OMMF 2009. OKTÓBERI HÍRLEVÉL
Következő számainkban (2009. szeptember-november) a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jén
hatályba lépő, ügyfeleket érintő módosításait ismertetjük
Az októberi hírlevél témája az ügyfél eljárásjogi helyzete a munkaügyi eljárásban: az ügyfél
jogai, kötelezettségei, valamint a jogutódlás kérdései
1.

Az ügyfél jogai

A közigazgatási eljárás során az ügyfelet megillető jogok sajátossága az, hogy azok tiszteletben
tartása és biztosítása a hatóság részére jelent kötelezettséget.
Az ügyféli jogok érvényre juttatása a közigazgatási eljárásban alapvető kötelezettsége a
közigazgatási szervnek. A hatóság ennek érdekében az ügyfelet jogairól tájékoztatja. A
tájékoztatás a helyszíni ellenőrzéskor is történhet, ha pedig az ügyfél az ellenőrzésnél nincs jelen,
az eljárás indításáról szóló végzésben történik meg. Az ügyfél jogainak megsértése súlyos esetben
az eljárás eredményére kihatással lehet, a közigazgatási határozat megsemmisítését (bírósági
szakaszban hatályon kívül helyezését) vonja maga után.
Azokban az esetekben, amikor a felügyelő valamely veszélyhelyzet elhárítása érdekében azonnali
intézkedést tesz (például fiatal munkavállaló éjszakai munkavégzésének megtiltása) az ügyfél
jogainak érvényesítése másodlagos jelentőségű, ugyanis az élet- és balesetveszély elhárításához
fontosabb társadalmi érdek fűződik, mint az ügyféli jogok érvényesítéséhez. Természetesen az
azonnali intézkedést követően a hatóságnak a további eljárása során az ügyfél jogait
maradéktalanul érvényesítenie kell.
Az ügyféli jogosítványok a munkáltatót nem csak az eljárás során, hanem azt megelőzően, az
ellenőrzéskor is megilletik. Ennek hangsúlyozása azért indokolt, mert a hatóság az ellenőrzés
során már olyan megállapításokat tehet, ami a későbbiek során a felelősségre vonás alapja lehet.
Az ügyfél legfontosabb jogai, hogy
-

meghatalmazottat/jogi képviselőt vehet igénybe,
anyanyelvét vagy közvetítő nyelvet használhat,
az ellenőrzés megállapításaira észrevételt tehet, és kérheti annak rögzítését a helyszíni
jegyzőkönyvben,
kifogásolhatja az ellenőrzés végzésének módját (panasz formájában), ha az
szükségtelenül akadályozza a munkavégzést,
jelen lehet a tanúk meghallgatásán, és a tanúkhoz kérdéseket intézhet, illetőleg a
távollétében meghallgatott tanúk nyilatkozatát megismerheti, azokra észrevételt tehet,
(ezt a jogot a tanúvédelem szabályai korlátozzák!),
nyilatkozattételi joga van, illetőleg a nyilatkozattételt megtagadhatja,
a helyszínen felvett jegyzőkönyvből másolat illeti meg, ha a helyszínen ez nem adható
át, 5 munkanapon belül meg kell részére küldeni,
bizonyítási indítványt tehet,
jogorvoslati jog illeti meg,
az adatvédelmi törvény alapján megillető jogokat gyakorolhatja.
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a) a nyelvhasználat joga
A nyelvhasználat kérdésében a törvény alapvető változást hoz. Főszabályként a közigazgatási
eljárás hivatalos nyelve a magyar, azonban garanciális rendelkezéseket foglal magába egyfelől a
magyarországi kisebbségek, másfelől a magyar nyelvet nem beszélő többi ügyfél anyanyelv használati jogát illetően.
Az ügyfél az eljárás során anyanyelvét használhatja, a hivatalos nyelv ismeretének hiánya miatt
hátrány nem érheti.
A kisebbségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál
használhatja az adott kisebbség nyelvét.
Kisebbségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a cigány (romani, illetve beás), a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán
nyelv.
A kisebbség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést az ügyfél
kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell fordítani.
Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
A kisebbségek számára biztosított jogokat élveznek az Európai Unió Magyarországon lakóhellyel
rendelkező polgárai, valamint azok a bevándorolt, letelepedett személyek, akik valamely élő
hazai kisebbséghez tartozónak vallják magukat. A törvény ebben a személyi körben is biztosítja a
feltételek nélküli nyelvhasználati jogot.
A magyar nyelv ismeretének hiánya miatt külföldiek sem szenvedhetnek hátrányt az eljárás során,
vagyis minden esetben lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy anyanyelvükön, vagy az
általuk értett valamely közvetítő nyelven kommunikálhassanak.
A törvény csak ezzel kapcsolatos költségek viselésében tesz különbséget: az ügyfél jogainak
azonnali védelme érdekében vagy a külföldivel szemben azonnali intézkedéssel járó, hivatalból
indított eljárások során a hatóság előlegezi meg a fordítás, tolmácsolás, illetve jeltolmácsolás
költségeit, míg az ezen a körön kívül eső ügyekben a költségek az ügyfelet terhelik.
A hatóság külön kérelem nélkül is az ügyfél anyanyelvére lefordított végzésben értesíti az eljárás
megindításáról azt a magyar nyelvet nem beszélő ügyfelet, akivel szemben az eljárást folytatja.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a nyelvhasználati és ezzel járó költségviselési szabályokról szóló
tájékoztatást.
A tisztességes ügyintézés követelményére tekintettel, nemcsak a kérelmező ügyfél kérheti a
döntések fordítását, hanem az a személy is, akivel szemben a – hivatalbóli vagy ellenérdekű
ügyfél kérelmére indult eljárásban – az eljárás folyik.
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b) észrevétel az ellenőrzés megállapításaira
A munkáltató az ellenőrzés megállapításaira észrevételt tehet. Ezt megteheti az ellenőrzés
alkalmával és az eljárás során bármikor. Ennek egyetlen korlátja a jóhiszemű eljárás
követelménye. Amennyiben a munkáltató nyilvánvalóan alaptalanul tesz újabb és újabb panaszt,
észrevételt az ellenőrzéssel kapcsolatban, vele szemben eljárási bírság alkalmazható.
A hatóság az ellenőrzés során a munkáltató jelenlévő képviselőjével ismerteti az ellenőrzés
megállapításait, amire az ellenőrzött észrevételt tehet. A munkáltató kérheti, hogy nyilatkozatát
szó szerint vegyék jegyzőkönyvbe, és ezt a felügyelő nem tagadhatja meg. A jegyzőkönyv
visszaolvasása után az ügyfél kérheti a jegyzőkönyv pontosítását, kiegészítését. A pontosítás,
kiegészítés tényét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha a
meghallgatott munkáltatói képviselő a helyszíni jegyzőkönyvet nem írja alá, ez a jegyzőkönyv
hitelességét nem érinti, ilyenkor a megtagadás tényét a felügyelő rögzíti a jegyzőkönyvben.
A munkáltató az ellenőrzést követően is megteheti, hogy az ellenőrzés megállapításaival
összefüggésben észrevételeket tegyen. Ennek során a megállapításokkal összefüggésben azok
tényszerűségét, más tényekkel összefüggésben azok okozati összefüggését (pl. kollektív
szerződés eltérő rendelkezésének fennállását) tárhatja fel, bizonyítási indítványokat tehet,
kifogásolhatja azt, hogy az ellenőrzés nem volt tárgyszerű, vagy eltért a jogszabályi előírásoktól
stb. Az észrevételek körébe minden olyan információ beletartozhat, amely a hatóság érdemi
döntését befolyásolhatja.
c) kifogás az ellenőrzés módja ellen
A hatóság az ellenőrzést úgy köteles végezni, hogy az ügyfél munkáját, a rendeltetésszerű
tevékenységet lehetőleg ne akadályozza. A munkáltató kifogásban jelezheti, hogy álláspontja
szerint a hatóság nem megfelelően járt el. Ilyen esetben panaszát a felügyelőség igazgatója bírálja
el.
d) a nyilatkozattételhez való jog
A munkáltató jogosult az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tenni, vagy a
nyilatkozattételt megtagadni. A szóbeli nyilatkozatról jegyzőkönyvet kell felvenni. A
nyilatkozattétel megtagadását a hatóságnak jegyzőkönyvbe kell foglalnia.
