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A munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatos  
bírói gyakorlat

I. A vizsgálat tárgyának jogi szabályozása

A 2012. július 1-jén hatályba lépett 2012. évi I. tv. (Mt.) 
a 166–176. §-aiban az 1992. évi XXII. törvénytől jelen-
tősen eltérően szabályozza a munkáltató kártérítési fele-
lősségét. Az Mt. 177. §-a előírja, hogy „egyebekben” a 
kár megtérítésére a Ptk. 6:518–6:534. §-ai kell alkal-
mazni.

Az Mt. új jogintézményeket vezetett be, új fogalmak-
kal. A hatálybalépésekor még az 1959. évi IV. törvény 
(régi Ptk.) volt hatályban, ezáltal 2014. március 15-ig az 
új Mt. szabályait a régi Ptk. XXXI. fejezetével együtt 
kellett figyelembe venni.

A munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatos 
perek a munkaviszonnyal összefüggésben indult ügyek 
egyharmadát teszik ki, a fentiek mellett emiatt is indo-
kolt annak vizsgálata, hogy a bíróságok ítélkezési gya-
korlata miként alakult, az említett jogszabályokat helye-
sen és egységesen alkalmazzák-e.

Az Mt. és a Ptk. együttes érvényesülése – annak ki-
emelésével, hogy az utóbbi törvény is a régitől eltérően 
rendelkezik pl. a 6:521. §-ban lévő előreláthatósági kor-
lát bevezetésével – számos jogalkalmazási és értelmezési 
kérdést vet fel. A törvényjavaslatok indokolása, a jogtu-
domány képviselőinek véleménye az új szabályokról 
nem mondható egységesnek, az ítélkezés alakulását ez is 
befolyásolhatja. Egyes vélemények szerint az 1992. évi 
XXIII. törvény 174. §-ával érvényesülő „működési kör” 
a munkáltató számára kimentésre szinte nem nyújtott 
lehetőséget, ezért indokolt volt az új törvényben az elle-
nőrzési kör fogalmának bevezetése. Mások méltányta-
lannak tartják ezt a változást, mivel ezáltal a munkavál-
lalóra hárulnak a munkaviszonyban bekövetkezett ká-
rok következményei. A teljesség igénye nélkül említendő 
továbbá az a megválaszolásra váró kérdés, hogy az ún. 
Bécsi Vételi Egyezményben (1987. évi 20. tvr.) megfo-
galmazott, a Ptk.-ban megjelenő előreláthatósági korlát 
miként érvényesül a munkajogi gyakorlatban, hiszen a 
tartós, bizalmi jellegű munkaviszonyban megkövetelhe-
tő előrelátás nyilvánvalóan eltér a polgári jogi, elsősor-
ban kereskedelmi jellegű adásvételi szerződésben megkí-
vánttól. Az ítélkezési gyakorlat vizsgálata ezért elsősor-
ban az ellenőrzési kör, az elháríthatatlanság és az elvár-
hatóság fogalmával összefüggésben indokolt.

II. Hipotézisek

Az 1992. évi XXII. törvény alapján megalkotott MK 
29., 30. és 31. számú kollégiumi állásfoglalások a hatá-
lyos Mt. alapján nem, vagy csak korlátozottan tekinthe-
tők iránymutatónak. Feltehetőleg kollégiumi vélemény 
megalkotása válik szükségessé az alábbiakról: milyen kö-
rülmények tartoznak a munkáltató ellenőrzési körébe, 
ilyen-e a termelésből adódó kockázat, figyelembe véve a 
felek alá-fölé rendeltségét; van-e a munkáltatóval szem-
ben általában felállítható általános elvárhatósági mérce, 
kinek, mikor, mit kell előre látnia a kártérítés iránti fele-
lősségi szabályok helyes értelmezése szerint.

Feltételezhető, hogy a munkajogi ítélkezési gyakorlat 
leginkább e kérdésekben alakul eltérően a Ptk.-n alapu-
lótól.

III. A joggyakorlat-elemző csoport feladata, 
munkamódszere, ütemterve

A csoport feladata annak kimunkálása, hogy az említett 
három kollégiumi állásfoglalásban szereplő jogértelme-
zést miként kell módosítani. Ehhez át kell tekinteni a 
megjelent elvi bírósági határozatokat (EBH), és közzé-
tett eseti döntéseket (BH), ideértve az 1992. évi XXII. 
törvénnyel összefüggőket is. Meg kell jeleníteni, hogy a 
jogirodalom álláspontja milyen módon tükröződik az 
ítéletekben. 

A csoport megvizsgálja és elemzi a 2012. július 1-jétől 
2016. december 31-éig az Mt. 166. § – 177. §-a alapján 
meghozott kb. 120 ítéletet. Ezeket a már közzétett, em-
lített iránymutató döntésekkel egybevetve kívánunk 
részjelentéseket, majd összefoglaló jelentést készíteni egy 
esetleges kollégiumi vélemény megalapozásaként. 

A kúriai bírákból kialakított csoportok 2017. április 
10-én és 2017. május 8-án megvitatják az addig elvégzett 
munka eredményét. Ezt követően 2017. június 19-én és 
2017. szeptember 25-én a további tagok részvételével tar-
tunk üléseket, a részjelentések elkészítésének határideje 
2017. október 11-e, az összefoglaló jelentés tervezetét 
2017. november 6-án vitatjuk meg. Ezután az elvégzett 
munka függvényében tartható részkollégiumi, illetve 
kollégiumi ülés.
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