kezdetétől az I.
világháború végéig 1840-1918) (Akadémiai Kiadó, Bp. 1974.) 216. old.
291 Kiss György álláspontja szerint ezen intézmények megalakulásával legalábbis formálisan létrejött
Magyarországon az autonóm munkaügyi bíráskodás, bár a békéltető bizottságok felállításával álláspontja
szerint a törvény szervezetileg biztosította a munkáltatók csoportjának érdekvédelmét (Kiss György: A
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Ebben a körben előrelépést jelentett az 1893. XXVIII. törvénycikk,
amely létrehozta az iparfelügyeletet, majd 1901-től a kerületi
iparfelügyelőségeket.293

Más szabályok érvényesültek a bányászatban, mivel a munkaügyi vitákat
első fokon a bányakapitányság illetve a bányabiztosok intézték, amely
(akik) megkísérelt valamiféle békéltetést a felek között, majd ennek
eredménytelensége esetén döntött. A fél a reá nézve sérelmes döntés ellen a
bírósághoz fordulhatott. A valódi békéltetés és/vagy választottbírói
intézmény a bányászat területén nem működött.294

A fenti szabályok a foglalkoztatottak kisebb százalékára
vonatkoztak, hiszen Magyarországon, - amely ebben az időben döntően
agrárországnak minősült - a mezőgazdaságban tevékenykedők - cselédek,
gazdasági munkások és napszámosok - munkajogi ügyeiben a
közigazgatási hatóságok jártak el. A gazdasági cselédek és a munkáltató
közötti jogviszonyból származó vitákban kezdetben az 1868: LIV. tc., majd
az 1871: XXXI. tc., ezt követően pedig az 1876. évi XIII. törvénycikk
értelmében első fokon megyékben a szolgabíró, rendezett tanácsú
városokban a rendőrkapitány, vagy ahol ilyen nem volt, a helyi tanácsnak
ezzel a tevékenységgel megbízott tagja, a törvényhatósági joggal
felruházott városokban a rendőrkapitány, Budapesten a kerületi alkapitány
járt el és határozott. Ez a szabály az 1907. XLV törvénycikkel akként
módosult, hogy kis és nagy községekben a főszolgabíró, városokban a
rendőrkapitány vagy a tanács által megbízott tisztviselő, Budapesten a
kerületi elöljáró döntött. Ezen első fokú közigazgatási hatóságok döntése
ellen a másodfokú közigazgatási hatóságokhoz (alispán, városokban a
tanács) lehetett fellebbezni. Érdekes módon a korabeli jogszabályok
lehetővé tették a harmadfokra történő fellebbezést is (ez a megye vagy
főváros közigazgatási bizottságát jelentette), de csak abban az esetben, ha
az első két fokon nem azonos tartalmú döntést hoztak. A közigazgatási
bírósági utat nem tették lehetővé, de a döntések ellen felülvizsgálati
kérelemnek volt helye az akkori szaktárcához, a földmívelésügyi
miniszterhez.

A gazdasági cselédeken kívül ezen elvek érvényesültek a
mezőgazdasági munkások, illetve napszámosok, a gazdasági

munkajog mint a társadalmi konfliktusok lecsapódásának színtere: különös tekintettel az eljárásra.
Jogtudományi Közlöny, 1982/11.) 884. old.
292 Ugyancsak kritikai értékelést ad Lőrincz Ernő: A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon a
kapitalizmus kezdeteitől az I. világháború végéig 1840-1918, Akadémiai Kiadó, Bp. 1974.) 218-219. old.
293 Lux Judit: id. mű 4. old.
294 Lőrincz Ernő: id. mű 223. old.
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munkavállalók és segédmunkások, erdei napszámosok, a dohánykertészek,
az út-és vasútépítésnél alkalmazott napszámosok és munkások valamint
munkáltatóik munkaszerződéséből eredő vitáira.

Eltérő szabályok vonatkoztak a házi cselédek és munkáltatóik közötti
vitás helyzetekre, mert a kártérítési ügyek kivételével ezek az első fokú
közigazgatási szerv hatáskörébe tartoztak. A sérelmes döntés ellen a
törvényhatóság első tisztviselőjéhez lehetett jogorvoslattal fordulni, ami
ellen további panasznak volt helye a közigazgatási bírósághoz. A fentebb
kivételként említett kártérítési követelések nem a közigazgatási, hanem a
rendes bíróság hatáskörébe tartoztak.

Ami a kollektív (érdek) vitákat illeti, ilyenekről a tárgyalt időszak
kezdetén, amikor még nem működtek szakszervezetek, ebből adódóan nem
léteztek kollektív szerződések és nem törtek felszínre a konfliktusok,
nemigen lehet beszélni.295 1867-et követően, amikor kialakult és
megerősödött az ipari munkásság, majd az idő múlásával egyre
szervezettebbé vált, jelentek meg a kollektív munkajog egyes intézményei.
Ezek kialakulásával manifesztálódtak a munkáltató és a munkavállaló
érdekében eljáró szervezetek közötti érdekellentétek, amelyek nagyon
gyakran vitába torkollottak, és vezettek munkabeszüntetésekhez. Az
államnak nem fűződött különösebb érdeke a kollektív szerződések
megkötésének folyamatához, azokat a felekre bízta. A sztrájkok
megjelenése viszont már közvetlenül érintette az állam érdekeit is, ezért
azok elterjedése után a korábban hivatkozott 1884. évi XVII.
törvénycikkben az ipari sztrájkok megelőzése érdekében új intézményt
vezettek be. Ezeket ugyanúgy békéltető bizottságoknak nevezték, mint az
egyéni viták taglalásánál ismertetett, az ipartestületek által alakított
szerveket, de teljesen más volt a hatáskörük és eljárási szabályaik.
Amennyiben az ipart felügyelő közigazgatási hatóság a sztrájk (korabeli
nevén „összebeszélés”) kezdeményezéséről tudomást szerzett, úgy
megalakította a hat-hat munkáltatói, illetve munkavállalói képviselőből álló
békéltető bizottságot, amelybe az elnököt és a jegyzőt az első fokú
iparhatóság küldte. A békéltetés eredménytelensége esetén a kereskedelmi
miniszter megbízást adhatott a körzeti iparfelügyelőnek a vita békés úton
történő rendezésére (az illetékes iparhatóság egyébként köteles volt minden
sztrájkmegmozdulást az iparfelügyelőnek jelenteni, mert őneki
haladéktalanul tájékozódni kellett a körülményekről). Az iparfelügyelő

295 Lőrincz Ernő idézett művében ugyanakkor beszámol a korai sztrájkkezdeményezéseket tiltó
rendelkezésekről, 229. old.
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eljárásáról javaslatot készített a miniszternek. Az 1898. évi II. törvénycikk
már tiltotta a „közös munkabeszüntetéseket” és kihágásnak minősítve az
ilyen magatartást pénzbüntetéssel rendelte szankcionálni. A sztrájkban való
részvétel ráadásul a tc. 22.§-a értelmében a szerződés munkaadó részéről
történő felbontásához (azonnali hatályú elbocsátáshoz) vezethetett. Ilyen
értelemben foglalt állást a Kúria 589/1901. számú döntése is.296 Jól látható
tehát, hogy az állam igyekezett minden eszközzel megakadályozni
bármilyen kollektív munkavállalói akciót.

Az 55154/1904. sz. és a 73078/1904. sz. belügyminiszteri és
kereskedelemügyi miniszteri rendeletek tették lehetővé a sztrájkjog
gyakorlását, de amint később látni fogjuk, a legális munkabeszüntetés joga
nem sokáig hatályosult. 297

2. A munkajogi viták rendezése a két világháború alatt és a közötte lévő
időszakban

Az I. világháború idején hatályban levő szabályok büntették a
sztrájkot és a sztrájkhoz hasonló cselekményeket. A kivételes törvények
szabályai folytán nem érvényesült a szabad munkavállalás, de ennek
ellensúlyozására a háború utolsó éveiben bevezették a panaszbizottságok
intézményét. Lux Judit értékelése szerint ezek a fórumok még Európában is
egyedülállóan működtek hazánkban a háború utolsó éveiben.298

Amennyiben valakit munkajogi sérelem ért, úgy a munkáltató vagy annak
képviselője köteles volt meghallgatni a panaszos szakszervezeti
képviselőjét. Ez a megoldás a kötelező békéltetés bevezetését szolgálta.299

A polgári demokratikus köztársaság kikiáltását követően fogadták el
az 1918. évi IX. számú néptörvényt300, amely szabályozta a munkaügyi
viták elintézését akként, hogy minden ilyen ügy első fokon a munkaügyi
bíróság hatáskörébe tartozott. (Az ipartörvény revíziója kapcsán már 1914-
ben elkészítették az ipari bíróságok felállítására vonatkozó javaslatot.)301

Szakbíróságként működő munkaügyi bíróság lehetett a megyeszékhelyen
működő járásbíróság, azok a járásbíróságok, ahol ún. munkásbiztosítási

296 Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar Állam- és Jogtörténet (Tankönyvkiadó Bp. 1998.) 414. old.
297 Lux Judit: id. mű 7. old.
298 Lux Judit: id. mű 8. old.
299 Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban (MKI, Bp. 1997.) 122. old.
300 Mérő Gyula: A munkaügyi bíráskodás (Bp. 1919. Pesti Kny.)
301 Tóth Ferenc: A munkaügyi viták és rendezésük intézményei (In.: Bevezetés a munkaügyi
kapcsolatokba, Gödöllő 1997) 248. old.
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bíróság működött, illetve azok, amelyeket az igazságügyminiszter ilyen
feladatra kijelölt. A munkaügyi bíróságok részben az eljáró tanácsok
összetételében, részben az eljárási szabályok tekintetében tértek el az
általános hatáskörű bíróságoktól. Az egyes tanácsok a hivatásos bíró
elnöklete mellett ülnökök részvételével jártak el, amelyek közül egyet a
munkáltató, egyet pedig a munkavállalók delegáltak. A peres eljárási
szabályok egyszerűsítésével pedig az eljárás gyorsítására törekedtek. A
munkaügyi bíróság ítélete ellen a törvényszékhez lehetett fellebbezéssel
élni, amely ilyen jellegű vitákban szintén ülnökök részvételével járt el. E
szabályoktól eltérően a néptörvény lehetővé tette, hogy a felek
megállapodásuk alapján a bírói út igénybevételét kizárhassák, ugyanis
kollektív szerződés ilyen jellegű kitétele alapján a munkáltató és a
szakszervezet választott bíróságot köthetett ki az ügyek rendezése
céljából.302

A tanácsköztársaság ideje alatt is megmaradt a munkaügyi bírósági
rendszer működése azzal az eltéréssel, hogy mindkét ülnököt a
munkavállalók jelölték, amely az eljáró tanácsok objektivitását erősen
megkérdőjelezte. A néptörvény hatásköri szabályában – miszerint a
munkaügyi bíróság hatáskörébe azok a perek tartoznak, amelyek magánjogi
szolgálati szerződés alapján szolgálati viszonyban álló munkaadó és
munkavállaló között, és az egy üzemben szolgálati jogviszonyban álló
munkavállalók között merülnek fel – megtörtént az első kísérlet a
munkavállalói kategóriák szolgálati jogviszonyainak egységes megítélése
felé.303

1919-et követően a munkaügyi bíróságokra vonatkozó
jogszabályokat ugyan hatályon kívül helyezték, de a 9180/1920 M.E.
számú rendelet a munkajogi viták elbírálására elrendelte a munkaügyi
bíróságok újbóli megszervezését.304 Ezekre a járásbíróságoknál került sor
akként, hogy az a járásbíróság, amely társadalombiztosítási
(munkásbiztosítási) ügyekben is eljárt, munkaügyi bíróságként működött és
a járásbíróság egyik bírójának elnöklete mellett két ülnök részvételével
háromtagú tanácsban tárgyalta le az ügyet és döntött. Az
igazságügyminisztert felhatalmazták arra is, hogy a kereskedelemügyi
miniszterrel (és az esetleg érdekelt többi miniszterrel együtt) más
járásbíróságokra vonatkozóan is elrendelhette, hogy ülnökök

302 Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban (MKI, Bp. 1997.) 122. old.
303 Kiss György: A munkajog mint a társadalmi konfliktusok lecsapódásának színtere, különös tekintettel
az eljárásra (Jogtudományi Közlöny, 1982/11. sz.) 885. old.
304 Pongrácz Jenő: A munkaügyi bíráskodás (Bp. 1920. Pesti Kny.)
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közreműködésével munkaügyi bíróságként járjon el. Sőt a miniszter a
munkaügyi bíróság hatáskörét egy vagy több szomszédos járásbíróság
egész területére vagy területének egy részére is kiterjeszthette.

Az ilyen munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoztak azok a perek,
amelyek az ipari munkáltató (iparos és kereskedő) és a vele magánjogi
szerződés alapján munkaviszonyban álló munkavállaló (iparos – és
kereskedősegéd, tanonc, gyári munkás, ipari és kereskedelmi vállalat
tisztviselője, stb.) között, valamint ugyanabban az üzemben
munkajogviszonyban álló munkavállalók közötti munkaszerződés nem
szerződésszerű teljesítéséből, a jogviszony idő előtti megszűnéséből, a
munka tárgyain vagy eszközein okozott kár megtérítése miatt keletkeztek.
Nem tartozott ide a munkavállaló részére a munkaviszonnyal kapcsolatban
ellenérték fejében vagy anélkül használatra átengedett lakás, lakásrész,
vagy egyéb helyiség kapcsán keletkezett vita (ezekben az ügyekben a
rendes bíróság járt el). A jogszabály definiálta azt is, hogy a munkaügyi
bíróság hatáskörének megállapítása szempontjából kiket kell ipari
munkáltatónak, illetve munkavállalónak tekinteni (mely iparágakhoz
tartozó üzemek és vállalatok keretén belül dolgoztak). Az alábbi iparágak
illetve ott működő szervezetek tartoztak ide:

− az ipartörvény alá eső ipari és kereskedelmi vállalatok,
− az ipartörvényben említett termelési ágak valamelyikével kapcsolatos

mellékipari üzemekben, ideértve az erdei falutermelő, hőfejtő és
egyéb hasonló vállalatokat is,

− a háziiparban,
− a bányatörvény hatálya alá eső vállalatok,
− a királyi kisebb haszonbevételek sorába tartozó malomüzemek,
− a katonai intézetek és üzlettelepek,
− a vasúti, a hajózási vállalatok,
− a belvizeken rendes átjárókat fenntartó és faúsztató vállalatok,
− a házalókereskedés és a vándoripar,
− az ipartörvény alá nem tartozó, de iparszerűen illetve

vállalkozószerűen végzett kereseti foglalkozások (műszaki és
ügynöki irodák, színházak, gyógyszertárak, gyógyintézetek).305

A jogszabály szerint munkavállalónak minősültek a bedolgozók (otthon
dolgozó munkások), a gyakornokok és mindazok, akik kiképzésük ideje
alatt díjazást nem vagy a munkájuknak megfelelőnél csekélyebbet kaptak.

305 Vincenti Gusztáv: A munka magánjogi szabályai (Grill, Bp. 1942.) 305. old.
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Az igazságügyminiszter az érdekelt miniszterrel együtt külön rendeletben a
munkaügyi bíráskodást más ipari üzemekben és vállalatokban indult
perekben is kiterjeszthette.306

Ugyanakkor nem minősültek ipari munkavállalóknak az állami
egyedárúsági vagy az állami egyedárúsággal összekötött vállalatokban és a
az állami törvényhatósági és községi üzemekben működő közszolgálati és
egyéb alkalmazott, a katonai tisztviselők, altisztek és szolgák, a
színházaknál működő színészek és a gyógyintézetekben alkalmazott
orvosok, továbbá a gazdatisztek, gazdasági cselédek, mezőgazdasági
segédmunkások és napszámosok, dohánykertészek, erdőmunkások és
napszámosok, a vízimunkálatoknál, út-vagy vasútépítésnél föld-vagy azzal
kapcsolatos munka teljesítésére szerződött munkások, a háztartási
alkalmazottak.
Más szerv hatáskörébe tartoztak az alábbi munkaügyi viták:

− a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Központi Hitelszövetkezet
egyes perei (ide tartoztak a munkaügyi perek is) a budapesti királyi
törvényszék hatáskörébe,

− a közszolgálatban álló alkalmazottak munkajogviszonnyal
kapcsolatos ügyei, amelyeket szolgálati úton bíráltak el. Egységes
szabályozás nem volt arra nézve, hogy az alkalmazott vitájában
melyik közigazgatási szerv jár el, és arra sem, hogy mikor volt helye
a döntés ellen jogorvoslatnak (a panasz kizártsága esetén a
közigazgatási hatóság határozata jogerőssé vált). Létezett olyan
alkalmazotti kategória is, akiknek a vitái a munkaügyi bíróság
hatáskörébe tartoztak,

− az államvasutak alkalmazottainak illetménye tekintetében indult
vitákban az államvasutak igazgatósága döntött. Amennyiben a
határozat sérelmes volt az alkalmazottakra nézve, úgy polgári pert
kezdeményezhetett (kivéve a besorolással, ranghely
megállapításával, kinevezéssel vagy előléptetéssel összefüggő
ügyekre, mert ezekben a kereskedelemügyi miniszter döntött),

− az Állami Vas-, és Gépgyárak és az Államvasutak gépgyáránál
alkalmazottaknak az illetménykövetelései tekintetében a gyár, a
MÁV igazgatósága, végül a kereskedelemügyi miniszter határozott,

− az állami szénbányáknál alkalmazottak illetményvitáiban a
pénzügyminiszter döntött kizárólagos hatáskörben,

306 Vincenti Gusztáv: id. mű 306. old.
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− a háztartási alkalmazottak, a mező-, és erdőgazdaság, az út-, és
vasútépítés körében foglalkoztatott munkavállalók munkaügyi vitái
tekintetében a közigazgatási hatóság határozott, és lehetőség nyílott a
másodfokú közigazgatási szervhez fellebbezni. Ezen munkavállalói
közkártérítési ügyeiben a rendes bíróság járt el, míg jogszabályi
felhatalmazás alapján bizonyos ügyekben a munkaügyi bíróság,

− a hajótulajdonos és a hajóparancsnok, valamint a hajóparancsnok és
a hajószemélyzet tagja közötti jogvitákban a magyar királyi
tengerészeti hivatal és a magyar királyi konzuli hivatalok egyezség
létrehozását kísérelték meg a vitázó felek között. A megkötött
egyezség bírói úton végrehajtható közokiratnak minősült, annak
hiányában pedig az ügyet a tengerészeti perekben eljáró bíróság előtt
lehetett érvényesíteni.

Amennyiben a hajóparancsnok és a hajószemélyzet tagja között a
nyílt tengeren vagy külföldön a szolgálat megszűnésekor bérvita (vagy
egyéb magánjogi vita) keletkezett, illetve a haza-, vagy visszaszállítás
kötelezettsége vált vitássá, az érdekelt ideiglenes intézkedést kérhetett a
legközelebbi konzulátustól vagy a magyar királyi tengerészeti hivataltól.
Egyébként a hajószemélyzet magyar tagja a hajótulajdonos illetve
hajóparancsnok ellen idegen bíróság előtt pert nem indíthatott és idegen
hatóság előtt a szolgálatból fakadóan panaszt nem emelhetett, mert
ellenkező esetben felelős volt az ebből származó károkért és még az
egyébként neki járó bérét is elveszthette. A munkaügyi bíróságok külön
bíróságként működtek, de a rendes bíróságok körében szervezték meg őket.

A munkaügyi vitákban eljáró fórumrendszer tehát az alábbi képet
mutatta: az ügyek egy részét a járásbíróságoknál szervezett munkaügyi
bíróságok intézték, de egyes perkategóriákban dönthetett a rendes bíróság
hatáskörébe tartozó törvényszék is, vagy a közigazgatási bíróság, illetve
némely ügycsoport a közigazgatási szervek kompetenciájába került. A
hivatásos állomány személyes ügyeiben a becsületbíróság döntött.307

Végezetül maradt az a korábbi lehetőség is, hogy az iparosok és a
segédek vagy tanoncok közötti vitákban a bírósági eljárás előtt az
ipartestület keretén az iparosokból és segédekből álló békéltető bizottság
kísérelje meg az egyezség megkötését. (Ezt az 1932. évi VIII. törvénycikk
27.§ (1) bekezdése erősítette meg.)

307 Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban (Bp. kézirat MKI) 22-26. old.
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A munkaügyi bírósági eljárásra a 9180/1920 (M. Kir.) rendelet és a
25900/1925 IM. rendelet a polgári eljárás általános szabályaitól részben
eltérő szabályokat határozott meg.

A tanácskozás és a szavazás rendje tekintetében az az eltérés
érvényesült, hogy az ügy megvitatása után, a szavazás előtt a bíróság
elnöke ismertette az ügy állását, míg a saját véleményét előre
kinyilvánította és azt megindokolta. Az ülnökökkel eljáró munkaügyi
bíróság – amelynek szabályairól a későbbiekben még részletesen lesz szó –
szavazattöbbséggel határozott. A határozatokat csak az elnök írta alá.
A határozatokat a tárgyalás napján kellett kihirdetni, azt elhalasztani nem
lehetett.

Az ítélet előzetes végrehajthatósága kérdésében az általános
szabályokat a munkaügyi bíróság ítéletére is alkalmazni kellett, de a
jogerőre tekintet nélkül végrehajthatónak kellett nyilvánítani a munkaügyi
bíróságnak az olyan ítéletét, amely a szolgálati viszony megkezdése vagy
folytatása igazolására szolgáló könyvének (működési bizonyítványának)
kiadására kötelezett. Amennyiben a munkaügyi bíróság a munkáltatót
szolgálati viszonyból származó járandóság (felmondási időre járó bér,
végkielégítés, stb.) fizetésére kötelezte, az ítéletet az utoljára kapott egy
havi járandóság (legfeljebb háromszáz pengő összeg) mértékéig
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kellett nyilvánítani.

A fellebbezési eljárás keretében a törvényszék tanácsa ülnökök
közreműködése nélkül, nyilvános eljárás alapján határozott, viszont ha
szükségesnek látta, akkor szóbeli tárgyalást is tarthatott.308

Az eljárási szabályok mellett a leglényegesebb eltérés a munkaügyi
bíróság szervezete tekintetében mutatkozott meg. Amint azt már fentebb
említettük, a járásbíróság egyik bírájának elnöklete mellett paritásos alapon
szerveződött az eljáró háromtagú tanács, egy ülnököt a munkáltató, egyet
pedig a munkavállalók sorából jelöltek ki. Az ülnökrendszer jelentőségét
viszont több, a főszabálytól eltérő rendelkezés csökkentette.

Az idézések kibocsátása és a tárgyaláson kívül teljesítendő más bírói
cselekmények mindig ülnökök közreműködése nélkül történhettek.
Az első tárgyalásra nem kellett megidézni az ülnököket. Amennyiben
mulasztás, elismerés, elállás vagy lemondás folytán, illetve valamilyen
pergátló körülmény következtében a pert meg kellett szüntetni, az elnök,
mint egyesbíró intézte az ügyet. Abban az esetben, ha a per nem fejeződött
be az előbb említett okok következtében, akkor sem volt kötelező az

308 Vincenti Gusztáv: id. mű 312. old.
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ülnökök alkalmazása, hanem csak akkor, ha a felek az ülnökök
alkalmazását kérték. Az ilyen felet fel kellett kérni az ülnöki díj
előlegezésére. Amennyiben a fél a felhívásnak nem tett határidőben eleget,
illetve a felek nem kérték ülnökök alkalmazását, úgy az elnök az ügyet
egyesbíróként tárgyalta le.

Érdekesen alakult a szabályozás az ülnökök esetleges tárgyaláson
való megjelenésének elmulasztása esetére. Amennyiben ugyanis a felek
kívánságára ülnökök alkalmazása vált szükségessé, a tanács elnöke a
tárgyalás elhalasztása és új határnap kitűzése mellett intézkedett az ülnökök
megidézése iránt. Ha a szabályszerűen megidézett ülnökök valamelyike
nem jelent meg a tárgyaláson, az elnök az ügyben az ülnökök részvétele
nélkül, egyesbíróként bírálta el az ügyet.

Jól látható tehát, hogy az ülnökök alkalmazásának csak az érdemi
tárgyaláson és ott is csak akkor van helye, ha a két fél közül valamelyik azt
akarja, sőt az ezzel kapcsolatos költségeket meg is előlegezi, de még ekkor
is megtartható a tárgyalás ülnökök nélkül, ha a szabályszerűen megidézett
ülnökök közül a határnapon bármelyik távol marad. Az ügyfelek az
ülnökök alkalmazásától nem reméltek olyan előnyt, amely miatt megérte
volna számukra a költségeket (és a pertartam növekedést) vállalni. A
korabeli irodalom309 szerint, ezen okok következtében az ülnökökkel való
bíráskodás gyakorlatilag teljesen megszűnt és a munkaügyi bíróságok
egyesbíróként tárgyalták az ügyeket. Ezzel pedig lényegében azt a
legjellemzőbb sajátosságát iktatták ki a munkaügyi bíráskodásnak, amely
miatt létrehozták ezt az elkülönült intézményt.
Ez a tendencia pedig már csak azért sem lehetett a jogalkotó szándékával
megegyező, mert például az ülnökök kijelölésének szabályait igen
részletesen körülírta.

