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Történeti áttekintés
Kezdetleges formák: XIII. század – békéltető fórumok 

(mesterek, segédek, tanoncok vitái)
A modern munkaügyi bíráskodás a napoleoni 

Franciaországban alakult ki. Elsőként Lyonban létesült 
munkaügyi bíróság (Conseil des Prud-Hommes)

Poroszországban is elterjedtek az úgynevezett gyári 
bíróságok, illetve egyeztető bizottságok – paritásos 

választott bíróságok jöttek létre az önálló ipari vállalkozók 
és munkásaik közötti viták elrendezésére. Az ipartörvény 

nyomán hetven ilyen bíróság létesült. 



Németországban először 1926-ban, majd 1953-ban 
fogadtak el egy munkaügyi bírósági törvényt. 

A francia és a német példa Európára gyakorolt hatása: a 
munkaügyi bíráskodás általánossá vált a modern 

jogrendszerekben. 

Megvalósult a munkaügyi viták elbírálásának különállása. 
Európában a XX. század elején már a munkaügyi 

bíráskodás különféle formái jöttek létre

történelmi hagyományok



A magyar munkaügyi bíráskodás a német 
rendszert követi:

- 1872. évi VIII. törvénycikk 76. § az ipartestületek 
felhatalmazásáról egyeztető bizottságok felállítására 
- 1884. évi XVII. törvény a munkaügyi bíráskodásról 
- a polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvény a 
járásbíróságok hatáskörébe utalta a szolgálati szerződésből a 
munkaadó és a munkavállaló között felmerült viták megoldását. 
- a II. világháborút követően a munkaügyi bíróságot 
ellehetetlenítették (szovjet példa) – munkaügyi döntőbizottságok 
– az ügyek nagy részében kizárt volt a bírói út. 



1951. évi 7. tvr. (I.Mt.):

  Az állami vállalat igazgatójának döntése ellen panasz  - 
egyeztető bizottság – munkaügyi döntőbizottság 

  1967. évi II. törvény (II.Mt.) nem hozott lényeges 
változást, de a bírói jogorvoslat lehetősége kiszélesedett. 

  A bírósági szervezetről szóló 1972. évi V. törvény:
     az igazságszolgáltatás szervezetén belül elkülönült     

szakbíróságként működő munkaügyi bíróságokat hoz létre 
1973. január 1-jétől.

  A II. Mt.-t 1971-ben módosították jelentős mértékben – 
megkezdődött egy új Mt. előkészítése – erre már a 
rendszerváltást követően került sor.



1992. július 1-jén hatályba lépett az 1992. évi XXII. 
törvény (III. Mt.), az 1992. évi XXIII. törvény 
(köztisztviselők jogállásáról), továbbá az 1992. évi 
XXXIII. törvény (a közalkalmazottak jogállásáról)

Lényeges változások a munkaügyi jogviták 
intézésében: 
- megszűnik a döntőbizottsági eljárás, 
- valamennyi munkaügyi jogvitában munkaügyi 
bíróságok járnak el, 
- általánossá vált a jogorvoslat,
- a munkaügyi jogviták intézése a nyugat-európai 
szabályozással összhangba került.



A rendszerváltozást követően Magyarországon is 
jelentősen felértékelődött a munkaügyi bíráskodás:

- a munkaügyi bíróságok csökkenthetik a foglalkoztatottak 
kiszolgáltatottságát
- a munkaügyi bíróságok működésükkel hatékonyan szolgálják a 
társadalmi békét.
1009/1996.(X.1.) MT. határozat: a munkaügyi bíróság 
különbíróságként működésének indokoltsága
Végül is a munkaügyi bíróságok különbíróságként tovább működtek. 

Ebben kiemelkedő szerepe volt a Legfelsőbb Bíróságon működő 
Munkaügyi Kollégiumnak: 
- biztosította az egységes ítélkezési gyakorlatot,

- megoldotta a munkaügyi bíróságok ítélkezésének elvi irányítását.  



