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A szükséges rossz – új szabályok
a munkaviszony
megszüntetésével kapcsolatban
Legutóbbi hírlevelünk alkalmával azokat a témákat tekintettük át,
amikkel a munkaviszonyok ideje alatt feltehetően minden cégnek
foglalkoznia kell. Jelen tájékoztató a munkaszerződések
lezárásával kapcsolatos főbb kérdésköröket és újdonságokat veszi
számba. Az új szabályok ismerete minden felelős vállalatirányítás
számára elengedhetetlen, hiszen az előírások megfelelő
használatával számos jövőbeli vitát elkerülhetnek a társaságok, a
már kialakult vitákat pedig magabiztosan tudják kezelni.

Felmondás
A korábban rendes felmondásként megismert jogintézmény felmondás néven
él tovább az új Munka Törvénykönyvében, így hírlevelünkben mi is az új
fogalmat használjuk.
A munkáltató felmondása továbbra is csak a munkavállaló munkaviszonnyal
kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével
összefüggő ok lehet, és a jövőben is indokolási kötelezettség terheli a
munkáltatót, aminek valósnak és okszerűnek kell lennie. Megszűnik azonban
az a gyakorlatban sokszor visszaélésre lehetőséget adó és a munkaviszony
megszüntetését ésszerűtlenül elhúzó előírás, miszerint a munkavállalónak
lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.
Racionális új rendelkezés továbbá, hogy ha a munkáltató a munkavállaló
magatartására vagy nem egészségi okkal összefüggő képességére alapozza a
felmondását, mentesül a végkielégítés-fizetési kötelezettség alól.
A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a munkaviszony kezdő napját a felek
hetekkel, hónapokkal későbbi időpontban határozzák meg – akár azért, mert a
munkavállaló csak később tud kezdeni az új munkahelyen, vagy azért, mert a
munkáltató tudja, hogy munkaerő-szükséglete egy jövőbeli időpontban nő meg.
A jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve alapján nem egyértelmű, hogy a
munkakezdésig hogyan is lehet megszüntetni ezeket a munkaviszonyokat és
vajon alkalmazni kell-e a felmondás általános szabályait. Az új törvény
tisztázza a kérdést, és kimondja, hogy ebben az időszakban bármelyik fél
elállhat a munkaszerződéstől, ha körülményeiben időközben olyan lényeges
változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné
vagy aránytalan sérelemmel járna számára. Véleményünk szerint ebbe a körbe
tartozhat, ha a vállalkozás elesik egy nagymértékű, már betervezett
megrendeléstől.

„Röghöz kötés” a munkaszerződésben
Előfordul, hogy egy munkavállalót nehezen szerez meg a munkaerő-piacról a
munkáltató, vagy előre látja, hogy az adott munkakörbe való kiképzés
nagymértékű beruházást igényel a társaság részéről, ezért nem szeretné
egyhamar elveszíteni az érintett alkalmazottat. Erre az esetre a felek a jövőben
kiköthetik, hogy a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszonyt
egyikük sem szüntetheti meg.
Megállapodás tárgya lehet a felmondási idő is, továbbá a munkáltató és a
munkavállaló felmondási ideje egymástól eltérhet. A felek által megállapított
felmondási idő felső határa legfeljebb hat hónap az új kódex szerint. Ha tehát
egy cég szeretné biztosítani, hogy egy munkavállaló ne hirtelen hagyhassa el
munkakörét, érdemes lehet megfontolnia hosszabb felmondási idő kikötését a
munkaszerződésben.

Ésszerűbb szankciórendszer a jogellenes megszüntetés
esetén
Ügyfeleink bizonyára tapasztalták már mindennapi működésük során, hogy
felmondani egy munkavállalónak igen költséges lehet az esetleges munkaügyi
viták miatt. A munkavállalóknak kedvező munkaügyi ítéletek sorozata folytán
ugyanis a felmondás megtámadása az elmúlt években bevett gyakorlattá vált
számos munkavállaló körében, a bírósági jogalkalmazók pedig sokszor
érthetetlenül kitágították a jogellenesség esetköreit, ezért egy-egy
munkaviszony – a munkáltató jogkövető szándéka ellenére – nem a felmondási
idő végével, hanem évekkel később, a bírósági eljárás legvégén szűnt meg, és
az eddig az időpontig felhalmozódó összes költséget a munkáltató kellett, hogy
viselje. Örömteli újdonság az új Munka Törvénykönyvében, hogy a korábbi
szabályokhoz képest sokkal mértéktartóbb szankciórendszer kerül
bevezetésre.
Amennyiben a jövőben azt állapítja meg a bíróság, hogy a munkáltató
jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyt, csak kivételes esetben kell
visszahelyezni a munkavállalót munkakörébe és így általános szabályként nem
kell majd az elmaradt munkabért akár évekre visszamenőlegesen is kifizetnie a
társaságoknak. Bizonyított kár esetén a munkáltató legfeljebb tizenkét havi
távolléti díjat köteles fizetni a jövőben a munkavállaló részére.
Munkavállalói oldalon is korlátokat vezet be az új kódex a jogellenes
megszüntetés anyagi következményeire vonatkozóan. Ha a munkavállaló
határozott időre szóló munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, legfeljebb
háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles a munkáltatónak
megfizetni. A társaság érvényesítheti ezen felüli kárát is, aminek mértékét
azonban tizenkét havi távolléti díjban maximalizálja a jogalkotó.

Versenytilalmi megállapodás részletszabályokkal
Sok cég számára kiemelkedő jelentőségű, hogy a „kinevelt”, speciális tudású
munkavállalója a munkaviszony megszűnését követően egy ideig ne
helyezkedjen el a versenytárs(ak)nál, ezért versenytilalmi megállapodást köt
vele. Az új Munka Törvénykönyve alapján ilyet korlátozást csak a
munkaviszony megszűnésének időpontjától számított két évre köthetnek ki a
felek.
A megállapodásban a tilalom megfogalmazásakor a feleknek figyelembe kell
venniük az arányosság követelményét. Ennek keretében legalább a
versenytilalom időszakára járó alapbér 1/3-át kell biztosítani a munkavállaló
számára ellenértékként, másrészt a versenytárs(ak)tól eltiltás és ennek
„kompenzációja” meghatározásakor azt kell vizsgálni, hogy milyen mértékben
akadályozza a munkavállalót a megállapodás újabb munkavégzésre irányuló
jogviszony létesítésében.
Bár az új törvény alapján a polgári jog szabályai már nem alkalmazhatóak a
versenytilalmi megállapodásra, a felek továbbra is élhetnek majd az elállás
lehetőségével. A munkavállaló akkor gyakorolhatja az elállás jogát, ha azonnali
hatállyal mondja fel munkaszerződését, a munkáltató pedig a felek
megállapodásában foglalt esetekben. Látható, hogy a júliusi szigorítások miatt
számos cégnek kell majd módosítania versenytilalmi megállapodását, hiszen a
gyakorlatban ezek a megállapodások inkább a munkáltatói érdekeket védték,
ehhez képest az új törvény számos korlátozást vezet be a témában.
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