Az ülnököket a munkáltatók és a munkavállalók e célból összeállított
jegyzékbe felvett egyesületei és testületei delegálták (a jegyzékre való
felkerüléshez a kereskedelemügyi és a többi érdekelt miniszter
egyetértésére volt szükség). A jegyzékbe csak a törvény előírásainak
megfelelően vagy kormányhatóság által megerősített alapszabályok szerint
tevékenykedő, hatósági vagy közérdekű gazdasági tevékenységet kifejtő
egyesületeket, illetve testületeket lehetett felvenni. A jegyzéket illetve
annak változásait a Budapesti Közlönyben közzé kellett tenni. A jegyzékbe
felvett egyesületek és testületek a munkaügyi bírósághoz legalább négy, a
lakosság vagy az ügyek számához képest esetleg több ülnököt jelölt ki. Az

309 Vincenti Gusztáv: id. mű 309. old.
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illetékesség körében mutatkozó szabály volt, hogy az egész országra
kiterjedő hatályú szervezetek az összes munkaügyi bírósághoz, a helyi
szervezettel rendelkezők pedig a székhely szerint illetékes munkaügyi
bírósághoz delegáltak ülnököket.

Az ülnöki jelölés feltétele volt, hogy az illető 26. életévét betöltött
önjogú férfi, magyar állampolgár legyen, aki feddhetetlen előéletű,
szakmájában legalább három éve tevékenykedik, és az illetékes
járásbíróság székhelyén lakik. Az illető az ülnöki jelölést köteles volt
elfogadni, de fontos okból kérhette a munkaügyi bíróság elnökétől a
felmentést, akinek az e körben hozott végzése ellen felfolyamodásnak volt
helye.

Az ülnökök tevékenységük körében közhivatalnokoknak minősültek
és működésük megkezdésekor a munkaügyi bíróság elnöke előtt
fogadalmat tettek, hogy a tisztséggel járó kötelezettségeiket híven,
pontosan és részrehajlás nélkül teljesítik, a hivatali, üzleti és üzemi titkot
megőrzik.

Az ülnöki pozíció tiszteletbelinek számított, de a keresetveszteség
pótlására minden ügyben, minden tárgyalásért díjazásban részesültek (mint
tudjuk, az ülnökök költségeit az őket kérő fél előlegezte meg) és a tárgyalás
befejezése után rögtön megkapták a javadalmazásukat.

A munkáltató nem zárkózhatott el attól, hogy az általa foglalkoztatott
munkavállaló ülnökként a tárgyaláson megjelenjen és az eljáró tanács
munkájában részt vegyen. Ezen kötelezettség megszegése kihágásnak
minősült.

Az ülnöki feladatok elmulasztásához a jogszabály különböző
szankciókat fűzött. Az ülnök, ha a tárgyalás rendjét zavarta, kötelességeit
más módon megszegte, különösen, ha a tárgyaláson szabályszerű idézés
ellenére egyáltalán nem, vagy késedelmesen jelent meg és emiatt a
tárgyalást el kellett halasztani, az elnök pénzbírsággal sújthatta és az
okozott költségekben marasztalhatta. Bár ezt a szabályt – mint fentebb
láthattuk – a bírák nem alkalmazták következetesen.310 Ismételt
kötelezettségszegés esetén az ilyen magatartást tanúsító ülnök nevét a
pénzbírság okának feltüntetésével közölni kellett az őt kijelölő egyesülettel
vagy testülettel azért, hogy gondoskodjon más ülnök kijelöléséről. A
pénzbírságot kiszabó elnöki határozat ellen a közléstől számított három nap
alatt egyfokú halasztó hatályú felfolyamodásnak volt helye a

310 Nagy László: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon (történeti áttekintés), (kézirat, Bp. 1993.,
ÉT Phare Pályázat) 13. old.
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törvényszékhez. Összességében a rendszerről elmondható, hogy az ülnökök
alkalmazása formálissá vált – amint arra már fentebb utaltunk – és
gyakorlatilag jelentéktelenné tette a munkaügyi bíróságokat.311

A kollektív érdekviták területén elsődlegesen a sztrájkjog
szabályozásával kell foglalkoznunk. Törvényi szintű sztrájkszabályozás
nem létezett, bár a sztrájkot, mint a munkaküzdelem egyik eszközét
engedélyezték. A munka egyidejű tömeges beszüntetése, a sztrájk és a
munkások egyidejű tömeges kizárása akkor volt megengedett, ha az nem
ütközött a közjó érdekébe. A tömeges munkabeszüntetésre, illetve a
tömeges munkáskizárásra gyakorlatilag a kollektív szerződés
megkötésének illetve módosításának elérése végett került sor. Ebből
adódóan a kollektív szerződések megkötésével illetve folyamatos
revíziójával a tömeges sztrájkok illetve a tömeges munkáskizárás
megelőzhetővé vált. Ebben az időszakban viszont a kollektív szerződéseket
elsősorban az ipar, a kereskedelem és a pénzpiac területén kötötték, amely
tényből az következik, hogy jelentős munkavállalói kör maradt kollektív
szerződéses szabályozás nélkül.

Az ún. bérviszályok rendszere területén az országgyűlés megalkotta
az 1923. évi XXXII. törvénycikket, amely – többek között – előírta, hogy a
kormány a rendkívüli gazdasági viszonyokra tekintettel a munkaügyi viták
megoldására paritásos alapon egyeztető bizottságokat hozzon létre. Ez
alapján született meg a 6405/1923 ME sz. rendelet, amely szabályozta a
tömeges érdekvitákat. A rendelet értelmében, ha a munkáltató és a
munkavállaló között a munkabér kapcsán vita keletkezett, egyeztető
eljárást kellett tartani, amelyet a felek bármelyike kezdeményezhetett az
illetékes iparfelügyelőnél. A tömeges érdekviták rendszere céljából a
kereskedelemügyi miniszter minden iparfelügyelő (és főfelügyelő) mellé
békéltetőt nevezett ki. A békéltetőt a vitában érdekelt felek választották ki,
megegyezés hiányában az iparfelügyelő jelölte ki az illetőt a
kereskedelemügyi miniszter által kinevezettek névsorából. A békéltető által
összehívott békéltetőtárgyaláson az érdekeltek öt-öt fővel képviseltethették
magukat. Amennyiben a békéltető eljárás megállapodással végződött, a
határozat minden érdekelt üzemre kötelező volt, de a döntéssel szemben a
munkaügyi bírósághoz lehetett fordulni.

A rendelet legfőbb hibájának azt tartották, hogy a törvénycikk által
előírt kógens jellegen enyhített és nem terjedt ki minden alkalmazotti

311 Kiss György: id. mű 884. old.
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kategóriára, valamint nem kötelezte a munkáltatókat képviselőik
megválasztására.312

A kritikák hatására a szabályozás akként módosult, hogy munkaügyi
érdekvita esetén az egyeztető eljárás megindítása és az érdekelteknek az
eljárásban való részvétele kötelező volt. Az iparfelügyelők mellé több
békéltetőt jelöltek ki, de állandó békéltető bizottság továbbra sem
működött. Szintén nem rendelkezett a jogszabály a kötelező vagy
választható döntőbírósági eljárásról sem.

Említésre érdemes még az 1936. évi VIII. törvény szabályozása,
amely felhatalmazta az ipartestületet arra, hogy a tagjainál foglalkoztatott
alkalmazottak besorolása, a munkaviszonyból keletkező ún. közös érdekű
ügyek megbeszélése és együttes megállapodások – különösen az ún.
munkaszabály-szerződések – megkötésére munkaügyi bizottságokat
alapíthat. A bizottságok paritásos alapon működtek, vagyis a munkáltatók
és az alkalmazottak azonos számban küldték képviselőiket. A
munkaszabály-szerződés előírásainak megszegése esetén a szerződésszegő
félre kötbért lehetett kiszabni, amely ügyben az ipartestületi szék, ilyen
szerv hiányában pedig az ipartestületi elöljáróság döntött.313

3. A munkajogi viták rendezése a II. világháború után a rendszerváltásig

A több mint 45 évet felölelő időszak szakaszolása tekintetében a
magunk részéről követjük a jogi szabályozásnak a Munka Törvénykönyve
általi elfogadásban megnyilvánuló változásait. Ennek megfelelően az első
szakasz az I. Munka Törvénykönyve (1951. évi 7. tvr.) hatályba lépéséig,
míg a második a II. Munka Törvénykönyve (1967. évi II. tv.) elfogadásáig
tart. Ismerjük, de nem értünk egyet Nagy László314 és több más szerző315

azon kategorizálásával, amely szerint a szakaszok 1945-1949; 1950-1964
és 1965-1992 közötti időszakra esnek, mert Nagy László véleménye szerint
a munkajogi viták elbírálásának rendszerére vonatkozó átfogó szabályozás
mindkét esetben megelőzi a törvények hatálybalépését. A szerző ezen
következtetését arra alapozza, hogy a munkaügyi viták elbírálására
vonatkozó szabályok megváltoztatása nem igényelt olyan széles körű
egyeztetést, mint a munkaviszonyok összes kérdését rendező, átfogó kódex

312 Lux Judit: id. mű 18. old.
313 Nagy László: id. mű 16. old.
314 Nagy László: id. mű 2. old.
315 Pl.: A munkavállaló, a munkáltató és az állam (Országos konferencia), (Bp. 1989. MKI) 45-65. old.
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elfogadtatása. Ezt az álláspontot azért nem tudjuk elfogadni, mert az ilyen
felfogás a munkajogi viták rendszerét mintegy „kiszakítja” a munkajog
átfogó szabályai közül, aminek nem látjuk különösebb indokát.

3.1. A vitarendezés 1945 és 1951 között

Ebben az időszakban az egyéni munkajogi jogvitákban az alábbi
szervek voltak jogosultak eljárni:

− munkaügyi bíróság;
− közigazgatási hatóság;
− szolgálati felettes;
− paritásos egyeztető bizottságok.

Munkaügyi bíróságok

Az 1800/1946 ME sz. rendelet kiterjesztette a munkaügyi bíróság
hatáskörét a háztartási alkalmazottak és a mezőgazdasági munkavállalók, a
6000/1948 Korm. sz. rendelet pedig a házfelügyelők illetve a
segédházfelügyelők és munkáltatójuk között munkaügyi vitákra, amely
változtatással a közalkalmazotti szférát leszámítva a munkaügyi bírósági
hatáskör a munkaviszonyokat illetően általánossá vált.

A valóságban viszont a munkaügyi bíróság hatásköre szűkebb volt,
mint amire a jogszabályok alapján következtetni lehetett. Tudniillik
azokban az ügyekben, amelyeket a kollektív szerződésekben szabályoztak,
az egyeztető bizottságoknak volt hatásköre. Lényegében a munkaügyi
bíróságok elé a munkaviszony létesítésével, módosításával és
megszüntetésével összefüggő viták kerültek.316

Ezen hatásköri szabályokhoz képest mindenképpen visszalépést
jelentett azon módosítás, hogy – a mezőgazdasági és rokon termelési ágak
kollektív szerződésének hatálya alá tartozó állami és közületi munkáltatók
és munkavállalók vitáinak kivételével a többi – mezőgazdasági
munkavállalók vitáját kivette a munkaügyi bíróság hatásköréből. A
kollektív szerződések hatálya kiterjedt:

− a mezőgazdaságban és a rokon termelési ágakban termeléssel
foglalkozó állami és nemzeti vállalatokra;

316 Nagy László: id. mű 20. old.
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− az állami mezőgazdasági gépállomások és a talajjavító nemzeti
vállalatokra;

− az öntözési nemzeti vállalatokra;
− a közületeknek (községek, városok) azokra a státusba nem sorolt

alkalmazottaira, akik a kollektív szerződés hatálya alá tartozó
termelési ágakban végzett munkával azonos munkát végeztek.

A munkaügyi bírósági eljárási szabályok azonosak az előző résznél
ismertetettekkel. Az egyetlen érdemi változás, hogy a 70.000/1948 IM
rendelet szerint, ha a törvényszék ítélete ellen nincs helye felülvizsgálati
kérelemnek, vagy az ítélet felülvizsgálati kérelemre tekintet nélkül
végrehajtható, az ítélet rendelkező részét a kihirdetéstől számított két (2)
nap alatt a felekkel közölni kellett. A közlés alatt ajánlott levélben történő
postai kézbesítést értettek. Ugyanígy kellett a felülvizsgálati bíróság ítéletét
is kézbesíteni. A teljesítési határidőt az értesítés postára adását követő
második naptól kellett számítani. Az ilyen jellegű eljárási szabályok a
munkaügyi bírósági ítélet végrehajthatóságának gyorsítását szolgálták.

A munkaügyi viták elbírálásáról rendelkező 263/1950 (XI. 1.) MT
sz. rendelet szerint a munkavállaló és az állami vállalat, központ, egyesülés
vagy gazdasági iroda között a munkafeltételek megállapítása vagy
alkalmazása tekintetében keletkezett vitákat, (ha azok kiküszöbölése
közvetlen tárgyalás útján nem volt lehetséges) – a korábbi időszakban is
alkalmazott egyeztető bizottság és szolgálati út mellett – munkaügyi
bíróság előtt kellett intézni.317 Ezt az elvet és a jogszabály által létrehozott
rendszert az 1951. évi 7. tvr-ként megalkotott Munka Törvénykönyve is
átvette. A későbbiek során viszont az igazságszolgáltatás reformja ürügyén
az elkülönült munkaügyi bíróságokat megszüntették és helyettük első
fokon a járásbíróságok, illetve városi bíróságok, másodfokon a szintén
általános hatáskörű megyei bíróságok ítélkeztek a munkaügyi perekben.

Közigazgatási hatóság

A közigazgatási útra terelt viták köre bizonyos értelemben szűkebb
lett, de más értelemben kibővült. Az alábbi viták tartoztak közigazgatási
útra:

− a közszolgálati alkalmazottak munkaügyi vitái;

317 A hatásköri megosztásról részletesen szól: A munkavállaló, a munkáltató és az állam (Bp. 1989. MKI)
48-49. old.
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− az országos (iparági, szakmai) egyeztető bizottság (ezekről a
későbbiekben részletesen lesz szó) határozata elleni felülvizsgálati
kérelmeket az Országos Munkabérmegállapító Bizottság
Titkársága bírálta el;

− a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. igazolási,
létszámcsökkentő vagy munkaerőgazdálkodási intézkedések miatt
elbocsátott alkalmazottainak munkaügyi vitái a közlekedésügyi
miniszter által kinevezett elnökből és a Budapest Székesfőváros
Közlekedésügyi Rt. igazgatósága valamint a Magyar Közlekedési
Alkalmazottak Szabadszakszervezete által kiküldött 2-2 tagból
álló bizottság (quasi államigazgatási hatóság) kompetenciájába
tartoztak.

Sajátosan szabályozták a mezőgazdaságban az olyan munkaügyi
vitákat, amelyek nem a mezőgazdaság és a rokon termelési ágakra
vonatkozó kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkáltatók és
munkavállalók között merültek fel. A 4079/1949. Korm. sz. rendelet
egyeztető eljárást illetve közigazgatási hatóság előtti döntést rendelt az
ilyen ügyekben. Az ilyen viták elintézésére minden városban és
nagyközségben, valamint közjegyzőségi székhelyen és azokban a
kisközségekben, ahol a DÉFOSZ-nak munkástagozata alakult, három
tagból álló munkaügyi bizottságot kellett alakítani. A bizottság két (2)
tagját a DÉFOSZ munkástagozata jelölte ki, a harmadik tag pedig a községi
jegyző (polgármester) vagy az általa kijelölt személy. Amennyiben a felek
a bizottság előtt megegyeztek, az ügy befejeződött. Ellenkező esetben a
bizottság az ügyet további eljárás lefolytatása érdekében a közigazgatási
hatósághoz tette át. Az eljáró hatóság városokban a polgármester vagy az
általa megbízott tisztségviselő, községekben a községi bíróból, jegyzőből
és az elöljáróság egy további tagjából álló köztestület.

A közigazgatási szervek előtti eljárásokban egyébként általában az
államigazgatási eljárás szabályait alkalmazták, kivéve, ha a munkaügyi
vitára speciális, eltérő rendelkezések nem vonatkoztak.

A fentebb említett Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt.
alkalmazottainak ügyeiben a 2310/1949. Korm. sz. rendelet a polgári
eljárási jog alkalmazását rendelte el. A közszolgálati alkalmazottak
munkaügyi vitáinak eldöntését külön jogszabály az államigazgatási eljárás
szabályaitól eltérően alakította ki.
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Paritásos egyeztető bizottság

A tárgyalt időszakban létrehoztak egy új jogintézményt, a kollektív
szerződésekben rögzített megállapodásokon nyugvó és azok alapján
szervezett paritásos egyeztető bizottságokat.318 Ezek sajátos hatáskörrel
rendelkező testületek voltak: eljártak egyrészről a kollektív szerződést kötő
felek között felmerült kollektív vitákban, másfelől a kollektív szerződésben
foglalt individuális jogok és kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő
teljesítésével kapcsolatban felmerült vitákban is.319

Az időszakra jellemző volt, hogy a népgazdasági, iparági vagy
szakmai kollektív szerződéseket országos szinten kötötték meg (a későbbi
időszakban egyes nagyvállalatnál hoztak létre üzemi kollektív szerződést).
Ennek megfelelően a paritásos egyeztető bizottságok is országos
hatáskörrel rendelkeztek, amelynek az volt a hátránya, hogy sok ügyben
kellett dönteniük, és így az eljárás hosszantartó és körülményes volt, illetve
csupán az iratok alapján döntöttek, a felek meghallgatására egyszerűen nem
adódott lehetőség. Észlelve ezt a problémát, a rendszert a későbbiek során
decentralizálták és megalakultak a vállalati és megyei egyeztető
bizottságok, valamint az iparági (népgazdasági szintű) illetve szakmai
egyeztető bizottságok.

Az egyeztető bizottságok megszervezéséről az országos hatályú
kollektív szerződések rendelkeztek, és egyes részletkérdések tekintetében
voltak eltérések, de a legfontosabb szabályok viszonylagosan egységesnek
bizonyultak.

Az iparági (szakmai) egyeztető bizottságok 3-3 munkáltatói illetve
szakszervezeti küldöttből álltak, a testületek élén felváltva vagy a
munkáltató vagy a szakszervezet által delegált elnök tevékenykedett.

A megyei egyeztető bizottságokat – amelyek szintén három-három
tagból álltak – azokon a helyeken alakították meg, ahol nagyszámban
voltak munkáltatók (húsipar, kiskereskedelem, mezőgazdaság).

A legalsó szinten a vállalati egyeztető bizottságot ott lehetett
megalapítani, ahol üzemi bizottság is működött (ezekről a későbbiekben
részletesen lesz szó). Az egyeztető bizottság egyik tagja maga a munkáltató
(illetve a megbízottja), a másik tagja közül pedig az egyik a szakszervezet,
a másik az üzemi bizottság küldöttje volt.

318 Kovács Gy. László: A 4800/1945. M.E. rendelet alapján működő egyeztető bizottságok gyakorlatáról
(Jogtudományi Közlöny I-1946.) 167-170. old.
319 Ezen kettősségre mutat rá Nagy László: id. mű 17-18. old.
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Az egyeztető bizottság hatáskörébe tartozott minden, a kollektív
szerződésben szabályozott kérdéssel kapcsolatos egyéni vita. Amint arra
már fentebb utaltunk, a kollektív szerződések tartalma tekintetében adódtak
eltérések, ezért az egyeztető bizottságok hatáskörébe utalt kérdések között
is mutatkozott differencia.

Az országos (majd iparági, szakmai) egyeztető bizottság bármely
ügyben eljárhatott első fokon és másodfokon a megyei, illetve vállalati
egyeztető bizottságok döntései elleni fellebbezés kapcsán. Ezen bizottságok
határozatai ellen az Országos Munkabérmegállapító Bizottság
Titkárságához lehetett fordulni, amely kasszációs jogkörrel rendelkezett.

A megyei egyeztető bizottságok – ha az országos kollektív szerződés
másként nem rendelkezett – minden vitás ügyben eljárhattak.

A vállalati egyeztető bizottság járt el első fokon a bérmegállapítással,
szabadsággal kapcsolatos ügyekben és minden olyan vitában, amelyet az
iparági paritásos egyeztető bizottság ide utalt.

A kollektív szerződések alapján egyeztető bizottságok eljárására
egységesnek mondható eljárási szabályokat nem lehetett találni.320

Az ilyen szabályokat vagy a kollektív szerződések tartalmazták, vagy
az arra vonatkozó gyakorlatot az egyeztető bizottság alakította ki. Az
egyéni vitákban a felek személyesen nem vettek részt az eljárás alatt. A
bizottság az iratok tartalma alapján, a felek meghallgatása nélkül döntött,
magáról az ülésről jegyzőkönyvet vettek fel, a meghozott határozatot pedig
írásban közölték az érintett felekkel.

A kollektív érdekviták körében feltétlenül meg kell említenünk a
munkaügyi kapcsolatok fejlődését jelző üzemi bizottságok létrehozását és a
kollektív szerződések szerepének erőteljes növekedését.321

Az üzemi bizottságok322 az üzemek vezetésére jöttek létre, az
újjáépítést, a termelés folyamatosságának biztosítását és a
munkásellenőrzést tekintették alapvető feladatuknak, s helyi szinten
képviselték a szaktanácsnak az összmunkásságra vonatkozó döntését. Ezen
bizottságok először még spontán alakultak meg, tükrözve a munkavállalók
azon igényét, hogy beleszólhassanak az őket közvetlenül érintő
kérdésekbe.323 Ezt követően a 4000/1945 ME sz. rendelet kötelezően írta
elő az üzemi bizottság bevezetését minden munkahelyen. Az 50100/1945

320 Nagy László: id. mű 29-30. old.
321 A munkavállaló, a munkáltató és az állam (Országos konferencia, MKI Bp., 1989.) 46. old.
322 Weltner Andor: Az üzemi bizottság, mint jogintézmény (Jogtudományi Közlöny I-1946.) 218-222.
old.
323 Lux Judit: id. mű 30. old.
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Ip.M sz. rendelet – szintén az üzemi bizottságokról szólva – hatálya a
legalább ötven fő munkavállalót foglalkoztató ipari, bánya- és
kohóvállalatra, közhasznú villamosműre vonatkozott. Személyi hatályát
tekintve minden munkaviszonyban álló munkavállalóra kiterjedt, kivéve a
vezetőket. Azoknál a munkáltatóknál, ahol a létszám nem érte el a 20 főt, a
szakmai szakszervezet közreműködésével választott bizalmi látta el az
üzemi bizottság feladatait. A rendelet szerint az üzemi bizottságok
hatásköre kiterjedt a munkavállalók összes, a munkaviszonyt érintő és
szociális jellegű ügyeire: a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekre
(munkabér, munkaidő, szabadság), a munkavállalók munkaviszonyból
folyó jogainak érvényesítésére a munkavállalók közös gazdasági és jóléti
érdekeire, a családvédelemre, üzembiztonsági, egészségügyi
berendezésekre, kulturális és jóléti intézményekre, a balesetek elleni
védekezésre. Az üzemi bizottság ellenőrizte az üzem termelési menetét és
tervének teljesítését. Amennyiben a munkáltató valamely cselekménye
vagy ügyvitele jogszabályba, közérdekbe, vagy a jó erkölcsbe ütközött, az
üzemi bizottság köteles volt az illetékes szakszervezetnek jelentést tenni.
Az ellenőrzés gyakorlása érdekében az üzemi bizottság az üzleti könyveket
megtekinthette, vagy szakértővel megvizsgáltathatta. Személyeket
hallgathatott meg és a munkáltatóról adatokat követelhetett. Az üzemi
bizottság megbízottja révén részt vehetett a részvénytársaságok, korlátolt
felelősségű társaságok és szövetkezetek igazgatósági illetve taggyűlésein.
A munkáltató köteles volt negyedévenként a termelés és a piac várható
alakulásáról az üzemi bizottságnak pontos jelentést adni és havonta
üzemvezetői értekezletet tartani, amelyen az üzemi bizottság küldöttei részt
vettek. Ha a munkáltató az üzem termelését érintő kérdésben az üzemi
bizottság javaslatát nem fogadta el, azt az üzemi bizottság a szakszervezet
hozzájárulásával az Országos Üzemi Döntőbizottság elé terjesztette, amely
jogerősen döntött.