A nyilatkozattétel megtagadása miatt szankció nem alkalmazható. A nyilatkozattétel megtagadása
esetén a munkáltatót arról tájékoztatja a hatóság, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján fog
dönteni.
A munkáltató az eljárás bármely szakaszában nyilatkozhat, ezt a hatóság akkor is köteles számára
biztosítani, ha már az eljárás korábbi szakaszában meghallgatta. A munkáltató nyilatkozattételre
írásban is felhívható, így különösen akkor, ha az eljárás során olyan új körülmény, tény,
bizonyíték merül fel, amely a munkáltató meghallgatása során még nem volt ismert, és a hatóság
indokoltnak tartja erről a munkáltató véleményét beszerezni; vagy, ha a munkáltató képviselője
távollétében lefolytatott ellenőrzés alapján meghallgatása a tényállás tisztázásához nem indokolt.
A munkáltató meghallgatása során kérheti, hogy egybefüggően megtehesse nyilatkozatát, ne csak
a felügyelő által feltett kérdésekre válaszoljon.
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A munkáltató meghallgatására sor kerülhet idézés keretében is, feltéve, hogy meghallgatása
feltétlenül indokolt, ügydöntő jelentőségű lehet.
f) a tanúnyilatkozat megismeréséhez való jog
A tanú meghallgatására vonatkozó szabályok értelmében a munkáltató a meghallgatott
személyekhez, így a tanúkhoz kérdéseket intézhet. Fel kell hívnunk azonban a figyelmet, hogy a
munkáltató fenti jogát két körülmény korlátozza.
Egyrészt a munkaügyi hatóság az ügyfél távollétében is lefolytathat bizonyítási eljárást, így
ilyenkor a tanúmeghallgatások eredményéről, az ellenőrzés megállapításairól az eljárás
indításáról szóló végzésben, vagy az ügyfél személyes meghallgatásakor ad tájékoztatást.
Másrészt a tanú élhet azzal a jogával, hogy adatait a hatóság titkosan kezelje (munkaügyi
ügyekben ezt eleve vélelmezni kell), erre vonatkozóan a hatóság a tanút nyilatkoztatja. A
nyilatkozat megtételére az ügyfél távollétében kerülhet csak sor, mert csak így várható objektív
nyilatkozat és a munkáltató kizárása csak így biztosítható. Természetesen, ha a tanú nem kíván
élni a zárt adatkezelés lehetőségével, ebben az esetben nincs akadálya annak, hogy a munkáltató a
tanú meghallgatásán jelen legyen, ilyenkor a hatóság ezt biztosítja.
h) az iratokba történő betekintés joga
A munkáltató és képviselője az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet és azokról másolatot
készíthet. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A
másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre jogosult – az általános
szabályok szerint - az eljárás jogerős lezárását követően is betekinthet a hatóság kezelésében lévő
iratokba (a tanú a vallomását tartalmazó iratba tekinthet be).
Nem lehet betekinteni a következő iratokba:
- a tanú vagy a bejelentő természetes személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe,
iratba, ha a hatóság a tanú, illetve a bejelentő természetes személyazonosító adatait zártan
kezeli (vagyis kérte, hogy adatait tartsa titokban a hatóság),
- betekintési vagy megismerési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati titkot
tartalmazó iratba,
- a döntés tervezeteibe az eljárás jogerős befejezéséig,
- a munkaügyi vagy munkavédelmi bírság kiszabására irányuló felügyelői javaslatba,
- a más vállalkozás védett adatait tartalmazó iratba (például üzleti titok).
Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más
méltányolható magánérdekének védelmében. A munkáltató kérésére a hatóság másolatot ad az
olyan iratról, amely betekinthető iratnak minősül. Az iratbetekintés akkor utasítható el, ha annak
megtagadására a törvény kötelezte a hatóságot vagy a betekintést kérő nem igazolta megfelelően
jogosultságát. Az iratbetekintés részlegesen is elutasítható az olyan irat tekintetében, amibe az
ügyfél nem tekinthet be. A hatóság végzésben dönt az iratbetekintési jog kizárásáról és
korlátozásáról, amely ellen az iratbetekintést kérő személy önálló fellebbezéssel élhet.