A magyar munkaügyi bíráskodás az elmúlt két 
évtizedben jól funkcionált. 

A munkaügyi bíróságok megerősödtek 
és szakbíróságként – a nyugat-európai tendenciákkal azonosan – 

hatékonyan és időszerűen működnek. 
A függetlenség többféle szervezeti modellben is megvalósítható.

A független munkaügyi bíróságok talaján létrejönnek 
2013. január 1-jétől a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságok.
Jogtörténeti múlt nélkül is kialakítható volt a sajátos magyar 

megoldás – igazgatásilag is elkülönült regionális 
kollégiumok – Kúrián Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium)



Szakmai szempontból a munkaügyi bíróságokon 
korábban is ítélkeztek közigazgatási ügyekben (tb. 
ügyek, munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem, Flt.)
- Pp. 349. § (4) bekezdés, 
- Pp. 341. §. 

A munkaügyi ítélkezés körébe tartozó közigazgatási és 
tb. határozatokat a munkajog, mint anyagi jog 
értelmezése, mint alapkérdés köti össze. A perjogi 
különbözőségekkel szemben elsőbbsége van a 
munkajogi anyagi jogi összefüggéseknek. 



- Miben fogalmazható meg ma a különbíróság differencia 
specifikája
- A szervezeti átalakítás során a speciális hozzáértés nem 
enyészhet el. 

- Cél: a specializáció fenntartása és javítása
- A munkaügyi ítélkezés nemcsak más felkészülést, de 
más szemléletet is igényel.  
- Az állampolgárok jogviszonyai között a munkavégzési 
és szociális jogviszonyok nem kisebb értékűek a 
különböző vagyoni és közjogi viszonyoknál. 



A munkaügyi pereknek egységesen sajátos 
eljárási szabályai vannak. 

Pp. XXIII. fejezet
- első fokon a munkaügyi bíróság ülnökökkel jár el,
- másodfokon és a Kúrián munkaügyi szaktanács jár el,
- a hatáskör és az illetékesség kizárólagos [Pp. 22. § (2) 

bekezdés, 349/B. § (2)  - MK 157.]
- a tárgyalás kötelező egyeztetéssel kezdődök,
- a perújítás sajátos szabályai, felülvizsgálat széles 

körben,
- munkavállalói költségkedvezmény,
- Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági 

felülvizsgálata 



Mt. 285. § a munkajogi igény:

a) - munkaviszonyból származó, vagy 

- az Mt.-ből származó igény. 
alanyai: munkáltató

         munkavállaló 

b) - az Mt.-ből,
- a kollektív szerződésből, vagy 
- az üzemi megállapodásból eredő igény. 
alanyai: szakszervezet

     üzemi tanács. 



Mi a munkaügyi bíráskodás: 

- a polgári igazságszolgáltatás egyik ágaként, 
- külön bíróságként, vagy szakbíróságként
- munkaügyi perekben 
- különös szabályokon alapuló bíráskodás.



Mt., Kjt., Kttv., Hszt., Hjt., Bjt., Üsztv. 

Valamennyi foglalkoztatási törvénynek a 
munkajog az „anyajoga”. 

Számos jogintézmény egy az egyben 
átemelésre került az Mt.-ből. 



A munkaügyi bíráskodás jövője 

- az Mt. és a foglalkoztatási törvények önálló, kódex jellegű 
törvények

- az új Ptk.-ba nem került bele a munkaszerződés fogalma 
- lényegi tartalmi eltérések
- nagyszámú EU-s szabály
- rugalmasság és védelem, a felek nem egyenrangúak

- a közigazgatási és munkaügyi bíróságon belül megoldható 
és biztosítani kell a munkaügyi bíráskodás egységességét, 
szakmaiságát

- a regionális kollégiumok és a Kúria jogegységesítő 
tevékenysége 

- új Mt. – óriási kihívások 
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