A rendelet a munkaügyi viták elintézésének rendjét akként
szabályozta, hogy azok az üzemi bizottságok hatáskörébe tartoznak és
szóbeli tárgyalás alapján döntötték el, az olyan munkahelyeken pedig, ahol
üzemi bizottság nem működött, a munkavállalók közvetlenül (esetleg a
bizalmiak bevonásával) a munkáltatóval vagy annak meghatározott
képviselőjével intézték az ügyet.324

324 Az üzemi bizottságok szerepéről ld. még Radnay József: Munkajog (Bp. 2000.) 25. oldal, illetve Kiss
György: A piac és az emberi tényező (Bp. 1995.) 34. old.
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A paritásos egyeztető bizottságok részben az egyéni, részben a
kollektív jogi és érdekvitákban jártak el. A bizottságok hatáskörét és
eljárási szabályait a fentiekben már ismertettük és ezen kérdések
tekintetében nem nagyon mutatkozott eltérés az egyéni és a kollektív viták
között. Az egyetlen különbség az volt, hogy kollektív vita esetén, ha az
iparági egyeztető bizottság olyan kérdésben hozott határozatot, amelyet a
kollektív szerződés nem rendezett, azt a keretszerződést kötő
érdekképviseleten keresztül az OMB Titkárságához kellett felterjeszteni
jóváhagyás végett, ami lényegében a kollektív szerződés kiegészítésével
(módosításával) volt egyenlő. Ebből adódóan az eljárásra a kollektív
szerződés megkötésének szabályai voltak az irányadók.

Sajátosan alakult az Országos Munkabérmegállapító Bizottság
Titkárságának hatásköre a kollektív vitás ügyek esetében.325 (A Bizottság
egy államigazgatási szerv volt, ahol az ott dolgozók közalkalmazotti
jogviszony keretében fejtették ki munkájukat.) Mind hivatalból, mind
valamelyik keretszerződést kötő fél kérésére – hivatalbóli eljárás esetén az
érintett felek véleményének kikérése után – hatályon kívül helyezhette az
egyeztető bizottságok határozatát. Nem volt szükség a felek véleményének
kikérésére abban az esetben, ha a Titkárság az egyeztető bizottság
jogszabályba, kollektív szerződésbe vagy OMB határozatba ütköző
döntéseit semmisítette meg. Amint azt az egyéni vitáknál említettük, a
Titkárság eljárására az államigazgatási eljárás szabályai (valamint az
Országos Munkabérmegállapító Bizottság ügyrendje) voltak az irányadók.

A legmagasabb fórumnak ezekben az ügyekben – amennyiben az
országos jelentőségű kollektív vitának minősült – az Országos
Munkabérmegállapító Bizottság minősült, amely szerv a kollektív
szerződések regisztrálása és kihirdetése mellett látta el a feladatát. A
Bizottság tagjait egyenlő arányban delegálták a szakszervezetek, a
munkáltatók illetve a Minisztertanács, amely utóbbi szerv nevezte ki a
Bizottság elnökét is.

1948-at követően aztán a helyzet gyökeresen megváltozott. Az
államosítások befejezésével az üzemi bizottságok szerepe, feladata teljesen
megváltozott, hiszen ezt követően a termelést segítették, versenyterveket
készítettek, azokat ellenőrizték és a munkaversenyt szervezték. A
2350/1949. Korm. sz. rendelet szerint üzemi bizottság néven a korábbi –
átalakított – szakszervezeti bizottságok működtek tovább. A
szakszervezetek jelentősége erőteljesen lecsökkent, funkciójuk átalakult. A

325 Lux Judit: id. mű 32. old.
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kollektív szerződés – ha egyáltalán hatályban maradt egy munkáltatónál –
már nem a munkáltató és a szakszervezet közös érdekeit tükrözte, hanem a
tervteljesítést szolgálta. Valós szakszervezeti érdekképviselet és eredeti
funkcióját betöltő kollektív szerződés hiányában érdekvitákra nem került
sor.

1949-ben a kollektív keretszerződések előírták, hogy a szakszervezet
és az iparigazgatóság hozzájárulásával vállalati egyeztető bizottságot kell
létrehozni. A vállalati egyeztető bizottság hatáskörébe a besorolás, a
szabadidő megállapításának vitás ügyei tartoztak. A bizottságot a vállalat
igazgatója – vezetője – által megbízott két személy, az üzemi bizottság egy
tagja és a szakszervezeti felelős alkotta. A vállalati egyeztető bizottság
döntése ellen a munkavállaló az ipari egyeztető bizottsághoz
fordulhatott.326 Az Országos Munkabérmegállapító Bizottság eredeti
funkciója is megváltozott, működése gyakorlatilag formálissá vált, helyette
quasi önálló hivatalként a titkárság tevékenykedett.

Amennyiben a szakszervezet és a munkáltató között vita merült fel,
akkor a felettes szakszervezeti szerv illetve a munkáltatót irányító illetékes
állami szerv együttesen döntött, különösebb eljárási szabályok és alakszerű
határozat nélkül.

Az 1951. évi 7. tvr. 17. fejezete tartalmazta a munkajogi viták
elintézésének a szabályait a fentebb írtaknak megfelelően.

3.2. A vitarendezés 1951. és 1992. között

Érdekes módon a munkajogi viták területén az 1967. évi II. tv. (a
második Munka Törvénykönyve) a bírósági utat nem érintette. Csupán az
1972-ben bekövetkezett igazságszolgáltatási szervezeti reform hozott
változást a bírósági szervezetben a munkajogi perek körében, amikor újból
felállították a munkaügyi bíróságokat. Az 1972. évi IV. tv. szabályai
értelmében Magyarországon a fővárosban és minden megyeszékhelyen
működnek elsőfokú munkaügyi bíróságok. A munkaügyi bíróságok
háromtagú tanácsban jártak el, amelyek élén egy, a Népköztársaság Elnöki
Tanácsa által választott hivatásos bíró állt, és további két (2) tagja a
szakszervezetek megyei (fővárosi) tanácsa által jelölt, a megyei (fővárosi)
tanács által választott népi ülnök volt.

326 Lux Judit: id. mű 38. old.
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A reformot megelőzően a munkaügyi viták közül továbbra is a
járásbíróságok jártak el a leltárhiányért való felelősséggel kapcsolatos
ügyekben, továbbá másodfokon azokban a munkaügyi vitákban, amelyek a
munkavállaló életének, egészségének, vagy testi épségének megsértése
miatt felmerült kárral, a munkavállaló által bűncselekménnyel okozott kár
megtérítésével, a vállalattal munkaviszonyban álló munkavállalónak
feladatterv, pályázat, szerződés alapján vagy újítási díj címén járó anyagi
elismerésével kapcsolatban merültek fel.327

(Érdekes hatásköri – és részben jogdogmatikai – vitáról328 lehetett
olvasni a korabeli szakirodalomban, a mérlegelési jogkörben hozott
munkáltatói intézkedések kapcsán.)329

Az időszak elején a bírósági eljárás szabályaiban a korábbiakhoz
képest a 4/1967. IM rendelet hozott változtatásokat.

A felülvizsgálati kérelem elbírálása a járásbíróság illetve a városi
vagy a kerületi bíróság hatáskörébe tartozott. Az eljárásra kizárólag annak a
megyei bíróságnak a székhelyén levő járásbíróság illetékes, amely megye
területén a megtámadott határozatot hozták, Budapesten kizárólag a Pesti
Központi Kerületi Bíróság járt el.

A felülvizsgálati eljárásra a polgári perrendtartás szabályai voltak az
irányadók az igazságügyminiszter által megállapított eltérésekkel, amelyek
az eljárás gyorsítását szolgálták. A járásbíróságok az ügyben véglegesen
döntöttek, ítéletük ellen nem volt helye rendes jogorvoslatnak.

A bírósági törvény elfogadását követően a munkaügyi bíróságok
hatáskörébe kerültek az alábbi ügyek:

− a munkaügyi döntőbizottság határozata elleni kereset folytán
indult perek,

− a magasabb vezető állású dolgozók munkaügyi vitái,
− a vállalati szakszervezeti szerv által a munkáltató intézkedése

ellen benyújtott kifogás miatt indított perek,
− az ipari és mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok és a

szövetkezet között a tagsági viszonyból eredő viták.

1972-őt követően az 1979. évi 31. sz. tvr-el megállapított Pp.
módosítás vezetett be eltéréseket a munkaügyi perek tekintetében az

327 Máltás Gy. - Trócsányi L: A munkaügyi viták elintézésének új szabályozása (Jogtudományi Közlöny
XVIII. – 1963.) 410-413. old.
328 Román László: „Egy munkajogi eset margójára” (Magyar Jog, 1959/12.)
329 Weltner Andor: Hozzászólás egy munkajogi jogeset margójára című cikkhez (Magyar Jog, 1960/3.)
83-87. old.
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általános szabályokhoz képest. Ezt követően az eljárási törvény két esetben
(a vállalat anyagi felelőssége tárgyában hozott határozat elleni és a dolgozó
anyagi felelőssége tárgyában hozott határozat elleni ügyekben 5.000,-Ft-ot
meghaladó perérték tekintetében) tette lehetővé a munkaügyi bíróság ítélete
elleni fellebbezést a megyei bírósághoz.

Sajátosan keveredtek a már ismertetett bírósági és még ismertetésre
kerülő döntőbizottsági eljárás szabályai a közigazgatási, illetve szolgálati
úton történő elbírálás szabályaiban. Ezek közül kiemelést érdemelnek a
magasabb vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések 1979-
ben bekövetkezett változásai. Az ilyen típusú ügyeket a sérelmesnek tartott
munkáltatói intézkedést hozó közvetlen felettese (szolgálati felettes) bírálta
el. Kivételt képeztek a munkaviszony megszüntetése, a fegyelmi határozat
és a fegyelmi eljárás mellőzésével kiszabott büntetés, valamint a
prémiumnak és a részesedési alap terhére adott bármely juttatásnak a
csökkentése vagy megvonása elleni ügyek. Ebben az esetben a döntést
személyes hatáskörben miniszter vagy miniszternél magasabb szintű szerv
hozta, mert ezekben az esetekben a magasabb vezető állású dolgozó
közvetlenül a munkaügyi bírósághoz fordulhatott.

A szolgálati felettes a munkaügyi vitát a munkaügyi döntőbizottság
eljárására vonatkozó szabályok szerint bírálta el, azzal az eltéréssel, hogy
nem kellett tárgyalást tartani, de köteles volt lehetőséget adni arra, hogy az
érintett fél a kérelemben foglalt álláspontját szóban is előadhassa és
bizonyítékait előterjeszthesse.

A szolgálati felettes döntése ellen a munkaügyi bíróság előtt lehetett
keresetet indítani, de nem volt helye keresetnek a munkaviszony
megszüntetése, fegyelmi határozat illetve fegyelmi eljárás mellőzésével
kiszabott büntetés, valamint a prémiumnak és a részesedési alap terhére
adott bármely juttatásnak a csökkentése vagy megvonása esetén, mert az
ilyen ügyekben a döntést hozó szolgálati felettesnél lehetett új eljárást
kezdeményezni.

A leglényegesebbnek mondható változás 1964-ben a korábbi
egyeztető bizottsági eljárások330 területén következett be azzal, hogy ezen
testületek helyett létrehozták a munkaügyi döntőbizottságokat.331 A
munkaügyi döntőbizottság egy elnökből, elnökhelyettesből, tagokból és

330 Nagy László: A területi egyeztető bizottságok gyakorlatáról (Munkaügyi Szemle, 1960/1.) 32-35. old.
331 Az intézmény nevének változása már önmagában is tükrözi az új koncepciót: az egyeztetés helyett a
döntésen van a hangsúly, a jogalkalmazói funkción (ld. erről részletesebben: A munkavállaló, a
munkáltató és az állam Országos konferencia), (Bp. 1989. MKI) 50. old.
Ugyanerről ld.: Gecséné-Hegedűs-Kenderes-Rábaközi: A magyar munkajog alapintézményei (Bp. 1986.)
333. old.
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póttagokból állt. Az elnököt és elnökhelyettest a munkáltató és a
szakszervezet javaslatára a területi döntőbizottság (ennek részletszabályait
a későbbiek során ismertetjük) elnöke bízta meg, a tagokat illetve a
póttagokat a munkáltató illetve a szakszervezet delegálta. A munkaügyi
döntőbizottság háromtagú tanácsban tárgyalt, amelyet az elnök vagy az
elnökhelyettes vezetett, a tagok közül pedig az egyiket a munkáltató, a
másikat a szakszervezet által küldött személyek alkották. Azok, akik a
munkaügyi döntőbizottság munkájában részt vettek, a hivatásos bírákhoz
hasonlóan a megbízatás kezdetekor esküt tettek. A résztvevők megbízatása
egyébként eleinte két (2) évre szólt, majd az akként módosult, hogy
határozatlan időre kapták a mandátumukat az érintettek. A megbízatás
megszűnt a tisztségviselő lemondásával (és annak a kijelölésére illetve a
megbízás megadására jogosult általi elfogadásával), a munkaviszony
megszűnésével, visszahívással, illetve az illető személy olyan munkakörbe
vagy tisztségbe kerülésével, amely miatt eleve nem lett volna jelölhető. A
visszahívás esetét akként szabályozta a jogszabály, hogy ha a
döntőbizottság elnöke vagy tagja a kötelezettségeit hanyagul vagy
egyébként a törvénynek nem megfelelően látta el, illetve ha a tisztségre
méltatlanná vált, visszahívható lett. A visszahívásra a kijelölő szerv (ez a
tagok és póttagok esetén a vállalat vagy a szakszervezeti szerv) volt
jogosult, míg az elnök és az elnökhelyettes visszahívását a területi
munkaügyi döntőbizottság elnöke kezdeményezhette, illetve ebben a
kérdésben ő dönthetett a vállalat és annak szakszervezeti szerve együttes
javaslata alapján. A visszahívást írásban kellett közölni és meg kellett
indokolni. A tag és a póttag visszahívásáról a munkaügyi döntőbizottság
határozott, leszámítva azt az esetet, amikor a visszahívás oka a visszahívott
fegyelmi eljárásban vagy annak mellőzésével történő jogerős büntetése,
illetve bűncselekmény miatti jogerős elítélése. Bűncselekmény esetén a tag
illetve póttag visszahívása ennek közlésével vált hatályossá. Amennyiben a
munkaügyi döntőbizottság a visszahívással nem értett egyet, a visszahívó,
ha pedig a visszahívással egyetértett, úgy az érintett tag illetve póttag
kérhette, hogy a visszahívás kérdésében a területi munkaügyi
döntőbizottság elnöke döntsön érvényesen.332

A 9/1967. (X. 1.) MüM sz. rendelet a munkaügyi döntőbizottságok
tagjaival szemben bizonyos feltételeket határozott meg: a vállalat
körülményeit jól ismerő, köztiszteletben álló, megfelelő szakmai
ismeretekkel bíró feddhetetlen dolgozót kell ezzel a tisztséggel megbízni.

332 Nagy László: A munkaügyi viták intézése (Bp. 1973.) 39-42. old.
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Ezen kívül összeférhetetlenségi szabályokat is meghatározott a jogszabály:
kizárta a munkáltató szerv illetve azon egység vezetőjét és helyettesét –
amely mellett a munkaügyi döntőbizottság működik –, valamint azokat a
vezető állású dolgozókat, akik a munkaviszonyt érintő döntéseket
meghozzák vagy előkészítik (munkaügyi osztály vezetője, jogi
osztályvezető/jogtanácsos stb.).

Újabb változást jelentett a tárgyalt időszak alatt az Mt. 1979. évi
módosítása, amely megszüntette a póttagság intézményét és kimondta,
hogy a munkaügyi döntőbizottság elnökét, elnökhelyetteseit és tagjait a
munkáltató és a szakszervezet munkahelyi szervének együttes javaslata
alapján a dolgozók olyan létszámban választják, hogy a munkaügyi
döntőbizottság zavartalan működése biztosítva legyen. A munkaügyi
döntőbizottságban való bármely, az adott munkáltatónál munkaviszonyban
levő dolgozó megválasztható volt. A munkaügyi döntőbizottság tagjainak
és tisztségviselőinek választása ötévi időtartamra szólt. A munkaügyi
döntőbizottságok az idő során sajátos társadalmi igazságszolgáltató
szervekké váltak.333

Az 1960-as évek közepén megváltoztak a munkaügyi
döntőbizottságok megalakításának a feltételei és az alábbi helyeken lehetett
ilyen szervet alakítani:

− minden vállalatnál, ahol szakszervezeti bizottság működött,
− a vállalat olyan egységeinél, ahol a központtal nem azonos

helyiségben található és az egységnél műhely- vagy
osztálybizottság működött,

− a vállalat járási központjában, vagy egyéb részlegében a járás
területén levő olyan egységei számára, amelyeknél
döntőbizottságot nem lehetett alakítani,

− a járási tanács mellett olyan vállalatok, vállalati egységek,
szövetkezetek számára, amelyeknél munkaügyi döntőbizottság
nem volt alakítható és nem tartoztak az előző pont alá, továbbá a
magánmunkáltatók és dolgozók részére.

Községi tanácsnál, valamint a magánmunkáltatónál akkor sem
lehetett munkaügyi döntőbizottságot alakítani, ha ott szakszervezeti
bizottság vagy osztálybizottság működött.

333 Berki Erzsébet: Sztrájkok és más direkt akciók a kilencvenes években Magyarországon
(Zárótanulmány, Bp. 1999.) (MKI Bp., kézirat) 25. old.
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Az 1967-es munkajogi reform során a fenti szabályok akként
módosultak, miszerint lehetőséget adtak a nagyobb létszámot foglalkoztató
vállalatoknál, hogy azonos helységben illetve azonos telephelyen belül több
munkaügyi döntőbizottságot szervezzenek a kollektív szerződésben
foglaltak szerint. Ezen túlmenően változtak a közös munkaügyi
döntőbizottság megalakításának a szabályai. Közös munkaügyi
döntőbizottságokat lehetett alakítani az olyan vállalatoknál, vállalati
egységeknél, amelyeknél az általános szabályok szerint nem volt lehetőség
munkaügyi döntőbizottság alakítására, továbbá a mezőgazdasági és
húsipari termelőszövetkezeteknél és a magánmunkáltatóknál. A közös
munkaügyi döntőbizottságokat a járási illetve a városi és városi kerületi
tanácsoknál alakították, ha a város egyben járási székhely is volt, a város és
a járás részére együttesen lehetett közös munkaügyi döntőbizottságot
létrehozni. Az új szabályozás arra is lehetőséget biztosított, hogy egyes
ágazatokban, valamint nagyobb területre kiterjedő vállalatoknál,
hivataloknál a szervezeti felépítésre vagy egyéb szakmai sajátosságokra
tekintettel – jogszabály vagy kollektív szerződés rendelkezése alapján –
egyes munkaügyi döntőbizottságok működése kiterjedjen olyan
vállalatokra, vállalati egységekre is, amelyek szakszervezeti szervvel
rendelkeztek, tehát elvileg saját munkaügyi döntőbizottságot is
szervezhettek volna (ezek voltak az állami erdőgazdaságok, az
igazságszolgáltatás szervei, a posta és a MÁV területe, a honvédelem és
belügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervek, vállalatok, az alsó és
középfokú oktatási intézmények és a járási tanács felügyelete alá tartozó
községek hivatali szervezetei). Továbbra sem lehetett munkaügyi
döntőbizottságot alakítani a kisipari szövetkezeteknél és
termelőszövetkezeteknél (kivéve a SZÖVOSZ-hoz, illetve a KISZÖV-höz
tartozó szövetkezeteket), a magánmunkáltatóknál akkor sem, ha működött
önálló szakszervezeti bizottság.

Lényeges változás a munkaügyi döntőbizottságok működése
területén 1989 után következett be, elsősorban a rendszerváltás miatti
változások következtében. Egyrészről sok kis létszámú munkáltató (kft.,
bt., kkt. stb.) jött létre, másrészről a nagyvállalatoknál létszámcsökkentések
következtek be. Az előbbi esetben a munkaügyi döntőbizottság
megalakításának nem voltak meg a feltételei, az utóbbi szituációban pedig
a döntőbizottságok működésképtelenné váltak. Ezek a körülmények olyan
mértékben megnövelték a közös munkaügyi döntőbizottságok munkáját,
hogy már képtelennek bizonyultak az ügyek feldolgozására. Ezért
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módosították a jogszabályt, amelynek értelmében az olyan munkáltatónál
keletkezett munkaügyi vitákat, ahol munkaügyi döntőbizottság nem
alakítható, ott közvetlenül a munkaügyi bírósághoz lehet fordulni.334

Az 1960-as évek közepéig egyes viták nem tartoztak az egyeztető
bizottságok hatáskörébe, illetve a munkaviszony megszűnése miatt a viták
egy részében közvetlenül a bírósághoz lehetett fordulni. Az új szabályok
szerint a munkajogi vitákban első fokon általános jelleggel a munkaügyi
döntőbizottságok jártak el, minden vitát itt kellett megindítani.

Törvény, törvényerejű rendelet vagy miniszteri rendelet szolgálati
utat írt elő a bírák, ügyészek (ügyészségi fogalmazók, ügyészségi
nyomozók) munkaviszonyának keletkezésével, megszüntetésével és
áthelyezésével, az ellenük hozott fegyelmi határozattal, valamint a MÁV és
Magyar Posta dolgozóinak fegyelmi ügyeivel kapcsolatos ügyeiben.

A már korábban ismertetett kivételek mellett az Mt. elvonta a
munkaügyi döntőbizottság hatáskörét a teljesítménykövetelmény elleni
panaszok és a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó esetek (amikor a
munkavállalónak nincs alanyi joga valamilyen juttatásra, illetve a döntés a
munkáltatói utasítási jog kereteibe tartozik) tekintetében. A 6/1968 (VIII.
11.) MüM sz. rendelet értelmében a polgári bíróság hatáskörébe (és nem
munkaügyi döntőbizottsági hatáskörbe) került a nappali tagozatos
tanulókkal kötött tanulmányi szerződésből eredő vita. A munkaügyi
döntőbizottsági eljárás szabályai közül az alábbiakat tartjuk kiemelésre
érdemesnek.335

Az eljárás kérelem alapján indult, főszabályként az általános
elévülési időn belül, kivéve a 15 napos határidőn belül megindítható
ügyeket:

− a munkáltató által történt egyoldalú munkaszerződés-módosítás
miatti,

− a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos,
− a kártérítésre, leltárhiány megtérítésére, a tévesen kifizetett

munkabér visszafizetésére kötelező határozat, valamint a fizetési
felszólítás okán keletkezett,

− a fegyelmi határozat és a fegyelmi eljárás mellőzésével büntetést
kiszabó határozat és munkáltatói figyelmeztetés elleni viták.

334 Nagy László: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon (történeti áttekintés), (kézirat Bp., 1993.,
ÉT Phare Pályázat) 35. old.
335 Nagy László: A munkaügyi viták intézése (Bp. 1973.) 57. old.
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A tizenöt napos határidő elmulasztása esetén az érintett a mulasztását
főszabályként kimenthette, ha bizonyította, hogy az önhibáján kívül történt.
A kivételek közé tartozott az elbocsátást vagy áthelyezést kimondó
fegyelmi határozat elleni panaszkézbesítést követő hat hónapon túli
benyújtása, mert ebben az esetben nem volt követelhető a munkaviszony
folytatása, illetve az eredeti munkakörben vagy munkahelyen történő
további foglalkoztatás és munkabér is csak a panasz benyújtását megelőző
hat hónapi időre volt követelhető.

A munkaügyi döntőbizottság a kérelmet az előterjesztéstől számított
nyolc napon belül volt köteles elbírálni.

A munkaügyi döntőbizottság eljáró tanácsában nem vehetett részt az,
akinek az eljárásban való részvétele összeférhetetlen vagy akitől a
tárgyilagos döntés meghozatala egyéb alapos okból nem várható.

A tárgyalásra való idézést legkésőbb a tárgyalás megtartása előtt
negyvennyolc órával az érdekelt feleknek, képviselőknek és a többi
idézettnek kézhez kellett kapnia, és a tárgyalást a panasz benyújtásától
számított nyolc napon belül meg kellett tartani.

A tárgyalás nyilvános volt, de a munkaügyi döntőbizottság a
nyilvánosságot közérdekből vagy a munkáltató érdekében kizárhatta.

A tárgyaláson a fél336 jogi (vagy egyéb, pl. szakszervezeti)
képviseletet vehetett igénybe. A tárgyalásról és az esetleges tárgyaláson
kívüli egyéb meghallgatásokról és bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet
kellett készíteni.