Az iratbetekintés joga nem csak a munkáltatónak, hanem olyan személynek is biztosítható, aki
igazolja, hogy jogai érvényesítéséhez erre szüksége van. Ilyen személy lehet a munkavállaló, aki
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elmaradt műszakpótlékát kívánja érvényesíteni bíróság előtt és meg kíván győződni arról, hogy a
hatóságnak a lefolytatott ellenőrzése alapján, annak jogosságáról mi az álláspontja. Ebben az
esetben az érintett (ügyfélen kívüli személy) csak az igényérvényesítéshez szükséges iratokba
tekinthet be, ami szűkebb, mint az ügyfél iratbetekintésének terjedelme. Az ügyfél számára be
nem tekinthető iratokat természetesen az érdekelt sem tekintheti meg.
2.

Az ügyfél kötelezettségei, eljárási bírság alkalmazásának esetei

A közigazgatási hatósági eljárásban a munkáltatónak, mint ügyfélnek nem csak jogai vannak,
hanem kötelezettsége is. Az eljárás során nem köteles a hatósággal együttműködni, de köteles
jóhiszeműen eljárni, így magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a
döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
Ha a munkáltató rosszhiszeműen járt el, akkor a hatóság eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási
bírság alkalmazásának esetei azonban ennél szélesebb körűek, a bírság nem csak az ügyféllel
szemben, hanem más személlyel szemben is kiszabható.
Eljárási bírság kiszabásának van helye:
- ha a megidézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt távozik, és
távolmaradását vagy eltávozását megfelelően nem igazolja,
- ha az ügyfél rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős tényt valótlanul állít,
- valaki a tárgyalás menetét zavarja, vagy
- a helyszíni ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozza,
- ha a határozati kötelezés ellenére a kötelezett neki felróható okból a határozati kötelezésnek
nem tesz eleget,
- szakértő határidőre nem teljesíti a kötelezettségét,
- pénzügyi intézmény az azonnali beszedési megbízást nem teljesíti.
Az eljárási bírság esetköreit tekintve látható, hogy – a törvényben nevesített esetekben egységesen eljárási bírsággal sújthatóak azok, akik az eljárást, a hatósági döntés végrehajtását
bármilyen módon akadályozzák.
Az eljárási bírság összege természetes személy elkövető esetén 5 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig
terjedhet, jogi személynél pedig 1 millió Ft-ig. Az eljárási bírság többször is kiszabható egy
eljárásban. A bírság kiszabásánál figyelembe veendő szempontok a jogellenes magatartás súlya és
a felróhatóság mértéke, az érintett vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai, az el-követés ismételt
jellege, a korábbi bírságok száma és összege.
A munkáltató ügyfél esetében a hatóság azt vizsgálja, hogy ki milyen minőségében adott okot a
bírság kiszabására. A bírság ugyanis a felróhatóságon (tipikusan a munkáltató szándékosan tesz
valamit) alapul, tehát nem objektív felelősségen nyugszik, mint a munkaügyi bírság. Ez a
pénzügyi szankció bárkivel szemben alkalmazható, pl. eljárási bírsággal sújtható a telephely
őrzését végző cég dolgozója, ha az ellenőrzést azzal próbálja meghiúsítani, hogy a telep-helyre a
hatóság felügyelőjét nem engedi be.
A felügyelő végzésben dönt az eljárási bírság kiszabásáról, ami önálló fellebbezéssel
megtámadható végzésnek minősül.
3. Jogutódlás
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A munkaügyi eljárások többsége vállalkozásokkal szemben indul, hiszen a gazdasági élet
szereplői között ők vannak többségben a természetes személyekkel szemben. Előfordul, hogy az
eljárás közben, illetőleg a határozat meghozatala után az ügyfél személyében jogutódlás
következik be. Hivatalból indult ügyek esetében a jogutód a törvény rendelkezése folytán a
jogelőd helyébe lép, ennek tényéről azonban a jogutód ügyfelet a munkaügyi hatóság értesíti. Igaz
ez akkor is, ha már jogerős határozat született az ügyben, tehát az alapeljárásban a jogelőd még
nem szerepelt, nem gyakorolhatta jogait. Ha a kérelmező személyében állt be jogutódlás (pl. a
kérelmező szakszervezet terjeszt elő kérelmet a szakszervezeti jogok megsértése miatt), az
eljárásbeli jogutódlás a jogutód szervezet kifejezett kérelme alapján állhat csak be.
