Tisztelt Országos Tudományos Kutatási Alap!

A 2004-ben megkezdett T.046436. sz. OTKA kutatással kapcsolatos zárójelentésemet az
alábbiakban adom meg:
A fenti számú OTKA-kutatás témája a munkajogban jelentkező alkotmányjogi kérdések
feldolgozása volt. Figyelemmel arra, hogy újabban a nyugat-európai szakirodalom a munkajogot igen
szorosan összekapcsolja a szociális joggal, mely utóbbiba beletartozik a munkanélküli segélyezés, ill.
a foglalkoztatás támogatás, a szociális segélyezés, valamint a társadalombiztosítás joga, a négy éves
kutatásunkat erre is kiterjesztettük. A négy év alatt megírt munkáinkban éppen ezért a munkajog
mellett kutatásainkat és a tudományos feldolgozást a szociális jogra is kiterjesztettük. Ezért
állástfoglaltunk az egészségbiztosítás privatizációjának tervbevett, végül is azonban a népszavazás
következtében visszavont reformjával összefüggésben is. Ez utóbbi kérdést kifejezetten alkotmányjogi
szempontból vizsgáltuk, amellyel összefüggésben a résztanulmányokon kívül egy terjedelmes
összefoglaló tanulmány kiadása is folyamatban van a Miskolci Jogi Kari Actában, amelynek
megjelenése ez év október végére várható. Ennek szerzősége tőlem származik. Mind a munka-, mind a
szűkebb szociális jog tekintetében megírt munkáinkban a szakjogági kérdéseket elsősorban a
kiszolgáltatottabb fél alapjogai szempontjából vizsgáltuk. Kutatásaink során rájöttünk arra, hogy
miként a laikus fogyasztó a saját szakmáját jól ismerő iparszerű termelő és forgalmazó, ill. szolgáltató
cégnek ki van szolgáltatva, ugyanígy ki van szolgáltatva a munkavállaló a munkáltatónak, mely
munkáltató beletartozik az előbbi kategóriába is. Minél erősebb ez a vállalati/iparszerűen gazdálkodó
munkáltatói

faktor,

annál

erőteljesebb

a

fogyasztói-munkavállalói

kiszolgáltatottság.

A

munkavállalóknak és a fogyasztóknak ez a kiszolgáltatotti helyzete a multinacionális vállalatok
esetében kulminált. Az ebből eredő alapjogi problémákat végül is az egyes kutatási évekről adott
részjelentéseinkben közölt publikált tanulmányainkon felül monographikusan is feldolgoztuk az
összefüggések okán nemcsak a munka- és a szociális jogot, hanem a gazdasági jogot, valamint az
állami gazdaságirányítási- és közigazgatási jogot is, jogelméleti megalapozással egészen eljutva az
alkotmánynak az alapjogokkal összefüggő kritikai elemzéséig. Ebben az aspektusban írtuk meg a
kutatásainkat összefoglaló monographikus munkáinkat, melyek a következők: Prugberger Tamás:
Munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között. A Debreceni Egyetem
Közgazdaságtudományi Kara „Competitio” folyóiratának könyvsorozata, 5. Bíbor Kiadó, 2006.;
Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései, Novotni Kiadó, Miskolc
2007.; Prugberger-Rácz-Sztojkóné-Hajdú: Foglalkoztatástámogatási, munkavédelmi- és munkaügyi
igazgatási jog. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006; Fabók-Prugberger: Társadalombiztosítási jog. Szt. István
Társulat. Budapest, 2007.. Monographikus jellegű tanulmányok Prugbergertől: Kündigungen und
Massenentlassung in Ungarn und in dem postkommunistishen Nachbarländers Ungarns. In: Festschrift
für Prof. Rolf Birk zum siebstigstem Geburstag (Hrsg. Konzen-Krebber-Raab-Weit-Waas) MoorSiebeck, és „A közszolgálati jog liberalizációja és a munkajogba olvasztása. Valóság, 2007/1. sz. Ezen

kívül még két kutatást lezáró monographia kiadás alatt van szintén Prugbergertől: „Kollektív és
individuális munkajogi normatív értékek a globalizálódó neoliberális gazdaság- és szociálpolitika
tükrében”, és a „Globalizáció, gazdaság és jog” (van-e kiút az útvesztőből?) című. Mindkettőnek
várható megjelenése ez év október vége, november eleje. A 2007/2008 évi publikációk jegyzékét
mellékletben adom meg.
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