Az eljárás befejezését követően az eljáró tanács zárt ülésen,
szótöbbséggel határozott a vitás kérdés(ek) tekintetében. A határozatot
jegyzőkönyvbe foglalták és azt a tanács minden tagja aláírta. Az
indokolással ellátott határozatot a jelenlevők előtt szóban ki kellett hirdetni
és három napon belül kellett kézbesíteni a feleknek.337

A munkaügyi döntőbizottság határozata ellen rendes jogorvoslat
1972-ig (a bírósági reformig) fellebbezést jelentett a területi munkaügyi
döntőbizottság felé illetve felülvizsgálati kérelmet a járásbírósághoz. 1972-
őt követően másodfokú fórumként a munkaügyi bíróságok ítélkeztek a
munkaügyi vitás ügyekben.

336 Az ügyfél (fél) jogállásáról a munkaügyi döntőbizottsági eljárásban ld. Gáspárdy László: Az ügyfél-
minőség feltételi és kerete a munkaügyi döntőbizottsági eljárásban (Jogtudományi Közlöny, 1971/11.)
519-526. old.
337 Ezeket a szabályokat foglalja össze Nagy László: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon
(történeti áttekintés), (kézirat, Bp. 1993., ÉT Phare Pályázat)
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A jogszabályok lehetővé tették a rendkívüli jogorvoslatot is,
méghozzá új eljárás kezdeményezése címén. Erre akkor kerülhetett sor, ha
olyan tény, bizonyíték, jogerős munkaügyi döntőbizottsági, bírósági vagy
hatósági határozat jutott az érintett felek tudomására, amelyet a munkaügyi
vita során korábban nem bíráltak el és az elbírálás az új eljárás
kezdeményezőjére kedvezőbb határozatot eredményezett volna. Az új
eljárást a munkaügyi vitában résztvevő felek bármelyike kezdeményezhette
a megtámadott határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon
belül. Amennyiben a fél az új eljárás kezdeményezésére okot adó
körülményről csak hat hónap eltelte után szerzett tudomást vagy csak
később jutott abba a helyzetbe, hogy új eljárást kezdeményezhessen, a
határidőt ettől az időponttól kellett számítani. A megtámadott határozat
jogerőre emelkedésétől számított három év eltelte után új eljárást nem
lehetett kezdeményezni. E határidő elmulasztása miatt kimentésnek nem
volt helye. Speciális szabályok érvényesültek a munkaviszony
megszüntetése, a fegyelmi ügyben hozott elbocsátó és áthelyező határozat
tekintetében, mert ilyenkor az új eljárásnak a határozat jogerőre
emelkedésétől számított hat hónap elteltét követő benyújtásakor a
munkavállaló nem követelhette a munkaviszony helyreállítását és az
eredeti munkakörben vagy munkahelyen való továbbfoglalkoztatását és hat
hónapi munkabérnél magasabb összegű követelést sem támaszthatott. Az új
eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet a munkaügyi vitát másodfokon
elbíráló szervhez kellett benyújtani. Az új eljárásban meghozott határozat
elleni jogorvoslat ugyanazokkal a feltételekkel illette meg az érdekelteket,
mint az alapeljárásban.338

A munkaügyi döntőbizottságok a változások hatására kettős arculatot
öltöttek: egyfelől az igazságszolgáltatási rendszer egyik fokát jelentették,
másrészről az akkori időben gyakran emlegetett üzemi demokrácia egyik
intézményeként jelentek meg.339 A munkaügyi döntőbizottság önálló,
független szerv volt, a munkáltató és a szakszervezet helyi szerve a
döntőbizottságok megalakításában működött közre, de felügyeletet nem
gyakoroltak felettük, mint ahogy a területi döntőbizottságok, illetve később
a munkaügyi bíróságok sem gyakoroltak felügyeletet, hanem az első fokon
meghozott határozatokat bírálták el.

338 Lásd erről még Szászy István: Nemzetközi munkajog (KJK Bp. 1969.) 577. old.
339 Nagy László kiemeli a munkaügyi döntőbizottságok „Janus arcúságát” és értékeli ezen intézmények
szerepét (Nagy László: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon (történeti áttekintés), (kézirat, Bp.
1993. ÉT Phare Pályázat)
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A területi egyeztető bizottságok átalakultak területi munkaügyi
döntőbizottsággá vagyis a korábbi társadalmi szervből igazságszolgáltatási
jellegű szervvé változtak (hasonlóan a munkaügyi döntőbizottságokhoz).

Területi munkaügyi döntőbizottságot megyénként kellett alakítani és
működési köre a megyére, illetve a megye területén található megyei jogú
városra is kiterjedt. A gazdaság egyes ágazataiban a munkaügyi miniszter
elrendelhette megyénél nagyobb területre kiterjedően is területi munkaügyi
döntőbizottságok kialakítását (fegyveres erők, fegyveres testületek és
rendészeti szervek dolgozói, a MÁV, a Magyar Posta dolgozóinál került
erre sor).

A területi munkaügyi döntőbizottság elnökét és döntőbíráit a
munkaügyi miniszter nevezte ki a SZOT-tal egyetértésben. A területi
munkaügyi döntőbizottság tagjait a szakszervezetek Megyei Tanácsa
választotta úgy, hogy azokban a különböző népgazdasági illetve iparágak
képviselete biztosítva legyen. A területi munkaügyi döntőbizottság elnöke a
megyei tanács végrehajtó bizottságának alkalmazottja volt, akárcsak a
tagok egy része. A tagokat – akik működésük megkezdése előtt esküt tettek
– a szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem illette meg. A
területi munkaügyi döntőbizottság – akárcsak a munkaügyi döntőbizottság
– háromtagú tanácsban járt el, amelyet az elnök vagy egy munkaügyi
döntőbíró vezetett, a két tagot az ülnökök közül hívták be.

A területi munkaügyi döntőbizottság eljárt másodfokon minden
olyan munkajogi vitában, amelyet a jogszabály nem utalt bírói hatáskörbe.
Ahogyan arról már tettünk említést, a területi munkaügyi döntőbizottság
jogerős döntést hozott, a bíróságokhoz nem lehetett fordulni ezekben az
ügyekben.

A területi munkaügyi döntőbizottság eljárására a munkaügyi
döntőbizottságra vonatkozó szabályok voltak az irányadók.

Amint arra a korábbiakban már utaltunk, a területi munkaügyi
döntőbizottságok 1972-ig, a munkaügyi bíróságok újbóli felállításáig
működtek, azt követően megszüntették őket.

A munkaügyi döntőbizottságok működésével, szervezetével és
eljárási szabályaival talán egy kicsit részletesebben foglalkoztunk, de ennek
magyarázatára a IV. fejezetben még visszatérünk.

1989-ben került szabályozásra a kollektív munkajogi jogvitának egy
újabb esete, az 1989. évi VII. törvény (Sztrájktörvény) szerinti vitafajta.
Amennyiben a sztrájk jogellenességével kapcsolatban keletkezik vita, az a
munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, mely szerv peres eljárásban dönt.
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A kollektív munkajogi érdekviták elbírálásának kérdése ezen
időszakban szorosan összefügg a munkaügyi kapcsolatok rendszerének
általános fejlődésével. Az 1967. évi II. tv. (Mt.) elfogadását követően több
kormányrendelet jelent meg a munkavállalónak a vállalat irányításában
való részvételéről illetve az üzemi demokrácia fejlesztéséről, de ezek
konkrét vitamegoldást nem tartalmaztak azokra az esetekre, ha konfliktus
merült fel a munkáltató és a munkavállalói kollektíva között. Ilyenkor
1989-et követően a szakszervezet élhetett kifogással a sérelmesnek tartott
munkáltatói intézkedéssel (mulasztással) szemben.340

A kollektív szerződések rendszere is jelentősen megváltozott a
korábbi időszakhoz képest. A 20/1979. (XII. 1.) MüM sz. rendelet
értelmében amennyiben olyan bejelentés érkezett, amely szerint a kollektív
szerződés valamely rendelkezése törvénysértő és ezt a felek nem fogadták
el, a felettes államigazgatási (törvényességi felügyeletet gyakorló) szerv és
a felettes szakszervezeti szerv együttesen döntött. Nem rendelkezett a
jogszabály azokról a szituációkról, amikor a kollektív szerződés
megkötése, módosítása, értelmezése során keletkezett vita a kollektív
szerződést kötő felek között. A gyakorlatban ilyenkor a felettes állami
szervek és a felettes szakszervezeti szervek együttesen döntöttek.

Az Mt. 1989. évi módosítása már expressis verbis kimondta, hogy a
munkáltató illetve munkáltatói érdekképviseleti szerv és a szakszervezet
közötti vitában az Mt. 66/A.§-a szerint egyeztető eljárást kell lefolytatni.

A szakszervezeti kifogás intézményét a munkajog korábban is
ismerte. Amennyiben ez egyéni sérelemre vonatkozott, annak elbírálása a
munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozott. Ha viszont több munkavállalót
vagy az egész kollektívát érintette, úgy a felettes állami szerv és a felettes
szakszervezeti szerv együttesen döntött. Az 1989-ben bekövetkezett Mt.
módosítás, a kollektív jogviták területén egyeztető eljárás lefolytatását
rendelte el, a már hivatkozott Mt. 66/A.§ szerint. Az egyeztetést lefolytató
bizottságba a munkáltató és a szakszervezet egy-egy tagot küldött, akik
maguk közül választottak elnököt. Az egyeztető bizottság a vitás kérdésben
határozatot hozhatott, amely viszont csak akkor volt kötelező a felekre, ha
annak a felek előzetesen alávetették magukat.341 Ezen intézmény már
elvezet a jelenleg hatályos munkaügyi szabályozás elemzéséhez, amelyre a
dolgozat következő fejezetében fog sor kerülni.

340 Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban (MKI, kézirat, Bp. 1997.) 124. old.
341 Kiss György kiemeli, hogy az 1989-től egyre gyakoribb sztrájkok miatti egyeztetési kötelesség
ráirányította a kollektív érdekvitákra a figyelmet, amit feltétlenül pozitív lépésként kell értékelnünk (Kiss
György: Munkajog (Bp. 2000.) 439. old.
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Végigtekintve történeti elemzésünket arra a következtetésre
juthatunk, hogy a magyar gazdaságnak és társadalomnak a történelem által
elemzett ellentmondásos fejlődése (értve ezalatt a XIX. század és a XX.
század eleji feudálkapitalista, majd a XX. század közepétől a
rendszerváltásig tartó szocialista időszakát) nem alakított ki olyan
tradíciókat, amelyek igazából segítséget jelentettek volna az 1989/90-es
éveket követően a munkajogi viták rendezése területén. Ebben a fejezetben
igyekeztünk viszonylag részletes ismertetést adni az említésre méltó
intézményekről és értékelni azokat az elemeket, amelyekre a mai
jogrendszer támaszkodhat, de talán kijelenthetjük, hogy kiérlelt és a
jogfejlődés szempontjából valójában felhasználható intézményekkel nem
találkoztunk. Az elemzés alá vett és témánk szempontjából felhasználható
intézményekre a következő fejezetben fogunk utalni.
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IV. A MAGYAR SZABÁLYOZÁS KRITIKAI ELEMZÉSE

1. A munkajogi viták feloldásának jelenlegi szabályai

A munkajogi konfliktusok feloldásának 1990-es évek előtti
magyarországi gyakorlatára az volt a jellemző –amint azt az előző
fejezetben láthattuk -, hogy a Munka Törvénykönyve nem tett különbséget
az individuális és a kollektív munkajog között, ami azt jelentette, hogy a
nyugat-európai kollektív munkajog szerkezetének megfelelő intézmények
(úgymint a koalíció joga, a koalíciós tárgyalások, a tarifajog, az üzemi
alkotmányjog és a kollektív munkajogi viták) a magyar kódexben
egyáltalán nem, vagy csak töredékeiben jelentek meg. Ennek a
szabályozásnak többféle oka is volt: a szakszervezeteknek a korábbi
politikai-társadalmi rendszerben betöltött szerepe - amelyet eltekintve
néhány szubjektív, az akkori rendszer szempontjától kivételesnek
tekinthető megnyilvánulástól, igazából nem lehetett valódi érdekképviseleti
tevékenységnek nevezni - erősen megkérdőjelezte a koalíciós jog létét.
Szakszervezetek természetesen léteztek, de például megalakításuk és
működésük korrekt törvényi szabályozására is csak a rendszerváltás
időszakában, az 1980-as évek végén került sor.342 Munkáltatói
szervezetekről (illetve azok szövetségéről) pedig egyáltalán nem lehetett
beszélni, hiszen a gazdaság működésének alapja az állami vállalat (de
munkajogi szempontból tulajdonképpen idesorolhatjuk a
termelőszövetkezeteket is) volt, amelyek a dolgozókat (a későbbi felfogás
szerint azok kollektíváját) foglalkoztatták. A koalíciós tárgyalások nyomai
megjelentek a munkajogban a kollektív szerződések szabályozásával, de
ezen vállalat és szakszervezet között vállalati szinten létrejövő
megállapodások nagyon szűk mozgástérrel rendelkeztek, hiszen pl. a kötött
bérgazdálkodás alkalmazásával az állam nagyobb befolyással rendelkezett
a bérek és egyéb javadalmazások alakítására, mint a termelési egységet
képező vállalat. A vállalat tulajdonképpen az állami politikát valósította
meg helyi szinten (és sajátságos módon ugyanezt tette az érdekképviseletet
ellátó szakszervezet is). Ekképpen a kollektív szerződéseket mintegy
blanketta megállapodásként kötötték meg, két vállalat kollektív szerződése

342 Lásd az 1989. évi VII. törvényt
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között alig voltak tartalmi különbségek. A vállalati alkotmányjog
intézményei közül csak az ún. önkormányzó vállalatok szisztémája
jelentkezett néhány helyen az 1970-es évek második felétől. A témánk
szempontjából releváns munkaküzdelemről természetesen szó sem lehetett
az 1980-as évek végéig, ami nem azt jelentette, hogy Magyarországon nem
került sor munkabeszüntetésekre, - a szamizdatok, illetve egy-két
“hivatalos” lap ritkán beszámolt ilyenekről - de a jogszabály nem tette
azokat lehetővé. A munkaügyi viták feloldására pedig szinte kizárólag
egyéni jogvita szintjén került sor (tekintve, hogy kollektív érdekviták nem
léteztek), és azokat a vállalati szinten szervezett munkaügyi
döntőbizottságok próbálták megszűrni, ennek az eljárásnak az
eredménytelensége esetén lehetett - nem minden fajtájú ügyben - a
munkaügyi bíróságokhoz fordulni.343 Amint arra a fentiekben utaltunk,
ebben a szisztémában változások csak az 1980-as évek végétől következtek
be. Nem említettük, - egy kicsit külön is szeretnénk vele foglalkozni - az
Érdekegyeztető Tanács megalakítását, mert ez már valóban gyökeres
változást hozott a munka világában, a munkaügyi kapcsolatok alakításában.
Egyrészről a magyar munkajogban először megjelent a tripartit
érdekegyeztetés lehetősége, másrészt megalakultak azok a szervezetek,
amelyek a háromoldalú tárgyalásokon a munkáltatókat illetve
munkavállalókat képviselik. Az országos érdekegyeztetés legalapvetőbb
szabályai bekerültek a Munka Törvénykönyvébe is - mint ahogy azt
tartalmazza a Ktv. és Kjt. is -, de dolgozatunk témája szempontjából az ÉT
tevékenységének értékelése, illetve a helyébe lépő érdekegyeztetési
mechanizmus ismertetése kevesebb relevanciával bír.

A munkaügyi konfliktusok rendszerének átfogó szabályozására a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény negyedik
részében került sor. A témával foglalkozó hazai szakirodalom344

képviselőinek talán egybehangzó megállapítása szerint a törvény
szabályozása - ebben a körben legalábbis - felemásra sikeredett (bár a
részletek megítélése tekintetében az egyes szerzők között vannak nem
elhanyagolható különbségek).

A hatályos Munka Törvénykönyve a munkaügyi vita címet viselő
negyedik részében két fejezetben külön szabályozza a kollektív munkaügyi
vitákat és a munkaügyi jogvitákat. Az, hogy mit kell kollektív munkaügyi
vita alatt érteni, csak implicit módon derül ki a törvény szövegéből:

343 Erről részletesebben az értekezés előző fejezete szól
344 Pl. Kiss Gy.-László Gy.: id. mű, Fésűs András: A munkaügyi viták kezelése (Bp. 1993., kézirat)
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egyrészt abból, hogy a II. fejezet beszél a munkaügyi jogvitákról, másrészt
az I. fejezetben írt vitatípus alanyaiból: nevezetesen, hogy ez a vita a
munkáltató, illetve az üzemi tanács vagy a szakszervezet között zajlik.
Kifejezett módon egy megfogalmazás segít a vitatípus meghatározásában:
az Mt. 194.§ (1) bekezdése szerint a fentebb felsorolt felek között felmerült
“jogvitának nem minősülő munkaviszonnyal összefüggő vita (kollektív
munkaügyi vita)” ennek a vitafajtának a jellemzője.345 Fentebb ismertettük
a nemzetközi munkajogi szakirodalom által többségi véleménynek
elfogadott felosztását a munkajogi vitáknak, és ennek alapján arra a
következtetésre kell jutnunk, hogy a magyar Mt. koncepciója a munkajogi
viták felosztása szempontjából nem felel meg a nemzetközi
gyakorlatnak.346 Egyrészről nem határozza meg pontosan a munkajogi
jogvita és munkajogi érdekvita tartalmát és a kettő közötti különbséget.
Nem definiálja a törvény azt sem pontosan, hogy a munkajogi jogviták
megoszlanak egyéni és kollektív vitákra (az Mt. 199.§ (1) bekezdésében
található megoldásból, nevezetesen a vita alanyainak felsorolásából ez
világosan még nem derül ki). Lehetséges, hogy a jogszabály alkotói
számára ismert volt az általunk többséginek mondott vélemény, de ez a
törvény szövegéből nem derül ki.
A kollektív munkajogi vita feloldásának három módját rögzíti a törvény:

− az érintett felek közötti egyeztetést,
− a konfliktusban nem érintett, a felektől független személy

közvetítését, és
− döntőbíró igénybevételét (aki a felek megállapodása alapján jár

el, bizonyos esetekben pedig igénybevétele kötelező347).

Egyeztetés. Az Mt. 194.§ (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a
kollektív munkaügyi vitában (amiről megállapíthatjuk, hogy valójában az
egy érdekvita) az érintett felek között egyeztető tárgyalásnak van helye. A
jogszabály szövegéből az derül ki, hogy az egyeztetést nem kívánta a felek
között kötelezővé tenni, tehát erre csak a vitában érdekelt összes fél
egyöntetű beleegyezésével kerülhet sor. A felek egymás között nem
kötelező jelleggel egyeztetnek harmadik fél igénybevétele nélkül, - a Kiss

345 Tehát van a definíciónak egy negatív oldala (nem jogi vita), másrészt egy pozitív oldala (a
munkaviszonnyal való összefüggés). Helyzetkép az érdekegyeztetésről (1990-1994), (Bp. 1996. ÉT.
Szerk. Ladó Mária és Tóth Ferenc) 45. old.
346 Radnay József álláspontja szerint ki kellene terjeszteni az érdekvita fogalmát és szabályait a
munkáltató és a munkavállalók közötti érdekvitákra is. Radnay József: A munkaügyi viták intézése
kézirat é.n.
347 Bathelt Sándor: A munkaügyi vita fogalma, típusai (Munkaügyi Szemle 1999/4.) 25-26. old.
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György - László Gyula szerzőpáros ezt nevezi “autonóm egyeztetésnek”348

- ami azt jelenti, hogy a törvény nem ismeri el a dolgozatunkban korábban
részletesen leírt békéltető létjogosultságát, tekintettel arra, hogy az Mt.
194.§ (1) bekezdése még csak utalást sem tesz erre a lehetőségre. Az
egyeztetés egyébként a tárgyalást kezdeményező fél írásba foglalt
álláspontjának a másik fél részére történő átadásával indul, ami azért
lényeges, mert ezen időponttól beáll az intézményhez fűződő, nagyon
lényeges kógens szabály: az egyeztetés alatt (legfeljebb hét (7) napig) a vita
alapját képező munkáltatói intézkedést nem szabad végrehajtani (ez
nyilván a munkáltatót terhelő kötelezettség), ugyanakkor mindkét félnek
tartózkodni kell olyan cselekedettől, ami a megállapodást veszélyeztetheti
(ezen utóbbi tilalom pedig a lock-out lehetőségének hiányában elsősorban a
szakszervezet sztrájktilalmát jelenti, bár más “cselekedetek” is
elképzelhetőek, így álláspontunk szerint ezt kiterjesztőleg kell értelmezni).
A jogalkotó jól láthatóan a sérelmes munkáltatói intézkedést tekintette ezen
vitatípus alapvető konfliktusteremtő lehetőségének, noha az ismertetett
nemzetközi gyakorlatnak - de a magyar helyzetet ismerve bátran
állíthatjuk, hogy a hazai gyakorlatnak is - inkább a kollektív szerződés
megkötésének illetve módosításának a szakszervezet részéről felmerülő
igénye, és az ezzel kapcsolatos munkáltatói magatartás (de nem intézkedés)
miatt kialakult konfliktushelyzetek tekinthetők tipikusnak. (Idetartozik
azon kérdés felvetése, hogy az érdekvita alanya lehet-e minden
szakszervezet, vagy érvényesül-e – a kollektív jogvitához hasonlóan –
reprezentativitási korlát. Egyetértünk azzal a megállapítással349, hogy a
törvény szövegéből nem következik ilyen megszorító értelmezés, vagyis a
jogalkotó nem akarta a vitaindítási jogot kollektív szerződéskötési
jogosultsághoz kötni, tehát nem az ilyen konfliktus helyzetet, hanem a
vitatott munkáltatói intézkedést tekintette általánosnak.) Amennyiben ezen
- tényekkel alátámasztott - feltételezésünket elfogadjuk, akkor pedig - több
szerzővel egyetemben350 - a hét (7) napos határidőt túlságosan kevésnek
kell minősítenünk. Egy kollektív szerződés módosítására irányuló tárgyalás
lefolytatása is több napot igényel - nem említve azon körülményt, miszerint
a hét (7) nap is naptári nap, és nem munkanap -, az esetleges új kollektív

348 Kiss Gy.-László Gy. id. mű 23-24. old. (Amint erre az értekezés I. fejezetében utaltunk.)
349 Lehoczkyné Kollonay Csilla: A kollektív munkaügyi viták megelőzése és megoldása (in: A
munkaügyi kapcsolatok aktuális kérdései Bp. 1993. MKI) 63. old.
350 Kiss György - László Gyula: id. mű 40. old.
Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog (Bp. 2000. KJK) 192.
old.
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szerződés megkötése ennyi idő alatt pedig csak rendkívüli
kompromisszumokra képes felek esetén lehetséges.

A fentieken kívül az Mt. 198.§ (1)-(3) bekezdései tartalmaznak
rendelkezést az egyeztetésre nézve, megállapítván, hogy az egyeztetés
során létrejött megállapodás kollektív szerződéses megállapodásnak
minősül; az egyeztetés során “a felekkel egyetértésben” szakértőt illetve
tanút lehet igénybe venni; végül, hogy az egyeztető eljárással kapcsolatban
felmerült indokolt és szükséges költségek - eltérő megállapodás hiányában
- a munkáltatót terhelik. Ezen szabályokhoz csupán annyit kívánunk
hozzáfűzni, hogy a 198.§ (2) bekezdése egyértelmű szabály: az egyeztetés
lényegéből fakad, hogy a tanú és a szakértő meghallgatása, avagy szakértői
vélemény készíttetése csak és kizárólag a felek közös döntése alapján
lehetséges.