A jogi személy megszűnése jogutódlással, de - eltérően a természetes személyektől - jogutód
nélkül is történhet. Jogutódlással történő megszűnési formák a más társasági formába történő
átalakulás, a más jogi személlyel egyesülés és a szétválás. Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül
megszűnik - a felszámolási eljárás, valamint a cégbíróság által hivatalból történő törlése esetét
kivéve -, végelszámolásnak van helye. Alapítvány esetében a jogutódlás kizárt, hiszen az
alapítvány általában valamely cél, feltétel, idő bekövetkezésével automatikusan megszűnik.
A törvény egyaránt szabályozza a hivatalból indított, illetve folytatott eljárásban, valamint a
kérelemre indult eljárásban bekövetkező jogutódlást, továbbá megkülönbözteti az eljárás során,
valamint a döntés meghozatala után bekövetkezett jogutódlást.
3.1. Az eljárás során bekövetkezett jogutódlás
A hivatalból indított/folytatott eljárásban a jogutódlás a törvény erejénél fogva következik be, így
ez a hatóság részéről külön döntést nem igényel. A jogutódot azonban értesítjük a jogutódlásról,
mert e nélkül esetleg nincs is tudomása a folyamatban lévő eljárásról, s így nem is tudja
gyakorolni az ügyféli jogait.
A kérelemre indult eljárásban a jogutódlás csak a jogutód erre irányuló kérelme alapján
következik be, ami a hatóság részéről döntést (végzést) igényel. A kérelmező ügyfél jogutódja –
az eljárásról való tudomásszerzéstől számított tíz munkanapon belül, de legkésőbb a jogutódlástól
számított hat hónapon belül – kérheti a jogutódlás megállapítását. A jogutódlás kérdésében
hozott végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.
3.2. A döntés meghozatala után bekövetkezett jogutódlás
Amennyiben a hatóság az ügyben már döntést hozott, úgy a jogutódlás előtt hozott döntése
hatályos a jogutóddal szemben is. Ez alól kivételt képeznek a jogelőd személyéhez kapcsolódó
olyan anyagi jogi vagy eljárás jogi szankcióknak a megfizetési kötelezettsége, amelyeket a
jogutódlás bekövetkezése előtt a jogelődre, annak jogellenes magatartása miatt személyre szólóan
szabtak ki, úgyszintén a jogelőd személyi körülményeire tekintettel engedélyezett fizetési
kedvezmények:
-

a jogelőd természetes személy ügyféllel szemben az eljárás akadályozása vagy az idézésről
való távolmaradás miatt kötelezettséget megállapító végzés,
a jogelőd számára fizetési kedvezményt megállapító végzés, ideértve a késedelmi pótlék
elengedéséről vagy mérsékléséről szóló végzést is és
a jogelőd természetes személy ügyfél számára költségmentességet engedélyező végzés.
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A szabályozás alapján tehát - a jogutódlás előtt hozott - az eljárás akadályozása vagy az idézésről
való távolmaradás miatt kötelezettséget megállapító, illetve költségmentességet engedélyező
végzés jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli gazdasági társasági formában működő
ügyfél esetében hatályos a jogutóddal szemben is.
A jogutódlás előtt hozott fizetési kedvezményt megállapító végzés – ideértve a késedelmi pótlék
elengedéséről vagy mérsékléséről szóló végzést – ugyanakkor sem a természetes személy sem
pedig a jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli gazdasági társasági formában működő
ügyfél esetében nem lesz hatályos a jogutóddal szemben.
Jogerős döntéssel lezárt ügyben, a teljesítési határidő lejárta után bekövetkezett jogutódlás esetén
a jogutódnak lehetőséget kell adni, hogy a jogerős határozatban megállapított kötelezettségét
önként teljesíthesse, ennek érdekében - indokolt esetben – a teljesítési határidő egy alkalommal
meghosszabbítható.
Amennyiben a jogutódlás bekövetkezésekor a döntés még nem jogerős, azaz a jogelőd részére
való kézbesítéstől számított jogorvoslati határidő nem járt le, úgy a jogutód élhet a jogorvoslati
jogával.