Az Mt. vonatkozó szabályait ért kritikákkal351 összhangban meg kell
állapítanunk, hogy az egyeztetést rendező jogszabályanyag nem
kidolgozott: téves a konfliktus lényegét képező (képezhető) szituációt
illetően, ezt a helyzetet leszűkíti a munkáltatói intézkedésekre és nem a
kollektív szerződések megkötésére vagy azok módosítására irányuló
tárgyalásokból indul ki, ebből következően az egyeztetés lefolytatására
szabott határidőt is alacsony mértékben állapította meg. Ennek okát abban
látjuk, hogy a törvényalkotó nem tulajdonított a felek közötti közvetlen
(autonóm) egyeztetésnek kellő, a nemzetközi gyakorlatban kialakult súlyt
és szerepet. Amint azt Ladó Mária megállapítja352, a törvény eredeti
miniszteri indokolása szerint a felek egymás közötti egyeztetése, illetve a
harmadik fél bevonásának formái: egymást helyettesítő megoldások, míg a
helyes kiindulás szerint először a feleknek maguknak kell megpróbálniuk
az érintett kérdést megoldani és a külső fél beavatkozását “végső
eszköznek” kell tartani, arra az esetre, ha a felek eredménytelenül zárták a
vitarendezésre fennálló közvetlen lehetőségeket. Tulajdonképpen a törvény
megfordította a vitafeloldási mechanizmus logikáját, amikor - bár az Mt.
negyedik rész I. fejezetében sorrendben elsőként rögzítette az egyeztetés
szabályait -, nem egy folyamatnak tekintette a vitamegoldási eljárások
összességét, amelynek a kezdetén a feleknek egymás között kell
megkísérelniük a konszenzus megteremtését, és csak ha ez nem vezet
eredményre, következhetnek a harmadik fél bevonását igénylő

351 Prugberger Tamás: A hazai sztrájkok érdekegyeztetést érintő tanulságai (Magyar Közigazgatás
1996/8.) 511-512. old.
352 Ladó Mária: A munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat (in: Döntőbíráskodás Bp. Püski 1999.
Szerk. Tóth Pál Péter) 76. old.
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processzusok. Ehelyett olyan modellt állított fel az Mt., ahol az egyeztetés
(amely egyébként saját címszót sem kapott), a közvetítés és a
döntőbíráskodás egymásnak alternatívái, azt bármilyen sorrendben, vagy
sorrendiség betartása nélkül alkalmazhatják a felek. Ez a megoldás
sajátságos, talán egyedülálló a világon, nemcsak eltekint egyrészt a más
országokban bevált modellektől, de az általunk nagyon sokszor emlegetett
munkaügyi kapcsolatok javítását, fejlesztését sem segíti elő. Elismerve
természetesen a harmadik fél általi eljárások szerepét és fontosságát, azért
az uralkodó szemlélet a munka világának szereplői közötti közvetlen
kontaktus és együttműködés elősegítése és fejlesztése, amely igaz még a
konfliktusok megoldására is.353 Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a
munkáltató és munkavállalói közötti “alapjogviszonyban” fennáll egy
objektív érdekellentét a felek között, akkor az ebből adódó konfliktusokat
nem valamiféle súlyos, kivételes problémának fogjuk értékelni, hanem a
jogviszony velejárójának ítéljük meg, és ebben az esetben a vitarendezés
sem fog valamiféle különleges eljárásnak minősülni, hanem a munkaügyi
kapcsolatok szerves részét fogja képezni. Ezeket a kapcsolatokat viszont a
feleknek maguknak kell alakítaniuk, legalábbis ez a legszerencsésebb
megoldás.

Közvetítés. Az Mt. 195.§-a rendelkezik a közvetítésnek nevezett
eljárás szabályairól, amely - némileg ellentmondva saját korábbi
megállapításunknak - bizonyos pontokon kapcsolódik az előbb taglalt
egyeztetés szabályaihoz. A kapcsolat abban mutatható ki, hogy a közvetítő
az egyeztetés időtartama alatt a felektől tájékoztatást illetve
adatszolgáltatást kérhet, illetve a közvetítő az egyeztetés befejezésekor
köteles az egyeztetés eredményét illetve a felek álláspontját írásba foglalni
és a felek részére átadni. Ebből a szabályozásból az derül ki, hogy a
közvetítésre az egyeztetés alatt kerül sor, vagyis a felek az Mt. 194.§ (3)
bekezdésében írt hét (7) napos határidő alatt - amit már önmagában is
túlságosan rövidnek ítéltünk meg - arra a következtetésre jutnak, hogy
vitájukat csak külső, harmadik fél bevonásával tudják megoldani, ennyi idő
alatt meg is történik ezen személy (vagy személyek) kiválasztása (akik azt
el is vállalják), és ezen személy(ek)nek további öt nap áll rendelkezésére,
hogy az ügyet megismerjék, átlássák, milyen tájékoztatásra illetve
adatszolgáltatásra van szükségük, azt meg is kérjék, sőt meg is kapják a

353 Erre nézve rengeteg példát találhatunk az értekezés II: fejezetében (pl. Belgium, Németország
vitamegoldási rendszerében)
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felektől. A közvetítések hazai gyakorlata354 azt mutatja, hogy ezek a
határidők túlságosan rövidek és gyakorlatilag egy-egy vitát, jellegétől
függően ilyen határidő mellett lehetetlen érdemben “közvetíteni”
(ismételten megjegyezzük, hogy ráadásul ezek a határidők nem
munkanapokban, hanem naptári napokban vannak megadva).

Ezen problémák megemlítése mellett is a közvetítés magyar
szabályozása legnagyobb hiányosságaként említhető az eljárás általánosan
elterjedt fogalmához képest történő szereptévesztése. Az Mt-ben
szabályozott eljárás valójában a tényfeltárás, esetleg a békéltetés
kategóriájának felel meg inkább (nem teljesen fedi annak jellemzőit355),
hiszen a harmadik, semleges fél kötelessége “csupán” az egyeztetés
eredményét, illetve a felek álláspontját írásba foglalni és a felek részére
átadni. Ebből a megfogalmazásból az nem derül ki, hogy a közvetítő nem
csupán tájékoztatást illetve adatszolgáltatás kérhet, hanem ő maga is
tevőlegesen részt vesz az egyeztetésben, mert az a szabály, hogy az
“egyeztetés eredményét” köteles a felek részére átadni, nem foglalja
magába kötelességként a mediátor számára a felek közötti klasszikus
értelemben vett közvetítést. Nem a mindkét fél által elfogadható álláspont
elérését tűzi ki célul a törvény a közvetítő számára, hanem a tájékoztatás
illetve adatszolgáltatás révén megszerzett tények feltárását, valamint az
ezen tényekből megállapítható álláspontok száraz, a harmadik fél
szempontjából objektívnek minősíthető felekkel történő írásos közlését.
(Az írásba foglalási kötelezettség kiemelése is inkább a fact-finding-nak
nevezett eljárással mutat hasonlóságot.) Gyakorlatilag tehát álláspontunk
egyezik az intézmény szabályozását bíráló véleményekkel356, azoktól csak
abban tér el, hogy az Mt. 195.§-át nem annyira a conciliation-ként, mint
inkább a fact-finding-ként nevezett eljárásra emlékeztetőként tartjuk. A
disztinkciót talán nem is annyira a jogszabály elemzésénél tartjuk
fontosnak, hanem a javaslatok megtételénél lesz nagyobb jelentősége. E
helyt csak utalunk arra a tényre, hogy amennyiben ez az eljárás nem
közvetítés, hanem valójában békéltetés, akkor tényleg indokolatlan a felek
közös kérelmét előírni, hiszen az valóban a közvetítés egyik jellemzője.
Ezen aspektusból is saját véleményünket látjuk alátámasztottnak, hiszen a
tényfeltárás eljárás esetében is a felek közös kérelméről van szó.357

354 Lásd az MKDSZ évi beszámolóit
355 Ezekről lásd részletesebben az értekezés I. fejezetét
356 Ezen “dogmatikai és jogtechnikai” problémára utal a Kiss György - László Gyula: id. mű 39-40.old.
357 Lásd az értekezés I. fejezetét
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Visszatérve a közvetítés általánosan elterjedt és a magyar
szabályozásának különbségére, utalunk a fentebb kifejtettekre. A közvetítés
lényegét akként jellemeztük, hogy ebben az eljárási formában a harmadik
félnek aktív szerep jut: az ügy megismerése után ezen személy (vagy
személyek) kialakít(anak) egy saját javaslatot (ha a feleknek nincs közösen
elfogadott indítványuk) és egyébként sem korlátozódik tevékenysége
csupán tájékoztatás illetve adatkérésre. A mediátor valahol irányítja is ezt a
folyamatot, nyilván nem a felek akarata és szándéka ellenére, hanem ezeket
felismerve és tiszteletben tartva. Amennyiben azt észleli, hogy a feleknek
nincs olyan jellegű javaslata egymás irányába, ami mindkettőjük számára
elfogadható kompromisszumot eredményezhet, akkor elő kell állnia azon
javaslattal, ami az ügy összes szempontját (a vita lényegét, a felek
álláspontját, érdekeit, a közvetítés alatt tanúsított magatartását stb.)
figyelembe véve vezetheti el a feleket a megegyezéshez. Amennyiben ettől
a szereptől megfosztják a mediátort, úgy az már nem közvetítés lesz,
hanem valami egészen más. Ezért van óriási jelentősége a fogalmak pontos
definiálásának és a fogalom-meghatározást követően az intézmény lényegét
megjelenítő szabályozás rögzítésének. A fentiek elmaradása esetén
valamiféle “hibrid” intézmény jön létre, amely soha, sehol nem működött,
és miután hazánkban ezen a téren komoly történelmi tradíciókról nem lehet
beszélni – amint azt az értekezés előző részében láthattuk -, ezért
elképzelhető, hogy nálunk sem fog egy gyökértelen, előzmények nélküli
rendszer működni.

Döntőbíráskodás. A magyar Mt. az érdekviták egyik feloldási
eszközeként szabályozza a döntőbíráskodást azzal a megoldással, hogy
ezen intézmény alkalmazását semmilyen formában nem köti sem az
egyeztetéshez, sem az előbbiekben kritizált közvetítésnek nevezett
eljáráshoz. A jogszabály még csak implicite sem utal arra, hogy az
egyeztetés sikertelensége után következhet, vagy következzen az arbitrálás,
megerősítve ezzel azt a miniszteri indokolásban megnyilvánuló
szemléletet, hogy a három, Mt-ben felsorolt eljárás egymást helyettesíthető
megoldások. A törvény szövegéből megállapítható, hogy különbséget tesz
önkéntes és kötelező döntőbírói eljárás között, illetve külön szabályozza a
döntőbírói döntés kötelező erejét. Az eljárás önkéntes formájának
lefolytatására akkor kerül sor, ha a felek a vitarendezés ezen formájában
megállapodtak (amely történhet álláspontunk szerint kollektív
szerződésben, előzetesen, általános jelleggel, vagy az adott vita
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felmerülésekor esetileg). A jogszabály nem ír elő írásos formát a
megállapodásra nézve, (bár ez kollektív szerződés ilyen jellegű kitétele
esetén természetes) de ennek nincs is különösebb jelentősége. Az írásos
forma akkor kap jelentőséget, ha a felek ún. alávetési nyilatkozatot tesznek,
amivel előzetesen elfogadják az arbitrátor döntését magukra nézve
kötelezőnek, ugyanis ebben az esetben az írásbeli forma alaki előírás.
Rátérve a kötelező arbitrátori eljárásra, ez három esetet rögzít: az Mt. 24.§-
ban írt szakszervezet tájékoztatási jogának gyakorlásával, és
helyiséghasználati jogával összefüggésben felmerült vitákban; az Mt. 63.§-
ban taglalt, az üzemi tanács működésének költségeivel kapcsolatos, és az
Mt. 65.§ (1) és (2) bekezdéseiben szabályozott, az üzemi tanács
együttdöntési jogára vonatkozó vitákban történő döntéshozatalt,
amennyiben a felek között “egyet nem értés” alakul ki. Ilyen szabályozás
mellett gondot látunk a döntőbíró alkalmazása terén, hiszen önkéntes
arbitrálás esetén - ha már egyszer úgy döntöttek a felek, hogy igénybe
vesznek ilyen személyt - nyilván könnyebben kialakul a konszenzus az
arbitrátor személyét illetően is, viszont a kötelező arbitrálásnál - ahol a
törvény “kényszeríti” a feleket az ügy döntőbíró elé vitelére - egyáltalán
nem biztos, hogy létre fog jönni az egyezség a személyt illetően.
Gyakorlatilag az a fél (és ez nyilván az esetek nagy részében a munkáltató
lesz), amelyik el akarja kerülni az ügy megoldását, mert az egyáltalán nem
áll érdekében, azzal az obsruktív magatartással, hogy visszautasítja a másik
fél arbitrátor személyét illető javaslatait, meg tudja akadályozni a kötelező
döntőbíráskodás lefolytatását. A szabályozás egyik legnagyobb hibája,
hogy ezen magatartása ráadásul még szankció nélkül is fog maradni.358

Amennyiben a törvényalkotó szükségesnek látja a kötelező
döntőbíráskodás működését, úgy azt garanciális szabályokkal kell
“védenie” és az alkalmazás érdekében szankciókat kell beépítenie a
jogszabályba.

Érdekes rendelkezést tartalmaz az Mt. 196.§ (2) bekezdése, amely
szerint “a döntőbíró egyeztetőbizottságot hozhat létre, amelybe a felek
azonos számú képviselőt küldenek”. Nyilván ennek az
egyeztetőbizottságnak semmi köze sincs az Mt. 194.§-ában írt
egyeztetéshez, a jogalkotó valamiféle paritásos bizottságban gondolkozott.
A törvény szövegéből csupán vélelmezni lehet, hogy a paritásos bizottság
élén a döntőbíró áll, az viszont egyáltalán nem derül ki a törvényből, hogy
mi a hatásköre ennek a bizottságnak (a döntőbíró munkáját segíti elő, vagy

358 Ladó Mária: id. mű 75-77. old.
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a bizottság tagjai az arbitrálás önálló részeként végzik a döntőbíró
segítségével az egymás közötti egyeztetést). Arra is csak ezen bekezdés
törvényen belüli elhelyezéséből lehet következtetést levonni, hogy erre az
egyeztetésre csupán az önkéntes arbitrálás esetén kerülhet sor, miután ezen
196.§ (2) bekezdés után következik a kötelező döntőbírói eljárásról szóló
197.§. A semleges elnök segítségével zajló egyeztetésre számos példát
találunk a világban, sőt az arbitrálás intézményétől sem idegen ez a
megoldás, de a magyar Mt. ezen rendelkezése részletek kidolgozása nélkül
mintegy idegen testként létezik a törvény szövegében.

Az arbitrátori döntés kötelező erejével kapcsolatban a törvény két
megállapítást tesz: az Mt. 196.§ (1) bek. szerint a döntőbíró döntése, ha
ennek a felek előzetesen alávetették magukat, kötelező, míg az Mt. 198.§
(1) bek. szerint a döntőbíró döntése kollektív szerződéses megállapodásnak
minősül. Ezen szabályokból az alábbi következtetéseket lehet levonni.
Egyrészt ha már megállapítja a törvény, hogy alávetés esetén a döntés
kötelező a felekre, akkor ugyanezt meg kellett volna tenni a kötelező
eljárást előíró döntőbírói határozat esetében is, hiszen mint azt a fentiekben
már kifejtettük359, a nemzetközi gyakorlat ismer olyan esetet, ahol az
arbitrálást kötelező ugyan kezdeményezni, de a döntés mégsem lesz az
(kötelező döntőbíráskodás általánosan elfogadott értelemben az, amikor
mind a kezdeményezés, mind a döntés kötelező). A nagyobb problémát
azonban abban látjuk, hogy az Mt. 198.§ (1) bekezdése milyen alapon
minősíti a döntőbírói határozatot egy törvényi fikcióval kollektív
szerződéses megállapodásnak. A jogalkotó szándéka nyilván arra irányult,
hogy hatályát és kötelező jogi erejét (Mt. 13.§) tekintve egyenrangú
kötelezettséggé tegye ezen döntést, de nem számolt azzal a lehetőséggel, ha
a felek között például egyáltalán nincs is kollektív szerződés. Ilyen esetben
feltehetően nem arra gondolt a jogszabály megalkotója, hogy a döntés egy
teljes kollektív szerződést pótolhat a felek között, hiszen a kötelező
döntőbíráskodásra csak a törvény által taxatíve felsorolt esetekben van
lehetőség (amely esetek feloldása nem pótolhat egy kollektív szerződést),
az önkéntes arbitrálásnál pedig elképzelhetetlennek tartjuk, hogy olyan
vitákra kerüljön sor, ahol a “megoldás”, a döntőbíró döntése egy kollektív
szerződéssel egyenértékűnek minősül. Ebben a kivételesnek egyáltalán
nem minősíthető helyzetben (tudjuk, hogy Magyarországon a munkáltatók
nagyobb százalékánál nem létezik kollektív szerződés) annak kimondása,
hogy a döntőbíró döntése kollektív szerződéses megállapodásnak minősül,

359 Lásd az értekezés I. fejezetét
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tulajdonképpen jogilag semmilyen jelentőséggel nem bír. Azon
munkáltatóknál, ahol az arra jogosultak kötöttek kollektív szerződést, nyert
létjogosultságot e törvényi szabályozás, amely a döntést “beemeli” a
kollektív szerződésbe.

Az Mt. 198.§ (2)-(3) bekezdése - akárcsak az egyeztetés esetén -
rendelkezik a felmerült indokolt és szükséges költségek viseléséről, és
megállapítja, hogy az eljárás során - a felekkel egyetértésben - szakértőt
illetve tanút lehet igénybe venni. Nyilván az utóbbi alatt azt értette a
jogalkotó, hogy tanút és szakértőt hallgathat meg, illetve szakértői
véleményt készíttethet a döntőbíró. Önkéntes arbitrálás esetén nem is
látunk problémát a felek egyetértésének beszerzésében, de azokban az
esetekben, ahol az eljárás és a döntés is kötelező, a felek egyetértése nem
lehet előfeltétele a bizonyítás ezen formáinak. Mint azt az előzőekben írtuk,
az arbitrátor ezekben az ügyekben döntéskényszerben van, a döntés
immáron az ő felelőssége, és nem a felek felelősségén nyugszik, így
hozzájárulásuk a bizonyítási eszközök beszerzéséhez indokolatlan - még
akkor is, ha a költségeket a munkáltató, vagy mindkét fél viseli -,
dogmatikailag helytelen és fölöslegesen megköti a döntőbíró kezét, tehát
eljárásjogi szempontból értelmetlen.

A döntőbíráskodást illetően a magyar munkajogi szakirodalomban
megoszlanak a vélemények360, teljes megszüntetését senki nem tartja
indokoltnak. Tóth András álláspontja szerint361 a jelenlegi szabályozás
szerkezete helyes: a fő hangsúly az önkéntes arbitráláson van, a törvényileg
kötelező döntőbíráskodás kivételes, körének bővítése nem indokolt, viszont
megfontolandó az ún. egyoldalú folyamodásra történő döntőbírói eljárás
bevezetése.362 Ezzel szemben a Kiss György - László Gyula szerzőpáros
nem látja indokoltnak a kötelező döntőbíráskodás intézményének
fenntartását. Véleményüket nyugat-európai példákra alapozták, mondván,
hogy a piacgazdaság szemléletétől idegen ez a megoldás, mert számos
bizonytalansági tényezőt tartalmaz, a munkajogi viták feloldása
legvitatottabb intézményének minősül. A kételyek a döntőbírói határozat
elleni jogorvoslat hiánya, és a határozat végrehajthatóságának kérdése miatt
fogalmazódtak meg elsősorban. Az arbitrátor döntése ellen a világon
mindenütt363 valóban csak nagyon kivételes esetekben lehet bírósághoz

360 Vámos István: Munkaügyi viták (in: Az érdekegyeztetés tapasztalatai és aktuális kérdései 1997. Bp.
ÉT. Szerk. Berki Erzsébet) 74-75. old.
361 Tóth András: A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója (Bp. 1993. kézirat) 47. old.
362 Tóth András: id. mű 47. old. és az értekezés I. fejezete
363 Lásd az értekezés I. fejezetét
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fordulni és a végrehajtáshoz is a bíróság segítségére van szükség
(amennyiben nem kerül sor az önkéntes végrehajtásra). De a francia jogból
származó ellenpéldákat éppen ezen szerzőpáros írja le.364 a döntés elleni
kasszációs bírósági eljárás oldhatja meg a jogorvoslat problémáit, míg a
bírói záradék (amely a döntőbíró döntését végrehajtási szempontból
egyenrangúvá teszi a bírói határozattal) a kikényszeríthetőségre adhat
megfelelő megoldást. Prugberger Tamás a fenti ügyekben való kötelező
döntőbírói eljárás kritikája körében még ennél is tovább ment, ugyanis
álláspontja szerint az Mt. 197.§-ban felsorolt esetek nem is érdekviták,
hanem jogviták, ezért az alávetés esetét kivéve lehetővé kellene tenni, hogy
a felek a vitában a döntőbíró határozatát követően bírósághoz forduljanak.
Azzal egyetért, hogy a kimondottan nem jogi jellegű munkajogi érdekvita
esetén ne lehessen bírósághoz fordulni - mint ahogy arra a nagy-britanniai
és ír rendszerben lehetőség van -, de az Mt-ben rögzített viták szerinte nem
ide tartoznak. A bírói utat elzáró jogi megoldás - különösen, ami az üzemi
tanács működésének költségeivel kapcsolatos vitákat illeti - véleménye
szerint alkotmányellenes.365

2. Megoldási javaslatok a magyar rendszer megváltoztatására

Álláspontunk szerint a munkaügyi konfliktusok területén a
legfontosabb előrelépés a jelenleg uralkodó szemlélet megváltoztatása
lenne.366 Ezalatt azt értjük, hogy gyökeresen szakítani kellene azzal a
felfogással, amely csak a konfliktusok feloldására koncentrál. A
munkaügyi konfliktusokat a munkaügyi kapcsolatok egészébe kellene
elhelyezni és mintegy folyamatként felfogva azt, dinamikájában kellene
szemlélni. Sokkal többet kellene törődni a viták kialakulásának
megelőzésével, ehhez intézményhálózatot biztosítani, illetve a már
meglevő intézményeket e körben hatáskörrel és lehetőségekkel (elsősorban
anyagi téren) ellátni. A kialakult konfliktus megoldása után pedig
foglalkozni kellene az ekként megkötött megállapodások megőrzésével, a
felek közötti további kapcsolatok fenntartásával. Véleményünk szerint
sokkal nagyobb súlyt kellene fektetni a munkaügyi kapcsolatokban a

364 Kiss Gy - László Gy.: id. mű 27. old.
365 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog (KJK Bp. 2000.)
194. old.
366 Lásd ehhez kapcsolódóan Breznay Tibor előadását az MKDSZ és a Munkaügyi Bírák Országos
Egyesületének 1997. október 29-i közös konferenciája.
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preventív funkcióra, hiszen a konfliktusokat illetve a vitákat nagyobb
hatékonysággal lehetne megelőzni, mint ahogy az jelenleg történik. Az
értekezés I. fejezetében bemutattuk a preventív mediálás külföldi
gyakorlatát, az USA-beli intézményeket, illetve a II. fejezetben a brit
ACAS megelőző tevékenységét. Ezen tevékenységre Magyarországon is
sokkal nagyobb súlyt kellene fektetni, kihasználva a később ismertetésre
kerülő Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat adta lehetőségeket.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ilyen jellegű tevékenységet
nem csupán állami intézmények végeznek, hanem ezen a téren is kialakult
valamiféle “piaci kínálat”, sokféle szervezet vállalkozási vagy nonprofit
alapon nyújt szolgáltatást a munkaügyi kapcsolatok terén tanácsadással,
véleményezéssel, esetleg konkrét vitamegoldással. Ezen tevékenységek
megítélése és értékelése nem tartozik dolgozatunk témakörébe, mint ahogy
azzal sem kívánunk foglalkozni, hogy az állam milyen intézményhálózatot
működtessen (vagy működtessen-e egyáltalán). Munkánkban csupán a
munkaügyi kapcsolatok jelentőségére kívánjuk a figyelmet felhívni, és a
témakörhöz egy másfajta, a világban uralkodó tendenciáknak jobban
megfelelő szemléletet javasolunk kialakítani a magunk szerény
eszközeivel. Megoldási javaslataink - tekintettel arra, hogy a dolgozat
elsősorban a jogi szabályozásra koncentrál - a jogalkotást érintik, főképpen
a Munka Törvénykönyve szabályozását. Talán tudományos tapasztalataink
nem csupán a munkajog tudományának terén, hanem a jogalkotás során is
figyelembe vehetőek lesznek.

Először érdemes azzal a kérdéssel foglalkozni, elegendő-e a
munkaügyi viták feloldására vonatkozó szabályanyag megreformálásánál
az Mt. jelenleg hatályos rendelkezéseit megváltoztatni, vagy szükség van-e
egy önálló jogszabályra. Prugberger Tamás 1997-ben vélelmezte367, hogy a
munkaügyi érdekvitákra vonatkozó szabályokat egy külön törvény fogja
pótolni, amely prognózisa eddig nem teljesült be. E jogalkotási aktus
elmaradásának okait egyrészt abban látjuk, hogy a munkaügyi kapcsolatok
jelenlegi magyar szintje mellett - amelyre nézve fentebb már adtunk átfogó
elemzést - hatékonyabb és működőképesebb jogi szabályozásra még a mai
napig sem alakult ki olyan igény, amely kényszerítő erővel hatna a
törvényhozásra. Az Mt. 1992-es reformja előtt teljesen más helyzet
adódott: a rendszerváltást követően egy gyökeresen más alapokra
helyezkedő, szemléletében és felfogásában is új, a munka világának egész
rendszerét érintő jogszabály-együttesbe (foglalkoztatáspolitikai törvény,

367 Prugberger Tamás: Magyar és európai munka és közszolgálati jog (Bp. 1997. KJK) 185. old.
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balesetvédelmi törvény, Kjt., Ktv.) “illeszkedő” Munka Törvénykönyvét
kellett megalkotni. Jelenleg nincs ehhez hasonló “forradalmi” változásokat
igénylő szituáció - legalábbis megítélésünk szerint -, hanem a már évek óta
több-kevesebb sikerrel működő rendszer tapasztalatait kell áttekinteni, és
ennek megfelelően elvégezni a szükséges módosításokat. A fentiekben
adott kritikai elemzésünk viszont az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek
gyökeres megváltoztatását igénylik. A későbbiek során részletesen
kifejtjük, hogy melyek lennének a nemzetközi munkaügyi gyakorlattal és a
hazai munkajog tudományának képviselői által kifejtett nézetekkel
összhangban álló változtatások. Az önálló törvény megalkotása mellett szól
mindenesetre, hogy a kifejtendő új szabályanyag nagyságrendje nem
biztos, hogy szervesen beilleszthető lenne egy új Munka Törvénykönyvébe.
Ettől függetlenül nem feltétlenül kardoskodunk egy új, önálló, csak ezen
területet szabályozó törvény megalkotása mellett. Nem ragad el az „alkotói
hév”, amely valamely kutatási területen való elmélyedést követően akkor is
változások után kiált, ha az egyébként a kérdés mindenoldalú
megközelítését figyelembe véve nem indokolt. (Megjegyezzük viszont,
hogy az értekezés II. fejezetében a Közép-Kelet Európáról adott
elemzésből jól látható, miszerint több ország külön kódexben rendezi a
kérdést.)

A fentiekben kifejtettük kritikai észrevételeinket a jelenleg hatályos
szabályanyaggal kapcsolatban, ezen részben pedig azzal szeretnénk
foglalkozni, hogy mi lenne a változtatás iránya, melyek azok a területek,
ahol feltétlenül szükség van új rendelkezésekre.

Elsődlegesen is álláspontunk szerint a jogszabálynak tisztáznia kell a
munkajogi vita fogalmát. Az Mt. negyedik rész “A munkaügyi vita”
címszó alatti két fejezete (kollektív munkaügyi vita és munkaügyi jogvita)
nem fedi le pontosan az ide tartozó vitatípusokat. Álláspontunk szerint
helyesebb lenne, ha az egységes munkajogi vitán belül a disztinkció a
kollektív munkajogi érdekvita és a munkajogi jogvita (ezen belül egyéni és
kollektív munkajogi jogvita) szabályaiban jelentkezne. Ez a felosztás
felelne meg a nemzetközi munkaügyi gyakorlat mai napig is érvényesülő és
uralkodó felfogásának. Ebben a megközelítésben markánsan megjelenne az
egymástól lényegét és feloldási módszereit tekintve gyökeresen eltérő
érdekviták és jogviták közötti különbségtétel, és nemcsak implicit módon,
hanem kifejezetten a jogvitákon belül mind az egyéni, mind a kollektív
jogvita. Nem egyszerű terminológiai problémáról van szó, a munkajogi vita
pontos meghatározása és az ahhoz rendelt vitafeloldási eljárás határozza
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meg a működőképes, a vitákat valóban elrendezni képes intézményrendszer
típusát. A fogalom-meghatározás érdekében nem csupán az érdekvita
alanyainak (egyébként véleményünk szerint helyes) felsorolására van
szükség, hanem annak kimondására is, hogy a felek között felmerült, a
199.§.-ban szabályozott jogvitán kívüli, munkaviszonnyal összefüggő
érdekvitáról van szó. Ily módon, a jogvitákon kívül összes vita beletartozna
ebbe a körbe (amennyiben a jogvita jelenlegi legális definíciója nem
változik).

Az Mt. negyedik rész 1. fejezete három vitamegoldási módot ismer:
az egyeztetést, közvetítést és a döntőbíráskodást. Mint ahogy fentebb
kifejtettük, a nemzetközi gyakorlatban szokásos békéltetést egyáltalán nem
ismeri (érdekes módon a jogvitáknál viszont az Mt. 199/A.§ révén igen), és
nem tesz különbséget a felek egymás közötti, valamint a harmadik fél általi
eljárások között. A korábban feltártaknak megfelelően tehát a helyes
vitamegoldási eljárás rendszere a következő lenne.
1. a felek egymás közötti (autonóm) egyeztetése
2. a harmadik fél közreműködésével történő vitamegoldások, úgymint:

a) békéltetés,
b) közvetítés,
c) döntőbíráskodás.

A törvény jelenlegi szövegéből is kiderül, a jogszabályhoz fűzött
eredeti miniszteri indokolás pedig kifejezetten kimondja, hogy az
egyeztetés, közvetítés, döntőbíráskodás egymást helyettesítő megoldások.
Álláspontunk szerint az általunk felállított sorrendben az egyeztetésre a
többi, harmadik fél általi megoldás előtt kell sort keríteni, vagyis a felek
közötti egyeztetésnek kötelezően, minden más eljárást megelőzően kellene
sorra kerülnie. Tisztában vagyunk vele, hogy a kötelező egyeztetés
bevezetése némiképp sérti a felek autonómiáját, hiszen nem az ő

belátásukra bízza a tárgyalások lefolytatását - szemben a jelenleg hatályos
törvénnyel -, de a külföldi példákat figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy
ez a megoldás nem idegen a piacgazdaság felfogásától. Ebben a
megoldásban a hangsúly nem a semleges fél intervenciójára helyeződik,
hanem a vitában leginkább érdekelt felek megegyezésére. Az egyeztetés
kötelező előírásával a feleknek maguknak kell külső segítség nélkül
konfliktusuk megoldása érdekében tárgyalóasztalhoz ülni, és csak az erre a
formára előírt szabályok betartása utáni sikertelenség esetére
fordulhatnának a semleges félhez. Ezen megoldást támogatja Ladó
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Mária368, aki szerint a “munkaügyi vita esetén első lépésként a feleknek
maguknak kell megpróbálniuk megoldani a vitatott kérdést, s a harmadik
fél bevonását, mintegy “végső eszköznek” kell tekinteni”. A Kiss György -
László Gyula szerzőpáros pedig a kötelező döntőbíráskodás megszüntetése
mellett ebben a tekintetben kötelező egyeztetés bevezetésére tesz
javaslatot.369 Álláspontjuk szerint az Mt. 66.§-án - amely az üzemi
tanácsnak a munkáltató tervezett intézkedésével kapcsolatos
kötelezettségeit, pontosabban az ezzel összefüggő eljárási rendet
szabályozza - túlmenően, vagy akár azt helyettesítve, helyébe lépve kellene
szabályoznia az Mt-ben a kötelező egyeztetés szabályozását, meghatározva
a munkáltató kötelességeit az intézkedés tervezetének üzemi tanácsi
elnökhöz való eljuttatásával kapcsolatban, az üzemi tanács cselekményeit
egyet nem értés esetén, az eljárási határidőket és az egyeztetés
eredményének vagy eredménytelenségének jogkövetkezményeit. Még azt
is elképzelhetőnek tartották, hogy a felek által lefolytatandó kötelező
egyeztetés eredménytelensége esetén állami egyeztetésre kerüljön sor. A
nem üzemi tanácsi jogosítványok miatt indult érdekvitákban pedig azt
indítványozták, hogy egy törvényben kellene az Mt. idevonatkozó és az
1989. évi VII. törvény előírásait szabályozni, és a sztrájkot csak akkor
ismerni el jogszerűnek, ha a felek közötti egyeztetésre sor került.

Prugberger Tamás szerint370 a kollektív munkaügyi érdekviták
rendezésének lépéseiként az alábbiakat kellene előírni:

− (felek által kezdeményezett) egyeztetés;
− ennek eredménytelensége esetén a felek által szervezhető

közvetítés;
− a fenti eljárás kudarca esetén “állami egyeztetés és közvetítés”

(amelyre viszont álláspontja szerint a megegyezéses egyeztetés és
közvetítésben történt megállapodás hiányában közvetlenül is sor
kerülhetne);

− az előbbi eljárás eredménytelensége után a felek (maguk által
szervezett vagy a munkaügyi hivatalok mellett felállítandó)
döntőbizottsághoz fordulhatnának;

és mindezek sikertelensége után következhetne a munkaküzdelem. Ezeket
az eljárásokat viszont sorrendiség nélkül, akár többször is megismételhetik
a felek.

368 Ladó Mária: id. mű 76. old.
369 Kiss Gy - László Gy: id. mű 64. old.
370 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog (Bp. 2000. KJK)
195. old.
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Ladó Mária javaslata371 annyiban oldotta a felek közvetlen
egyeztetésének elsődlegességét, hogy ő lehetőséget látott az egyeztetés
során a harmadik fél általi beavatkozás “lágyabb” formájának
igénybevételére, amit ezen szolgáltatás leglényegesebb jellemzőjével
magyarázott (ti. a békéltetés szerepe a feleket a tárgyalások folytatásában
segíteni), illetve azzal a másik sajátosságával ezen eljárásnak, hogy ennek
lefolytatását a felek bármelyike egyedül is kérheti, illetve arra sor kerülhet
hivatalból, az adott intézmény felajánlkozása révén (ami nem jelent
kötelezettséget a felek illetve a másik fél részére, nem kell kötelezően
beleegyezni a békéltetésbe, az csupán egy lehetőséget teremt a felek
számára).

Megvizsgálva a fenti javaslatokat, hogy mennyiben állnak
összhangban máshol már működő megoldásokkal, illetve mennyiben
illeszthetők a magyar munkaügyi kapcsolatok rendszerébe, az alábbi
következtetéseket vonhatjuk le.

Alapvetően egyetértünk azzal a dolgozatunkban is több helyen
hangsúlyozott elvvel, miszerint a felmerült konfliktust elsődlegesen a
feleknek maguknak kell megkísérelniük megoldani. Az “autonóm”
egyeztetésre tehát mindenképpen sor kell, hogy kerüljön, még a harmadik
fél intervenciója előtt, vagyis elsődlegesen be kell vezetni a felek közötti
kötelező egyeztetést. Kétségkívül érzékenyen érintheti ez a megoldás a
feleknek a csak néhány éve megteremtett piacgazdaságban szerzett
magánautonómiáját, de álláspontunk szerint ennek bevezetésére feltétlenül
szükség van. Számos más, jól működő piacgazdaság372 nem látja idegennek
a felek ilyen módon történő kényszerítését arra, hogy belássák a
munkabéke fenntartásához fűződő érdekeiket (amihez persze nem vitásan
az államnak is érdeke fűződik). Nem zárjuk ki az ezzel a megoldással
majdnem egyenértékű, szintén elterjedt azon módszert, amely szerint az
állam előírhatja a kollektív szerződések kötelező tartalmi elemeként az
egyeztetési kötelezettség megfogalmazását. Ezt az utóbbi eszközt azért
tartjuk a magunk részéről kevésbé hatékonynak, mert ebben az esetben
azon munkáltatóknál, ahol nem kötöttek kollektív szerződést, nem fog
érvényesülni az egyeztetési kötelezettség (a kollektív szerződések száma
csökkenő tendenciát mutat Magyarországon).373 Végezetül a magyar
mentalitás talán jobban elfogadja a törvényi kötelező erőt, mint a sztrájk

371 Ladó Mária: id. mű 74-77. old.
372 Lásd az értekezés II. fejezetét
373 Neumann László: Decentarlizált kollektív alku Magyarországon (in: Munkaügyi kapcsolatok rendszere
és a munkavállalók helyzete MTA Bp. 2000.) 48-49. old.
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jogellenessé válásával fenyegető egyeztetés elmaradását, illetve a formális
egyeztetés lefolytatása helyett inkább kerül sor ebben az esetben valódi
egyeztetésre. (Mint azt a fentebbiekben rögzítettük, a kötelező egyeztetés
mellett tette le voksát Prugberger Tamás is.) A Kiss György - László Gyula
szerzőpáros az állami egyeztetés bevezetését csak az üzemi tanács
jogosítványának gyakorlásával kapcsolatban tartja szükségesnek bevezetni,
míg Prugberger Tamás minden “koalíciós tarifális, szociális és üzemi
tanácsi vitában” elrendelné azt.374 Javaslata szerint gazdasági és szakmai
ágazatonként egyeztető hivatalokat kellene felállítani, ahol a szociális felek
paritásos alapon részt vennének a hivatal irányításában, és ezen hivatal által
összeállított lista tartalmazná az egyeztető bizottságok elnökeinek névsorát.
Az állami egyeztetés bevezetése véleményünk szerint nem indokolt, hiszen
a nem autonóm egyeztetés helyes megfelelője – amint azt az értekezés I.
fejezetében kifejtettük – a békéltetés. Egyébként is túlzottnak tartjuk egy
újabb közigazgatási szervezet felállítását. Prugberger Tamás részben a
belga, részben a német példa alapján a minisztérium és a “megyei
munkaügyi hivatalok” mellett alakítaná ki az újfajta egyeztető (arbitráló)
hivatalokat. Álláspontunk szerint a magyar munkaügyi központok (nyilván
ezekről van szó) semmilyen, eddig kapott funkciójukban
(foglalkoztatáspolitika, munkavédelmi és munkabiztonsági ügyek,
munkaügyi ellenőrzés) nem alkalmasak ilyen jellegű feladat ellátásra.
Ezekben az esetekben döntően nem a szoros értelemben vett közigazgatási
ügyek intézéséről van szó (bár kétségtelenül bizonyos hatósági-
adminisztratív jelleget mindenképpen el kell látni), hanem a munkaügyi
kapcsolatokban kialakult konfliktushelyzetek miatt vitákban, illetve az
ezzel összefüggő tárgyalásokban kell a felek számára segítséget nyújtani,
ami az ilyen ügyekhez szükséges ismereteket és jártasságot igényel.
Kézenfekvőnek tűnik, hogy ezen funkciót az érdekviták feloldására
létrehozott Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat lássa el
(természetesen amennyiben tisztázódik ezen szerv közjogi jogállása és
szerepe a munkaügyi viták megoldásában). Azzal is tisztában vagyunk,
hogy a szolgálatnak az egyeztetői tevékenység ellátásához területi
szervekkel kellene rendelkezni annak érdekében, hogy szolgáltatása a
szociális partnerek számára könnyen elérhetővé váljon. (A szolgálat
szerepéről, helyzetéről és tevékenységéről nem kívánunk bővebben szólni,
hiszen az egy önálló értekezés tárgya is lehetne. Csupán annyit kívánunk
megjegyezni, hogy az intézmény nem vitásan pozitív szerepet játszik a

374 Prugberger Tamás: id. mű 193. old.
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magyar munkaügyi kapcsolatok fejlesztésében. Ugyanakkor egyetértünk
azokkal a kritikai megjegyzésekkel, amelyek néhány ponton elégedetlenek
a szolgálatra vonatkozó szabályokkal375, különösen a testület tagjainak
pártatlanságára (illetve éppen ennek ellenkezőjére) irányuló
észrevételekkel.)

A jogi szabályozásnak ezen a téren tehát az lenne a feladata, hogy
törvény útján tegye kötelezővé a felek számára az egymás közötti
egyeztetés lefolytatását, az Mt. jelenlegi 194.§-ban írt eljárási határidő (7
nap) megváltoztatása mellett. (Amint arra már a fejezet elején utaltunk.)
Ezen utóbbi határidővel kapcsolatban mind Ladó Mária, mind Prugberger
Tamás, illetve a Kiss György - László Gyula kifejtette ellenvéleményét.376

Kiss György - László Gyula szerint ezen határidő (illetve közvetítés esetén
a 12 nap) túlságosan rövid idő a vita kielégítő lezárására és a francia
szabályra utaltak, amelyben a közvetítőnek az eljárás megindításától
javaslata kidolgozásáig 30 nap áll rendelkezésre (amit a felek
megállapodásuk alapján lerövidíthetnek). Prugberger Tamás szerint pedig
az Mt. fordított logikával “gondolkozik”, amikor maximum 7 napra írja elő
kötelezően a feleknek, miszerint tartózkodniuk kell minden olyan
cselekedettől, ami a megállapodást veszélyezteti, ugyanígy a vita alapjául
szolgáló intézkedés végrehajtását, mert a 7 napnak a minimumnak kellene
lenni, a maximális idő tartamának meghatározását pedig a felekre bízni.
Amint azt a fentiekben kifejtettük, az Mt. 194.§ (4) bekezdésében írt
eljárási határidők álláspontunk szerint mindkét felet körülbelül egyformán
“tartják vissza”: a munkáltatót az a kötelezettség, hogy intézkedésének nem
tud érvényt szerezni, azt nem tudja végrehajtani, míg a szakszervezet nem
kezdeményezhet sztrájkot (a lock-out tilalomnak azért nincs értelme,
merthogy ez a “munkaküzdelmi eszköz” törvényileg meg nem engedett
Magyarországon). Egyedül az üzemi tanács az, amelyikkel szemben a
törvényi általános jellegű megfogalmazás (tartózkodni minden olyan
cselekedettől) nem bontható le olyan konkrét magatartási forma tilalomra,
mint az érdekviták többi szereplője esetében, miután az üzemi tanács
sztrájkot nem kezdeményezhet, sőt tagjai sem vehetnek részt abban.377

A fentiek alapján az egyeztetésre megállapított határidő optimálisnak
tűnő ideje 30 nap, amelytől a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek.

375 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog (Bp. 2000. KJK)
195. old.
376 Ladó Mária: id. mű 75-77. old.; Prugberger Tamás: id. mű 192. old. ; Kiss Gy. – László Gy.: id. mű
40. old.
377 Mt. 70.§
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Ezen 30 nap alatt érvényesülne a törvény jelenlegi szövegének megfelelő
tilalom a munkáltatói intézkedés végrehajtása vonatkozásában, a
munkaküzdelem szakszervezetet érintő tilalmának egyidejű kimondásával,
és az összes felet terhelő, megállapodást veszélyeztető magatartástól való
tartózkodás előírásával. Megfontolandónak tartjuk az előbbi
kötelezettségek megszegése esetére valamilyen szankció előírását, bár a
munkaügyi kapcsolatok területén a kényszerítésnek elég kevés a hatóereje.
Eddigi logikánk talán némileg megtörni látszik a békéltetésnek az
egyeztetés alatt történő lefolytatásával kapcsolatban kifejtett javaslattal
összefüggésben. A felvetés szerint a felek a békéltetést - annak az általános
értelemben elfogadott formáját, amelyre vonatkozó elképzeléseinket a
későbbiek során fejtjük ki - már az egyeztetés ideje alatt is igénybe vehetik,
illetve a kompetens intézmény azt felajánlhatja hivatalból is - nem kötelező
jelleggel. Mindezidáig következetesen hangsúlyoztuk a harmadik fél
eljárásának minden formáját érintő különválasztását a felek egymás közötti
egyeztetésétől azzal, hogy időrendileg az egyeztetésnek meg kell előznie a
semleges fél intervencióját. A javaslattal akkor értünk egyet, ha a
békéltetés valóban teljesen önkéntes alapon, mindkét fél beleegyezésével
történik, az autonómia teljes tiszteletben tartásával. Ebben és csak ebben az
esetben tudjuk elfogadni a felek között megszakadt tárgyalások
továbbfolytatásának elősegítése érdekében a békéltetés
igénybevehetőségét.

Ezzel át is térünk a harmadik fél közreműködésével történő
vitamegoldások közül a békéltetésre. Korábban hiányoltuk a békéltetés
intézményét a Munka Törvénykönyvéből és az érdekviták tekintetében ez
meg is felel a valóságnak. Érdekes módon viszont az Mt. 199/A.§-a a
munkajogi jogviták körében ismeri ezen jogintézményt, amely a törvény
eredeti szövegében nem szerepelt, az később került a jogszabályba. Az Mt.
1992-es szövegében az egyeztetés szerepelt, mint a vitákat előzetesen
“megszűrő” intézmény, majd az egyeztetés és a békéltetés párhuzamosan
létezett, míg az egyeztetés megszüntetésével jelenleg egyedül a békéltetés
szolgálja a fenti célt. Ezzel a szabályozással úgy tűnik, hogy a jogalkotó a
felek közötti egyeztetésről a külső fél általi vitamegoldásra helyezte a
hangsúlyt. Az egyeztetés nem szűnt meg, csupán a felek ez irányú
kötelezettsége helyett a Pp. 355.§-a alapján átkerült bírósági hatáskörbe,
ami szintén a jogalkotó szemléletének változására vonatkozó
álláspontunkat erősíti. A felek tehát a munkajogi jogvitákban egyáltalán
nem kötelesek egymással egyeztetni, hanem békéltetőt vehetnek igénybe,
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ennek hiányában pedig a bíró lesz az egyetlen, aki megkísérli az
egyeztetést (a törvény ezt ugyanis kötelezően előírja). Tekintettel arra,
hogy dolgozatunk elsődleges tárgya az érdekviták megoldása és nem a
jogvitáké, ezért ennek elemzésébe ezen a helyen nem is kívánunk
belemenni, mindenesetre annyi észrevételt mégis tennénk, hogy a felek
közötti pert megelőző egyeztetések valóban formálisak voltak, de
tapasztalataink szerint nincs ez másképp a bíróság által lefolytatott
egyeztetéssel sem. Kétségtelen, hogy az Mt. 200.§-a valóban csak nagyon
szűk körben érvényesült, sok esetben az egyeztetés kimerült a munkáltató
(képviselője) és a munkavállaló (képviselője) közötti informális
kommunikációban. Igazából egyik fél sem akarta peren kívül megoldani az
ügyet, mindkét fél bízott igazának a bíróság előtti bebizonyításában, a
bíróság döntésében. A bírói gyakorlat sem szerzett igazán érvényt az
egyeztetés kötelező előírásának. Kezdetben születtek olyan bírói
határozatok, amelyek az egyeztetés lefolytatásának hiányát pert
megszüntető oknak minősítették, de utóbb az egyeztetés “pótolható” volt a
bírósági szakaszban.378 Nem rendelkezünk ugyan pontos statisztikai
adatokkal a bírói egyeztetés bevezetése óta megindult munkaügyi perek
tekintetében,379 de személyes tapasztalatainkból is kiindulva úgy
gondoljuk, hogy a bírák ugyan szubjektív okokból érdekeltek a hatékony
egyeztetés lefolytatásában (könnyű belátni, hogy egy sikeres egyezséget
hozó permegszüntetés kedvezőbb, mint ugyanezt az ügyet ítélettel
befejezni), de véleményünk szerint a bíróság kevésbé érzékeny a felek
közötti kapcsolat mikénti alakulása iránt, másrészt a jogvitákban nem is a
munkaügyi kapcsolatok fejlesztése a cél: a bíróság feladata, hogy döntést
hozzon a felek ügyében.380

Amennyiben a jogalkotó szükségesnek tartotta alkalmazni a
békéltetést a jogvitákban, úgy még inkább indokolt ez az érdekviták
esetében. A békéltetés ugyanis az érdekvitákban teljesen más funkciót
kaphatna, mint a jogvitákban, ott az elsődleges cél a munkaügyi bíróságok
terheinek csökkentése, a viták bíróság elé kerülésének megakadályozása,
illetve elhárítása és csak másodlagos a felek közötti kapcsolatok rendezése.
A jogvitán kívüli vitákban viszont éppen a kapcsolatok rendezésére lehetne
a hangsúlyt fektetni a felek között felmerült konfliktus kapcsán.

378 LB Mfv. I. 10301/1993., Mfv. I. 428/1994., Csongrád megyei Bíróság Pk.1992.El.II.C.2/4.
379Lásd az Igazságügyi Minisztérium statisztikai jelentéseit (60018/96. szám)
380 Lásd ehhez kapcsolódóan Nagy László: Egyeztetés az egyéni munkaügyi vitákban (Munkaügyi
Szemle 1999/4.) 45. old.
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Vizsgáljuk meg az Mt. 199/A. §-a kapcsán a békéltetés jelenlegi
szabályait a magyar munkajogban. Eszerint kollektív szerződésben, illetve
a felek megállapodásában munkaügyi jogvita esetére békéltető személyét
köthetik ki, aki a vitában egyezség létrehozását kísérli meg.381 Az
egyeztetést a békéltetőnél kell a törvény szabályai szerint kezdeményezni,
aki az egyezséget köteles írásba foglalni. (Problémát okoz, hogy mit kell az
eljárás kezdeményezésénél az “e törvény szabályai szerint” kitétel alatt
érteni az Mt. 200.§-ának hatályon kívül helyezése után, hiszen az
egyeztetést ez a szakasz tartalmazta.) A békéltetés igénybevétele tehát nem
kötelező, azt vagy a munkáltatónál hatályban levő kollektív szerződés
írhatja elő (ebben az esetben a kollektív szerződést megkötő szakszervezet
hozzáállásán nagymértékben múlik, hogy el tudja-e, el akarja-e érni ezen
intézménynek a megállapodásba történő beépítését), illetve kivételesen
tartalmazhatja a munkaszerződés (hiszen ez is a felek megállapodásának
minősül, kizáró szabály pedig nem érvényesül ebben a körben), avagy a
feleknek az adott esetre vonatkozó megállapodása. (Az Mt. számos esetben
utal a “felek megállapodás”-ára, amelyet a későbbiekben nem részletez és
ennek következtében néhány intézményt leszámítva ilyen “megállapodás”-
ok nem igazán hatályosulnak a gyakorlatban.382) A kollektív szerződések
számának és jelentőségének sokat emlegetett magyarországi visszaesése
következtében felértékelődik a felek megállapodása”, ezért álláspontunk
szerint célszerű lenne a békéltetés intézményét, mint a munkaszerződés
egyik lehetséges tartalmi elemét megemlíteni. A törvény szerint a békéltető
feladata kettős: a vitában az egyezség megkísérlése, illetve sikeres
békéltetés esetén az egyezség írásba foglalása. Azt, hogy ezt milyen módon
végzi a békéltető, a jogszabály nem szabályozza, az eljárási határidőkre
pedig csak implicite lehet következtetni: nyilvánvalóan a békéltetés végső
határideje az Mt. 201.§-ában szabályozott esetekben az elévülési idő, az
Mt. 202.§-a tekintetében pedig az intézkedés közlésétől számított 30 nap
(hiszen a békéltetésnek nyilvánvalóan a keresetlevél beadására megszabott
határnapig le kell zajlania).

Annak, hogy ilyen sokat foglalkoztunk a jogvitákban történő
békéltetés elemzésével, az az oka, miszerint a jogalkotó az esetleges
érdekvitákban való békéltetés szabályozása során figyelembe kívánja venni
a jelenleg hatályos normaszöveget és az azzal kapcsolatban kialakult

381 Rézler Gyula-Korcsmáros Iván: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon (in: Döntőbíráskodás
Bp. 1999. Püski szerk. Tóth Pál Péter) 57. old.
382 Pl. Mt. 3.§ (6) bek., 140.§ (3) bek., 188/A.§, 193/J.§ (6) bek.
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gyakorlatot. Ezt messzemenően nem támogatjuk, az érdekviták
tekintetében sokkal eltérőbb szabályozást képzelünk el, amit az
alábbiakban ki is fejtünk.

A békéltetés egyik kulcskérdése, hogy a vitamegoldás ezen
formájára önkéntes vagy kötelező formában kerül sor.383 A külföldi
tapasztalatok azt mutatják, hogy azon országokban, ahol különbséget
tesznek a békéltetés és a közvetítés között (pl. Nagy-Britannia, Ausztrália),
a békéltetés szigorúan önkéntes abban az értelemben, hogy a békéltetés
lefolytatására csak a felek egyező, közös akarata alapján kerülhet sor.
(Egyes országokban az önkéntesség annyiban csorbul, hogy a felek
kötelesek egy békéltető ülésen megjelenni, de többször már nem és
megállapodást sem kötelesek egymással kötni, más államokban egyáltalán
a tárgyalóasztalhoz való leüléshez is mindkét fél beleegyezése
szükséges.384) Egyébként ezen utóbbi megoldás van álláspontunk szerint
leginkább összhangban a békéltetés lényegével, amely - mint azt többször
is hangsúlyoztuk már - a vitafeloldási eljárások “leglágyabb” formája.
Véleményünk szerint a békéltetésre kizárólag önkéntes alapon kerülhet sor,
akkor, ha mindkét fél elfogadja az erre irányuló indítványt. Ugyanakkor
egyetértve Tóth András álláspontjával385, legyen lehetőség a békéltetést
egyedül is indítványozni, sőt a kompetens intézmény kezdeményezhesse
azt hivatalból is. Ezen megoldással biztosítani lehet a konfliktusban álló
felek számára egy újabb lehetőséget a munkaküzdelem elkerülésére, ha azt
közösen hajlandóak elfogadni, ugyanakkor még megmarad az
autonómiájuk, cselekvési szabadságuk a vitában elfoglalt álláspontjukat,
illetve végső soron döntéseiket illetően. (Az officialitas biztosításához
szükséges lehet olyan külföldön már jól bevált módszerek, mint az ACAS
gyakorlatában az ügyfelekkel való kommunikációs kapcsolat, vagy mint az
USA-ban az FMCS-nél a kollektív szerződések lejártának regisztrálása, stb.
alkalmazása, amely technikák a szervezet információhoz jutását
biztosítják386).

A következő tisztázandó dolog a békéltető eljárásnak a szabályozása.
Álláspontunk szerint e körben nincsen szükség az Mt-ben (illetve ha külön
törvény fogja e területet szabályozni, akkor ebben a jogszabályban)
részletes rendelkezések kidolgozására. Amennyiben az általunk vázolt
teljes koncepció elfogadhatónak bizonyul, úgy a békéltetés lényege a

383 Lásd az értekezés I. fejezetét
384 Lásd az értekezés II. fejezetét
385 Tóth András: id. mű 86. old.
386 Lásd az értekezés II. fejezetét
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törvényen belüli elhelyezkedésből egyértelműen kiderül, az eljárási
szabályokat és technikákat pedig a vitafeloldással foglalkozó szervezet
működési szabályzata tartalmazhatja. Törvényi szinten elegendő az Mt.
jelenlegi 199/A.§-ával lényegében egyezően annyit rögzíteni, hogy a
békéltető a felek közötti érdekvitában egyezség létrehozását kísérli meg.
Ezen túl szükséges szabályozni, hogy a békéltetésre elsődlegesen önkéntes
alapon kerüljön sor, abban az esetben, ha mindkét fél elfogadja az ilyen
irányú indítványt. Kivételesen - az előbb említett angol és amerikai
példákhoz hasonlóan – kerülhessen sor a békéltetés egyoldalú
kezdeményezésére, vagy a vitamegoldó intézmény ex officio eljárása
alapján. A békéltető tevékenysége nyomán a felek között vagy létrejön az
egyezség, vagy ennek hiányában sor kerül valamely más vitafeloldási
eljárásra. Kérdésként merül fel, hozzátartozik-e a békéltetéshez az
egyezség írásba foglalása, illetve sikertelen békéltetés esetén a tárgyalások,
a felek álláspontjának írásos rögzítése. Tóth András véleménye387 szerint
sem az egyezség írásos megfogalmazására, sem az álláspontok írásbeli
rögzítésére nem célszerű a békéltetőt kötelezni, az ACAS-nak is ez a
gyakorlata alakult ki. Azzal a magunk részéről egyetértünk, hogy az
álláspontok rögzítésére csak a felek kérelme alapján kerüljön sor, hiszen a
békéltetés lényegével, szellemével ez áll összhangban. A békéltető
segítségével létrejött egyezség írásba foglalásának elmaradása viszont ezen
vitarendezési folyamat komolyságát vonhatja kétségbe, a felek
magánautonómiájának álláspontunk szerint itt húzódik meg a véghatára,
ebben a körben a felek felelősségének súlya szenvedne csorbát, ha az
egyezség megszületését nem követné automatikusan annak írásba
foglalása. Ehhez kapcsolódik ugyanis az egyezség jogi
kikényszeríthetősége, miszerint az a kollektív szerződéssel egyenlő hatályú
lesz.

A békéltetésre tehát a felek egymás közötti - autonóm - egyeztetése
után és a közvetítést megelőzően kerülhet sor.

Összegeztük azokat a kritikákat, amelyek számos szerzőtől a
közvetítés jelenlegi szabályait illették, megállapítván, hogy a közvetítés
jelenlegi formájában inkább a békéltetéshez - szerintünk a
ténymegállapításhoz - áll közelebb, illetve nem felel meg a nyugat-európai
felfogású kategóriáknak. A békéltetésnek álláspontunk szerint is markánsan
meg kell különböznie a közvetítéstől és ezt a disztinkciót érvényre kell
juttatni a jogi szabályozásban is. A békéltetés és a közvetítés egyik

387 Tóth András: id. mű 37. old.
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legfontosabb különbsége, hogy a mediátor nem csupán leülteti a feleket a
tárgyalóasztalhoz és ösztönzi őket a megakadt tárgyalások folytatására, így
segítve őket az egyezség létrehozásában, hanem az álláspontok
“megmerevedése” esetén kialakítja saját véleményét, elképzelését az
ügyről és amennyiben a feleknek nincs a másik számára is elfogadható
javaslata, ő maga köteles indítványt tenni ilyen értelemben. Ehhez az
aktívabb vitamegoldási eljáráshoz kapcsolódik a másik megkülönböztető
jegy is, miszerint a mediálásra csak mindkét fél közös kérelme esetén
kerülhet sor. A békéltetés tekintetében azért van lehetőség az egyoldalú
kérelemre (amit a másik félnek nem kell elfogadnia), mert a conciliator
nem lépi át a felek magánautonómiájának határát, míg a közvetítés
esetében bár a döntés még mindig a felek kompetenciája, de cselekvési
szabadságuk határainál figyelembe kell venniük a harmadik semleges fél
javaslatát is. Nem kötelesek ugyan elfogadni az ilyen indítványt, de ha jogi
értelemben nem is, minden egyéb tekintetben döntésükre befolyást
gyakorol a harmadik személy javaslata. Ehhez az aktívabb szerephez pedig
megfelelő hatáskörrel kell a közvetítőt ellátni, amely a jelenlegi jogi
szabályozásban álláspontunk szerint nem biztosított.

A közvetítésnél is felmerül az a dilemma, ami az egyeztetés
szabályainak megfogalmazása során előállott (és ez lesz a helyzet a
döntőbíráskodás esetében is), vagyis kell-e, lehet-e egy piacgazdaságban az
államnak a piac autonóm szereplői számára kötelező előírásokat teremteni,
kell-e a feleket jogi normákkal arra kényszeríteni, hogy vitájuk
rendezéséhez kötelezően egy külső felet vegyenek igénybe.388 Az összes
ide vonatkozó ismeretünk (és kevés tapasztalatunk) azt a választ kívánja
tőlünk, hogy természetesen a piacgazdaság törvényszerűségeinek
logikájával és szellemével ellentétes az állam ilyen jellegű tevékenysége,
de tudomásul kell vennünk, Magyarország még nem egy fejlett
piacgazdaságot működtető ország, hanem jelenleg halad e fejlődés útján. A
piacgazdaság jogi keretei kialakultak hazánkban, de a megrögzött szokások
átalakítása, az emberi gondolkodás és mentalitás sokkal lassabban és
nehezebben változik, márpedig az intézményeket emberek működtetik.
Ezért - amint azt az egyeztetés szabályainál is megfogalmaztuk - a
közvetítés esetében is annak bizonyos területeken való kötelező előírását
látjuk indokoltnak. A közvetítésnek a felek közötti autonóm egyeztetés
sikertelensége esetén kell megtörténnie. A közvetítés kötelező jellege alatt
pedig azt az általánosan elfogadott szemléletet értjük, hogy az eljárás

388 Lásd az értekezés I. fejezetét
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lefolytatása a kötelező, a mediátori javaslat elfogadására természetesen már
nem kényszeríthetőek a felek.389 A közvetítés, mint vitamegoldási módszer
szabályait tehát különválasztanánk aszerint, hogy azt milyen területeken
alkalmazzuk. A kötelező jelleg a kiemelten fontos területeken
érvényesülne, míg az önkéntesség lenne az általános változata az
eljárásnak. Az önkéntes mediálás különbsége pedig a békéltetéshez képest -
amint azt fentebb már kifejtettük -, hogy az önkéntes közvetítésre csak
mindkét fél közös kérelme alapján kerülne sor. Az eljárás tehát az önkéntes
közvetítés esetén az egyeztetés sikertelenségének megállapítása után a
felek egyező akarattal elfogadott beadványával indulna, amelyet a
kompetens intézményhez írásban juttatnának el. Kötelező egyeztetés esetén
pedig az állami egyeztetés sikertelenségét követően a vita hivatalból a
szervezet tudomására jut, - ennek eljárási szabályait természetesen ki kell
dolgozni - így az eljárás a közvetítő intézkedésével - felek összehívása,
adatok iratok bekérése stb. - indul meg. Az eljárás lefolytatásának
határidejét pedig indokolt 15 napban megállapítani, - ne feledjük, hogy az
egyeztetés már igénybevett a felektől 30 napot, amely alatt ráadásul
érvényesül a munkaküzdelmi tilalom, illetve az intézkedés végrehajtási
tilalom - ennél hosszabb időszak álláspontunk szerint inkább gerjeszti a
vitát, semmint megoldja azt.

A közvetítés lényegét olyan jellegű szabályozás fejezné ki, amely
szerint a közvetítő a felektől tájékoztatást illetve adatszolgáltatást kérhet,
szükség esetén pedig tanú(kat)t és szakértő(ke)t hallgathat meg vagy
szakértői vélemény(eke)t szerezhet be. Ezek a bizonyítási eszközök segítik
a közvetítőt abban, hogy a vita lényegét illetően hozzájusson a szükséges
információkhoz. Tekintettel arra, hogy a közvetítő még kötelező mediálás
esetén sem tesz a felekre nézve feltétlenül akceptálandó javaslatot, ezért
szükségesnek ítéljük a beleegyezésüket beszerezni az esetleges
tanúkihallgatáshoz, valamint a szakértői vélemény beszerzéséhez. A
közvetítő ugyanis nem döntőbíró, neki nem kell a vitát eldönteni, a döntés
felelőssége ebben az esetben a feleken nyugszik, ezért indokolatlannak
ítéljük, hogy olyan fokú hatáskörrel rendelkezzék a bizonyítás körében,
mint az arbitrátor. Tulajdonképpen az esetleges tanúmeghallgatás illetve
szakértői vélemény beszerzése inkább a közvetítő informáltságát segítik
elő, illetve rajta keresztül lényegében a felek is olyan ismeretekhez jutnak
hozzá, amelyekkel az egymás közötti egyeztetés során nem rendelkeztek.
De az ilyen bizonyítási eszközök igénybevételére vonatkozó döntés

389 Ez a megoldás emlékeztet az értekezés II. fejezetében körülírt horvát szabályozásra
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magánautonómiájuk keretein belül marad: amennyiben bármely okból
(személyiségvédelem, goodwill, üzleti titok védelme stb.) bármelyik fél
nem kívánja a tanúmeghallgatást vagy szakértői vélemény beszerzését, úgy
a közvetítőnek tiszteletben kell tartania azt, és akkor sem erőszakolhatja a
felekre, amennyiben saját indítványának a megtételéhez fontosnak ítélné
meg. A közvetítő nem tényfeltáró (fact-finder): több is és kevesebb is attól,
mert egyrészt nem feltétlenül kell feltárnia az összes objektív tényt,
ugyanakkor nem csupán a tények feltárása, majd azok írásos rögzítése (és
persze a feleknek való átadása) a feladata, hanem a tárgyalások olyan fajta
lefolytatása, ahol a felek álláspontját (és ezáltal a feleket is közvetve)
közelebb hozza egymáshoz. Éppen ezért nem fejezi ki a közvetítés lényegét
az Mt. jelenlegi 195.§ (3) bekezdése, mert a közvetítésnek nem azzal kell
zárulnia, hogy a közvetítő átadja a feleknek az ő álláspontjaik valamiféle
summázatát, illetve a közvetítés “eredményét”. A közvetítőnek a felek
között meg kell kísérelni az egyezség létrehozását (akárcsak a
békéltetőnek, a különbség csak az eszköztárban és az eljárás
kezdeményezésében van).

A közvetítésnél is felmerül az az eldöntendő kérdés, amelyet a
békéltetésnél már tárgyaltunk, azaz a közvetítő segítségével megkötött
egyezséget írásba kell-e foglalni, illetve ha a folyamat sikertelenül zárult
(nem jött létre megállapodás a felek között) szükséges-e, hogy a közvetítő
készítsen valamiféle írásos jelentést, összefoglalót vagy mondjuk a saját
javaslatát (ha volt ilyen) rögzítse-e írásban a felek számára (ezalatt nem a
vitamegoldó intézmény számára készített “belső” és nem publikus
beszámolót értjük). Álláspontunk szerint az utóbbiakra akkor kerüljön sor,
ha azt a felek közös akarattal kérték, ez összhangban van azzal, hogy
leszámítva a kötelező mediálás eseteit, a közvetítésre is csak a felek egyező
kérelme alapján kerül sor. Más a helyzet viszont az egyezség
vonatkozásában, mert az eljárás súlyát az adja meg, ha a megállapodás
kollektív szerződéses jellegűnek minősül, tehát kikényszeríthető (és
fűződik hozzá mindazon joghatás, mint ami a kollektív szerződéshez).
Ezért kell a felek közötti egyezséget minden körülmények között írásba
foglalni, hiszen a kollektív szerződés esetében írásos formakényszer
érvényesül, másrészt gyakorlati szempontok is az írásos rögzítés mellett
szólnak (a hosszas, több napos tárgyalások után a felek értelmezik és
összefoglalják a szóban elhangzottakat).
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Dolgozatunkban több helyen is kiemeltük azokat a kritikai
véleményeket390, amelyek a döntőbíráskodás érdekviták területén való
alkalmazhatóságát érintették. A bíráló álláspontok főleg a kötelező
arbitrálást illették, de kétségbe vonták az önkéntes forma érdekvitákkal
való összeférhetőségét is. Felidézve ezen bírálatok lényegét, a legtöbb
szerző nem tartja összeegyeztethetőnek az érdekvitákkal (tehát azokkal az
ügyekkel, ahol nem valamely jogkérdést kell eldönteni, hanem a kollektív
szerződéses tárgyalások rekedtek meg, vagy a szakszervezetet illetve üzemi
tanácsot megillető jogosítványok mértéke vitás a felek között) azok
természete folytán általában sem a harmadik fél intervencióját, de
különösen az arbitrálást nem, hiszen a döntőbíró nem a felek tárgyalásait
segíti elő, hanem el is dönti a vitát. A döntés ellen pedig nincs helye
jogorvoslatnak, ami alkotmányos aggályokat vet fel.

Álláspontunk szerint - áttanulmányozva az ide vonatkozó tekintélyes
mennyiségű szakirodalmat és a nemzetközi gyakorlatot391 - nem lenne
indokolt a vitamegoldás eszköztárának szűkítése, egy ilyen megközelítéssel
a magyar munkajog “visszalépne” az 1992-es reform előtti szintre. Ezért a
döntőbíráskodás alkalmazása mellett fejtjük ki véleményünket, a jelenlegi
szabályokhoz képest jelentősen eltérő tartalommal.

Elsődlegesen egyértelmű különbséget kell tenni az arbitrálás
önkéntes és kötelező formája között. A többször hangsúlyozott nemzetközi
gyakorlat szerint a döntőbíráskodás akkor nevezhető kötelezőnek, ha mind
az eljárás kezdeményezése, mind az arbitrátor döntése kötelező, tehát nem
tartozik ebbe a kategóriába, ha az eljárást valamely tény következtében
(törvény kötelező előírása, felek alávetése) ugyan le kell a feleknek
folytatni, de a döntőbíró nem hozhat rájuk nézve kötelező határozatot.
Ennek a különbségtételnek a jogi szabályozásban is meg kell jelennie. Meg
kell tehát állapítani azokat az eseteket, amikor a döntőbíró eljárása és
döntése is kötelező a felekre (ezekre a későbbiekben még visszatérünk),
illetve rögzíteni kell azokat az eseteket, amikor az eljárást kötelezően
arbitrátor elé kell vinni, de a döntés csak ajánlásos jellegű lesz.

Eddigi logikánknak megfelelően álláspontunk szerint a
döntőbíráskodásra csak a fentiekben vázolt közvetítés
eredménytelenségének megállapítása után kerülhet sor, a vitamegoldási
módozatok egymásra épülésének elvét figyelembe véve. Az eljárás

390 Kiss Gy.: A munkajogi viszonyok szabályozása az új Munka Törvénykönyve szellemében (in: A
munka világának szabályozása Nyugat-Európában és Magyarországon Bp. 1993. szerk. Varga Anna) 82.
old.
391 Lásd az értekezés II. fejezetét
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önkéntes formája a felek közös akarattal történő kérelmének a vitamegoldó
intézményhez történő eljuttatásával indul, míg a kötelező arbitrálás
regisztrálása a fenti szervezetnél történik.

A döntőbíráskodás lényege a felek érdekvitájának határozattal
történő eldöntése, amelynek meghozatalához az összes eddigi eljáráshoz
képest a legtöbb információval az arbitrátornak kell rendelkeznie. Ezért a
bizonyítási eszközök igénybevételét a legszélesebb körben kell számára
biztosítani, ami alatt értjük a felek (képviselőik) személyes meghallgatását,
a tanúbizonyítást, szakértők igénybevételét (ami jelenti az írásos
szakvélemény beszerzését valamint a szakértő esetleges meghallgatását),
okiratok (írásbeli bizonyítékok) beszerzését és minden egyéb, a döntőbíró
által szükségesnek ítélt formát, amely a megalapozott és felelősségteljes
határozat meghozatalához szükséges. A felek egyetértésének beszerzését
csupán abban az esetben látjuk indokoltnak, ha a döntés nem kötelező a
felekre, egyébként a döntési felelősséggel cselekvő arbitrátor kezét köti
meg és lehetőségeit korlátozza a felek elzárkózása, ebben az esetben tehát
érvényesülnie kell az ex officio elvének.

E helyt indokolt foglalkozni az ún. egyeztetőbizottság létrehozásának
illetve igénybevételének kérdésével, az Mt. 196.§ (2) bekezdése szerint
ugyanis a döntőbíró egyeztetőbizottságot hozhat létre392, amelybe a felek
azonos számú képviselőt küldenek. A jelenlegi hatályos magyar
szabályozás elemzésénél kifejtettük, miszerint ez a szabály ebben a
formájában inadekvát módon ékelődik bele a döntőbíráskodás
rendelkezései közé393, mert tisztázatlan az “egyeztetőbizottság” hatásköre
és az arbitráláshoz való viszonya. Kollonay Csilla véleménye szerint a
döntőbíró által alakítható egyeztető bizottságra vonatkozó szabályozás
éppen fordítottja a korábbi Mt. megoldásának, ahol a felek először küldték
a tagokat a testületbe, majd megválasztották az elnököt.

A bizottság felállításának nehézségei elkerülése érdekében javasolta
állandó egyeztetőbizottság felállítását.394 A törvénynek ez a hiányossága
nyilvánvalóan abból fakad, hogy a jogalkotó nem választotta markánsan
külön az egyes vitarendezési eljárásokat, azokat egységes folyamatként
kezelte, az egyeztetést mintegy kiinduló folyamatként felfogva, amelybe
“beleolvad” a közvetítés és a döntőbíráskodás. Ezt a véleményt támasztja

392 Kiss Zoltán: Gondolatok az új Munka Törvénykönyve alkalmazásával kapcsolatban (Magyar Jog
1992/8.) 612. old.
393 Hegedűs-Prugberger: Az új magyar Munka Törvénykönyve (tervezete) és a Közös Piac munkajogi
normái (Magyar Jog 1992/4.) 227. old.
394 Lehoczkyné Kollonay Csilla: id. mű 66-67. old.
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alá az Mt. 195.§ (2) bekezdése, amely szerint a közvetítő a hatáskörébe
tartozó feladatokat “az egyeztetés időtartama alatt” végzi, illetve az Mt.
195.§ (3) bekezdése, amelyik a közvetítő kötelezettségeit az egyeztetés
befejezése idejére írja elő. Ezekből a szabályokból is az derül ki, hogy a
közvetítő is mintegy egyeztetést végez, de legalábbis tevékenysége
nagymértékben kötődik az egyeztetéshez. Ehhez a felfogáshoz kapcsolódik
álláspontunk szerint a döntőbírói eljárásban létrehozandó
egyeztetőbizottság kérdése. Többször is kifejtettük dolgozatunkban, hogy
az arbitrálás lényege a felek közötti vita harmadik fél általi eldöntése, tehát
ebben az eljárásban már nem az egyeztetésre kell a hangsúlyt helyezni,
hanem a vitát valamilyen formában határozattal lezáró döntőbíró számára
olyan helyzetet kialakítani, hogy megalapozott és a vitát megnyugtatóan
lezáró döntését meg tudja hozni. A külföldi példákra tekintettel395 a
magunk részéről nem zárkózunk el az ezen az eljáráson belül folytatandó
egyeztetéstől, de ennek törvényi előírása álláspontunk szerint szükségtelen.
Amennyiben a magyar Mt. is a felek közötti egyeztetésre fogja a hangsúlyt
helyezni, úgy felértékelődik ennek a vitamegoldási módszernek a
jelentősége, és jobban el fog válni a többi vitarendezési eljárásától.
Különösen igaz lesz ezen megállapításunk akkor, ha a jogalkotás a kötelező
egyeztetést elfogadja (még akkor is, ha ez nem feltétlenül állami egyeztetés
keretében fog zajlani), hiszen ebben az esetben még inkább áttevődik a
konfliktusmegoldás lényege a harmadik fél igénybevétele nélküli
egyeztetésre. A döntőbíró akkor kíséreljen meg egyeztetést a felek között,
ha eljárása során úgy látja, hogy remény mutatkozik a felek között az
egyezség megkötésére (nyilvánvalóan előnyösebb a vita ilyen módon való
rendezése, mint a “kívülről” kapott döntőbírói határozat), de ennek
lehetőségét elegendő véleményünk szerint a vitamegoldással foglalkozó
intézmény belső szabályzatában rögzíteni. Ebben a dokumentumban
viszont részletesen kell rendelkezni az eljárási szabályokról, és nem
elegendő annak sommás megállapítása, hogy az ilyen bizottságba a felek
azonos számú képviselőt küldenek. Rögzíteni kell az ilyen bizottság
létszámának maximumát, azt, hogy a bizottság elnöke a döntőbíró, aki az
egyeztetést irányítja és levezeti, nagyon lényeges a paritásos bizottság
hatáskörének megállapítása, az eljárási szabályok rögzítése, illetve
amennyiben megállapodás történik a felek között, annak mikénti formába
öntése, illetve az egyezség megkötésének a döntőbírói eljárásra gyakorolt

395 Gondolunk itt elsősorban a német és a belga szabályozásra
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hatása, (nyilvánvalóan az arbitrátor ebben az esetben megszünteti a maga
eljárását).

Felvetődött a javaslatok között a döntőbíráskodás egyik, különösen
Nagy-Britanniában népszerű formájának, az egyoldalú folyamodással
történő arbitrálásnak a magyar viszonyokra történő alkalmazása. Amint
Tóth András dolgozatában396 rögzíti, az angliai szakszervezetek számára a
szakszervezeti jogok elismertetése érdekében tették lehetővé ezt a
módszert, ami azt jelenti, hogy kollektív szerződés megengedheti,
amennyiben munkaügyi vitában a felek egymás között nem tudtak
megállapodni, akkor mintegy utolsó lépésként bármelyik fél (elsősorban a
szakszervezet) döntőbíró elé terjeszthesse az ügyet a másik fél
beleegyezésének hiányában is, illetve a másik fél ennek a klauzulának az
elfogadásával gyakorlatilag aláveti magát a döntőbírói határozatnak.
Álláspontunk szerint a jelenlegi magyar viszonyok között nem indokolt
ennek a módszernek a bevezetése, a kötelező és az önkéntes
döntőbíráskodás jelen munkában vázolt szabályai megfelelő kereteket
adhatnak a vitarendezés ezen formájának.

A nemzetközi gyakorlatban ugyanakkor ismert, és egyre nagyobb
népszerűségnek örvend az ún. kötött döntőbíráskodás397, amelyről a
fentiekben leírtuk, hogy az arbitrátor döntési lehetőségeit némileg
befolyásoló, de a felek autonómiáját jobban tiszteletben tartó változata a
döntőbíráskodásnak, pontosabban az arbitrátori határozatoknak. Szintén
Tóth András számolt be arról, hogy a pendulum arbitration az 1980-as évek
elején jelent meg Nagy-Britanniában és több esetben is alkalmazták azt. A
kötött döntőbíráskodás előnyeit dolgozatunk korábbi részében már
vázoltuk, és véleményünk szerint ez a formája az arbitrálásnak
“vonzóbbnak” tűnhet a szociális partnerek szemében, nem kell attól
tartaniuk, hogy az arbitrátor egy olyan döntést fog hozni, amely egyik fél
javaslatát sem tartalmazza, hanem az a döntőbíró “saját” elképzelését
tükrözi, és így egyik vitázó számára sem kedvező. A kötött arbitrátori
döntésre vonatkozó kitételt célszerű rögzíteni a Munka Törvénykönyvében
illetve a vitarendezési eljárásokról szóló esetleges külön törvényben.

A Kiss György - László Gyula szerzőpáros egyértelműen az Mt.
197.§-ban szabályozott kötelező döntőbíráskodás eltörlése mellett érvel
azzal, hogy ezen ügyekben kötelező állami egyeztetés lefolytatására

396 Tóth András: id. mű 48. old.
397 Tóth András: id. mű 54. old.
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kerüljön sor.398 (Prugberger Tamás véleménye399 szerint pedig miután nem
is érdekvitákról, hanem jogvitákról van szó, ezért bírói utat kell biztosítani
a felek számára ezekben az ügyekben is – amint erre korábban
hivatkoztunk.) A magunk részéről egyik állásponttal sem értünk egyet,
mert a szakszervezetek illetve az üzemi tanácsok Mt. 24; 63; 65.§ (1)
bekezdésében írt jogainak mértékére vonatkozó vitákról van szó,
amelyekről tudomásunk szerint csupán az - ebben a tekintetben - rendkívül
liberális angol és ír rendszerben dönt a bíróság, mint jogalkalmazó szerv,
sehol máshol a világon nem.

A kötelező arbitrálásra tartozó esetek számukat, arányukat és
jellegüket tekintve semmiképpen sem tekinthetők eltúlzottnak, ezért az
üzemi tanácsi és szakszervezeti jogok védelme érdekében a jelenlegi
megoldást helyesnek ítéljük, sem azok szűkítését, sem bővítését nem
tartjuk indokoltnak.

Az eljárási határidőket (az ügy vitamegoldó szervezet elé kerülését
követően az ügyet mennyi időn belül kell elkezdeni, hány nap áll
rendelkezésre az arbitrátornak az ügy lezárására, mennyi időn belül kell a
döntést meghoznia stb.) az ügyek megoldásával foglalkozó szervezet belső
szabályzatában kell rögzíteni viszonylag szűk keretek megjelölésével.

Az arbitrátornak határozatát írásban kell meghoznia indokolással
ellátva, és azt a felek részére meg kell küldeni, amely előírásokat a
törvénynek is tartalmaznia kell. Az indokolási kötelezettséget azért ítéljük
meg külön is kiemelni, mert például az angol gyakorlatban érdekvitáknál
nem érvényesül az indokolási kötelezettség, mondván, hogy úgysincs helye
a határozat elleni jogorvoslatnak, ezért fölösleges a felekkel tudatni a
döntés indokait. Ezzel a felfogással a magunk részéről nem tudunk
egyetérteni, mert ilyen megközelítésben az arbitrátori döntés valóban a
bíróság által hozott határozatok jellegét ölti magára, és a felek azt valóban
mint egy rájuk erőszakolt, oktrojált aktust fogják megélni. A mi nézetünk
szerint valamely bírósági (hatósági) döntés egyik kritériuma, hogy azt az
eljárásban érdekelt felek elfogadják és önkéntes jogkövetéssel eleget
tegyenek a határozat normatív előírásainak. Abban az esetben, ha a felek
(vagy azok valamelyike) nem azonosul(nak) a határozattal, megnő az
esélye annak, hogy nem fog(nak) eleget tenni az abban foglalt
rendelkezéseknek, ebben az esetben pedig “a kívánt joghatás” elérésére
részben alkalmatlanná fog válni. A határozattal való szembeszegülésnek

398Kiss Gy. – László Gy.: id. mű 52.old.
399Prugberger Tamás: id. mű 194. old.
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pedig egyik forrása lehet, ha az ügyfél azt sem tudja, hogy milyen indokok
alapján nem fogadták el az ő álláspontját, vagy miért a másik fél
álláspontjával azonosult a döntőbíró, (esetleg nem kötött arbitrálás esetén
miért nem fogadta el egyik fél álláspontját). A feleket nem lehet
bizonytalanságban tartani a döntés indokait illetően, hiszen a határozat
indokolása a felek arra való meggyőzésének eszköze, hogy az arbitrátor
helyes döntést hozott az ügyben.

Ami a határozat elleni jogorvoslat kérdését illeti, megfontolandó a
Kiss György - László Gyula szerzőpáros francia jogi megoldás alapján
adoptálni javasolt azon megoldása, hogy a bíróság kasszációs jelleggel
járhasson el, az ügy érdemében ne dönthessen, de lehetősége nyíljon az
arbitrátori döntés hatályon kívül helyezésére és új eljárás lefolytatására való
kötelezésre.400

3. Munkajogi konfliktusok a közszolgálat területén

A fentiekben a magyar munkajogi konfliktusmegoldás gazdasági
munkajog területén történő módozatairól szóltunk. A magunk részéről
szükségesnek ítéljük a közszolgálati munkajogi vitákra való kitekintést
először is elemezve az eltéréseket a Munka Törvénykönyvétől, illetve
kitérve arra, hogy az előzőekben vázolt gazdasági munkajogra vonatkozó
javaslataink mennyiben érintik a magyar munkajognak ezt az egyáltalán
nem elhanyagolható területét.401 (Amellett, hogy ezen álláspontunkat -
amely szerint így válik teljessé a munkajogi konfliktusok elemzésének
területe - különösebben indokolni sem szükséges, megemlítjük azon
statisztikát, amely a Magyar Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat
eddigiekben végzett szolgáltatásainak munkajogi “szférák” szerinti
megoszlását mutatja, és amelyből megállapítható, hogy a közszolgálat a
konfliktusmegoldásnak nem “elhanyagolható” területe402.)

A közalkalmazottakkal kezdve megállapíthatjuk, hogy esetükben
viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény tiltást nem tartalmazó szabálya szerint a
közalkalmazottak esetében is érvényesül az Mt. Negyedik Része, mind a

400 Kiss Gy.-László Gy.: id. mű 41. old.
401 Ennek alátámasztására részletes statisztikai adatokat tartalmazóan lásd Berki-Orolin: Munkaügyi
konfliktusok az államháztartási szférában 1993-1995. (Bp. MK 1995.)
402 Kántor Rajmund: A munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat szakmai tevékenységéről (in: Az
érdekegyeztetés tapasztalatai és aktuális kérdései Bp. 1997. ÉT. Szerk. Berki Erzsébet) 86-87. old.
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“kollektív munkaügyi vitá”-k, mind a munkajogi jogviták esetében. A viták
megoldása tekintetében tehát a jogalkotó semmilyen különbséget nem
kívánt tenni a gazdasági munkajog és a közalkalmazotti munkajog
között.403 Kérdésként vetődik fel, hogy helyes-e ez a megoldás a
közalkalmazottak esetében, de végül is ez a felvetés nem szűkíthető le a
vitamegoldás területére, hanem általában veti fel a gazdasági munkajog -
közszolgálat szabályozásának problémáját, illetve azt a dilemmát, hogy
legyen-e egységes közszolgálati jog.404 Tekintettel arra, dolgozatunknak
nem tárgya a közszolgálati jog kérdéseinek megtárgyalása, e helyt csupán
azt kívánjuk felvetni, hogy mennyiben mutatnak hasonlatosságot a
közalkalmazottak munkajogi jogvitái és érdekvitái a piaci szféra
munkajogának hasonló vitáival, nem állnak-e ezen ügyek közelebb a
köztisztviselői vitákhoz. Ebből az aspektusból érdemes kiemelni, hogy pl. a
fegyelmi felelősség szabályai - amely a munkaügyi konfliktusok jelentős
számát teszi ki - a két közszolgálat “rokonságát” mutatja (a versenyszféra
nem is ismeri ezen intézményt), de ugyanígy az anyagi-kártérítési
felelősség tekintetében is nagyobb hasonlatosság mutatható ki a két terület,
mint a közalkalmazotti-gazdasági munkajog között. Az érdekviták területén
pedig azt emelnénk ki, hogy bár a Kjt. 19.§-a folytán a közalkalmazottak
esetében a kollektív munkajog Mt-beli intézményeinek nagy része
érvényesül, azért mutatkoznak nem elhanyagolható különbségek is.
Elsősorban a közalkalmazotti tanácsok - üzemi tanácsok szabályozásának
eltéréseire gondolunk, de a vitamegoldásra is kihatnak az érdekegyeztetés
előírásai, amelyek gyökeresen eltérnek egymástól az Mt-ben és a Kjt-ben.

Mindezekből adódóan álláspontunk szerint - anélkül, hogy egységes
közszolgálati kódex megalkotására tennénk javaslatot - indokolt lenne a
jogviták tekintetében a közalkalmazotti-köztisztviselői szabályok
egymáshoz való közelítése.

Visszatérve az érdekviták kérdéseire, ezek esetében a
köztisztviselőknél annyiban eltérő a helyzet, hogy a Ktv. 71.§ (2)
bekezdéséből adódóan az Mt. Negyedik Részének jogvitákra és
érdekvitákra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ennek az az
oka, hogy A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 59-
60.§-a önállóan szabályozza a közszolgálati jogvita kérdéseit, illetve, hogy
köztisztviselők esetén a jogalkotó nem ismeri el az érdekvita lehetőségét.

403 Ettől némileg eltérően foglal állást Berki-Orolin: A költségvetési szféra munkaügyi kapcsolatai (Bp.
1997. MK.) 113-121. old.
404 Berki Erzsébet: A köz szolgái. Gondolatok a közszolgálat egységesítésének szükségességéről és a
munkaügyi kapcsolatok újrarendezéséről (Bp. 1998. MKI kézirat)
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Az Mt. szerint érdekvitának a munkáltató és az üzemi tanács, valamint a
munkáltató és a szakszervezetek között felmerült, jogvitának nem minősülő
munkaviszonnyal összefüggő vita minősül, márpedig a Ktv. nem teszi
lehetővé az üzemi tanácshoz hasonló jellegű intézmények megalakítását -
szemben a közalkalmazottakkal -, illetve kollektív szerződés megkötését
sem engedi meg a jogszabály. A kollektív szerződések “hiánya”
nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket a
gazdasági munkajog területén egy kollektív szerződés szabályoz (az
évenkénti béremelés mértéke, bérpótlékok, szociális juttatások stb.), azokat
a köztisztviselők esetében jogszabály (a Ktv. illetve kormányrendelet)
kötelező erővel rendezi. Az üzemi alkotmányjogot pedig azért nem
tartalmazza a törvény, mert az Mt. vagy a Kjt. által e körbe vont jogokkal
kapcsolatban (jóléti, szociális pénzeszközök felhasználása, ilyen jellegű
intézmények hasznosítása, személyügyi nyilvántartás rendszerének
kialakítása stb.) szintén a jogszabály maga rendezi ezeket a kérdéseket, az
ide tartozó egyéb esetek nagy része fel sem merül egy közigazgatási
szervnél (gazdasági helyzetről tájékoztatás, beruházásokra vonatkozó
jelentős döntés stb.).405 Végül az utolsó szempont, hogy a jelenleg hatályos
sztrájktörvény szerint a köztisztviselők esetében a munkaküzdelem joga is
korlátozott, ami alatt azt értjük, hogy az államigazgatásban sztrájkolni nem
lehet, de a mi felfogásunkban a köztisztviselő alatt nemcsak a Ktv. 1.§ (7)
bek-ben körülírt köztisztviselőt, hanem a hasonló tevékenységet végzőket
is (pl. polgármesterek, fegyveres erők hivatásos állományú tagjai stb.)
érteni kell, ahol az abszolút tilalom nem érvényesül teljes mértékben. A
munkaküzdelem eszközeinek korlátozott igénybevétele az ilyen
szervezetek (munkáltatók) által folytatott tevékenységből, annak a
társadalom számára kiemelt fontosságából fakad. Az eddigieket
összességében figyelembe véve sem mondhatjuk azt, hogy a
köztisztviselők esetében ne lennének érdekviták406, hiszen a szakszervezeti
jogok megsértéséből is adódhatnak ilyenek, illetve előadódhatnak olyan, a
köztisztviselők élet- és munkakörülményeit érintő kérdések, amelyeket
nem rendez a törvény illetve a kormányrendelet (pl. a kormányrendelet
mint mérlegelési jogkörbe tartozó ruházati költségtérítés mértékének
megítélése), és amely nem minősül jogvitának (az előző esetnél maradva a
Ktv. 59.§ (2) bekezdése szerint mint mérlegelési jogkörbe tartozó kérdés

405 Lásd még erről Tatár Irén: A munkaügyi kapcsolatok szabályozása a magyar munkajogban (Kollektív
munkajog, Miskolc, 1996 ME) 35. old.
406 Berki-Orolin: id. mű 112. old.
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nem vihető bíróság elé). Tehát a köztisztviselők esetében is felmerülnek
érdekkonfliktusok, amelyeknek a megoldását a jogalkotónak el kellene
ismernie, külön szabályozva az érdekviták feloldásának mechanizmusát. A
Ktv. 66.§ (1) bekezdése szerint a munkahelyi közszolgálati kérdések
rendezésére a munkahelyi érdekegyeztetés szolgál. Ebben az
érdekegyeztetésben a hivatali szerv vezetője és az érdekképviseleti szerv
tisztségviselője vesz részt, amelybe a “tárgyalópartnerek” szakértőt is
bevonhatnak. A Ktv. ezen kívül szabályozza még az érdekképviseleti szerv
véleményezési, tájékoztatás kérési és javaslattételi jogát, de a vitafeloldási
mechanizmust nem dolgozta ki részleteiben. A jogalkotó nem számolt
azzal a lehetőséggel, hogy a tárgyaló partnerek - miért nem a felek – nem
jutnak egyezségre a vitás kérdésekben, esetleg a munkaküzdelem
korlátozottsága folytán kevésbé tartotta fontosnak ezen kérdés rendezését.
A fentebb felsorolt jelentős kollektív munkajogi eltérések miatt nem
gondoljuk a vitarendezési eljárások általunk vázolt modelljének
köztisztviselők esetében történő alkalmazását, de a kötelező egyeztetés
előírását és egy sokkal részletesebben kidolgozott egyeztetési mechanizmus
előírását igen.
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A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A vitarendezési eljárások között elsődlegesen aszerint kell
különbséget tenni, hogy a vitában érintett felek egymással közvetlenül,
külső fél bevonása nélkül egyezkednek, vagy a vita megnyugtató rendezése
érdekében harmadik, rajtuk kívül álló felet bíznak meg (illetve ilyen
személy/szerv döntésre valamilyen kényszerítő erő folytán kötelező rájuk
nézve, avagy korábban megállapodtak abban, hogy megegyezés hiányában
alávetik magukat a harmadik fél döntésének). A differenciálásnak azért van
jelentősége, mert a közvetlen egyeztetés („autonóm egyeztetés”),
tanácskozás, tárgyalás kevesebb romboló hatást gyakorol a munkaügyi
kapcsolatokra: a külső fél előtt nem kell feltárni esetleges üzleti, szolgálati
titkokat, a vita tárgyát képező probléma úgymond „házon belül” marad,
ami adott esetben növelheti a megegyezés esélyeit. Ennek felismerése a
szerző álláspontja szerint lényeges momentum a vitarendezés során.

A világ sok országára kiterjedő kutatás eredményeképpen úgy
gondoljuk, hogy sikerült a vitarendezési eljárások terén időnként és
bizonyos álláspontot követő szakemberek részéről felmerülő terminológiai
problémát tisztázni. Elsődlegesen az egyeztetés/békéltetés/közvetítés
fogalmának összemosódása következtében előállt problémákra gondolunk.
A konsziliálás a felek álláspontjának közelítését jelenti egy kívülálló fél
segítségével, és nem azonos a vitázók egymás közötti közvetlen
egyezkedésével. Másik oldalról a békéltetés egy kevésbé mély
érdekellentét feloldására szolgáló helyzetben teremt lehetőséget a harmadik
fél számára, a közvetítés során a külső személynek rendelkeznie kell
valamilyen javaslattal, amit a vitázó felek közösen elfogadnak. Az utóbbi
két eljárást az is megkülönbözteti egymástól, hogy – természetükből
adódóan – békéltetésre az államok többségében sor kerülhet hivatalból,
vagy csak az egyik érdekelt fél javaslatára, míg a közvetítés – szinte kivétel
nélkül a világ összeg országában (természetesen ahol ismert ez a fajta
módszer) – csak a felek közös kérelme alapján indul meg.

A kutatási eredmények között feltétlenül meg kell említeni a
megelőző közvetítés, mint sajátos vitamegoldási módszer alkalmazásának
jelentőségét ismertető anyagrészt. A mediálás, mint a bírósági eljárást
helyettesítő, de legalábbis időnként azt megelőző tevékenység nem csupán
a munkajog tudománya által ismert, ahogy arra az értekezés megfelelő
helyein már utaltunk: használják az államok egymás közötti kapcsolataiban
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és egyéb területeken is (a magyar gyakorlatban az utóbbi években a
fogyasztóvédelemben és az egészségügyben nyert teret ezen eljárás
alkalmazása. Meg kell jegyezni azt is, hogy használatát az élet számos
pontján igényelnék, amit a jogtudomány is támogat az utóbbi időben). A
preventív mediálás a II. világháborút követően nagymérték elterjedt a
világon annak köszönhetően, hogy a munkaügyi kapcsolatok számos
országban jelentős fejlődésen mentek keresztül. A kollektív szerződések
szerepének felértékelődése, a kormányok részéről tanúsított pusztán
hatósági jellegű beavatkozásokon túli pozitív hozzáállás, az
érdekegyeztetés fejlesztése mutatták annak az útnak az állomásait, amely
preventív mediáláshoz, mint a munka világának résztvevői közötti
együttműködést elősegítő eljáráshoz vezetett.

Fontos kutatási eredményként értékelhető a közvetítés és a
tényfeltárás mint vitarendezési modell közötti különbségek feltárása. Ez
azért is nagyon lényeges, mert a magyar Munka Törvénykönyve által
közvetítésként beépített eljárás ténylegesen a tényfeltárás fogalmi
ismérveinek felel meg (illetve keverednek benne elsősorban a tényfeltárás,
kisebb részben pedig a békéltetés elemei). A tényfeltáró modell
legrelevánsabb különbsége a közvetítéstől, hogy az előbbieknél a tények
minél szélesebb körű megismerése, illetve azt követő elemzése a
leglényegesebb tevékenység, az adatok és a tények objektív összevetése. A
másik szignifikáns különbség a tényfeltárás és a közvetítés között, hogy a
fact-finding eljárás elsősorban úgy tudja a felek közötti megállapodást
elősegíteni, hogy megpróbálja a vitában résztvevők helyzetértékelésben
megmutatkozó különbségeket megszüntetni.

A világ számos országának munkaügyi gyakorlatát felölelő kutatás
elvégzése után arra a megállapításra jutottunk, hogy nincs két egyforma
állam, amelyik a munkajogi vita feloldásának területén teljes mértékben
ugyanazt a rendszert alkalmazná. Az egyes jogterületeken meglevő
rendszerekre nézve többféle tipizálás végezhető el, amelyeket az értekezés
kellő mélységben ismertet, és ezen összehasonlító elemzés segítséget
nyújthat egy adott ország számára leginkább alkalmas vitamegoldási
struktúra kiválasztására. Annak feldolgozása, hogy az egyes államokban
miért éppen azt a fajta rendszert alkalmazzák, meghaladják az értekezés
terjedelmi korlátait, bár kétségtelen tény, egy ilyen elemzés rendkívül sok
tanulsággal szolgálhatna a piacgazdaságot építő országok számára. Szintén
egy másik dolgozat tárgya lehetne az egyes vitamegoldási rendszerek
hatásfokának vizsgálata, milyen eredményességgel működnek ezen
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struktúrák a munkaügyi kapcsolatok területén. A fenti okok következtében
a működő rendszerek vizsgálatánál elsősorban a leíró és jogösszehasonlító
módszert alkalmazta a szerző, amelyek segítségével juthatott el a magyar
hatályos szabályozás kritikai elemzéséhez.

Másik oldalról a magyar történelmi előzmények megismerése annak
ellenére volt nélkülözhetetlen a jelenlegi magyar Munka Törvénykönyve
vonatkozó előírásainak elemzéséhez, mert ugyan az ismert gazdasági,
történelmi feltételek következtében valódi tradíciókról nem lehet beszélni,
mégsem lehet azt állítani, hogy teljesen gyökerek nélkül alakultak volna ki
a mai intézmények. A történeti kutatási eredményeknél a szerző
nagymértékben támaszkodott az e tárgykörben korábban elvégzett
kutatásokra azzal, hogy ezeket igyekezett kritika alá vetve levonni saját
következtetéseit. A történeti kutatási eredményeket sajátos kettősség
jellemzi, egyrészt a XX. századot megelőző feudális-kapitalista
intézmények elemzése, másrészt a szocialista társadalmi formációban, a
munkajog önálló jogágiságát hirdető időszakban érvényesülő megoldások
értékelése. Az e körben felmutatható kutatási eredmények sikerességét
nehezítette azon tény, miszerint főleg az 1951 és 1992 közötti időszak a
munkaügyi viták kibontakozását nem igazán tette lehetővé, másrészről az
értekezés célkitűzése – annak címéből kitűnőleg – elsősorban az érdekviták
elemzése volt, abban az időszakban pedig érdekvitákról (avagy kollektív
vitákról) alig lehetett beszélni.
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