OMMF 2009. NOVEMBERI 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
Jelen számunkban az ügyfelek, valamint a hatóság számára irányadó ügyintézési határidő
szabályait, valamint az igazolási kérelem szabályozását tárgyaljuk
1.

Az ügyintézési határidő

A törvény korábban viszonylag ritkán állapított meg eljárási határidőket. A módosítással e
határidők száma növekszik, a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés biztosítása érdekében
viszonylag rövid eljárási határidőket megszabva. Másfelől a törvény a naptári napokban számított
ügyintézési határidőkről áttér a határidők munkanapokban való megállapítására mind az
ügyfelek számára, mind pedig a belső ügyintézés esetében (30 napról 22 munkanapra, 15 napról
10 munkanapra, 8 napról 5 munkanapra, kivételesen előír 3 munkanapos határidőt is).
Változatlanul megmaradt azonban a határidők napokban való számítása a hatósági döntés elleni
bírósági felülvizsgálat esetében (mely továbbra is harminc nap). A korábbi szabályozáshoz
képest, amikor az ügyintézési határidők naptári napokban kerültek megállapításra, a törvény áttér
a munkanapban való számításra. Az egyes határidők esetében ez a következőként alakul:
- harminc napról huszonkét munkanapra,
- tizenöt napról tíz munkanapra,
- nyolc napról öt munkanapra
- és kivételesen három munkanapos határidőt is meghatároz.
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának
napján kezdődik (erről az ügyfél értesülhet a helyszínen, az eljárás megindításáról szóló
végzésben, vagy abban a tájékoztatásban, melyet a hatóság a bizonyítási eljárást követően küld a
munkáltatónak).
Az ügyfelek számára kedvező változás, hogy a hatóságnak a huszonkét munkanapon belül nem
csupán a döntést kell meghoznia, hanem intézkednie is kell a döntés közlése iránt. A meghozott
döntést tehát haladéktalanul, de legkésőbb a döntés kiadmányozásától számított 3 munkanapon
belül közölni is kell.
A döntés akkor tekinthető közöltnek, ha az ügyfél azt kézhez kapta vagy egyébként beállt a
kézbesítési vélelem, a közlés időtartama azonban nem része az ügyintézési határidőnek: a
postázás és a hirdetményi közlés idejét, illetve a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés nem számít bele az ügyintézés határidejébe.
Az ügyfél is szerepet játszhat a határidő megtartásában, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a
hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól
annak teljesítéséig terjedő idő (tehát amíg az ügyfél nem válaszol) nem számít bele az ügyintézési
határidőbe!
Nem számít bele továbbá az ügyintézési határidőbe:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez
szükséges idő,

-

a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő köz-lés időtartama.
Az új szabályok értelmében az ügyintézési határidő betartásának megváltozott jelentősége van az
illeték és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése vonatkozásában. Az ügyintézési határidő
elmulasztása esetén a hatóságnak ugyanis ezt vissza kell fizetnie.
2.

Igazolási kérelem

Ha az ügyfél, egyéb érdekelt (pl. munkavállaló idézés esetén) aki az eljárás során valamely
határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási
kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt (ha tehát elsőfokú
eljárási cselekményhez kapcsolódik a mulasztás, az elsőfokú hatóság, ha másodfokú eljárási
cselekményhez kapcsolódik, a másodfokú hatóság dönt).
Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő
öt munkanapon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő
utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az
igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek
feltételei fennállnak.
Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó személyt
eljárásjogi szempontból olyan helyzetbe hozza, mintha nem mulasztott volna.
3.

A közérdekű bejelentő és a panaszos fogalma, jogállása

A munkaügyi ellenőrzésekre és eljárások lefolytatására döntően hivatalból kerül sor, még abban
az esetben is, amikor valamilyen külső jelzés (például lakossági bejelentés) alapján irányul a
hatóság figyelme egy adott munkáltatóra. Ebben az esetben is a közigazgatási hatóság saját
hatáskörében, hivatalból rendeli el a hatósági ellenőrzést. Hivatalból indul az eljárás tehát akkor,
ha az ellenőrzés lefolytatására panasz vagy közérdekű bejelentés alapján kerül sor. Ilyen
esetekben a panasz, bejelentés a hatóság észlelése körébe tartozik, de nem teszi kötelezővé az
eljárás megindítását a hatóság számára. Más kérdés, hogy a panasz kivizsgálását külön törvény
írja elő, de ez a körülmény nem eredményez a panaszos számára automatikusan ügyféli jogállást.
Ennek jelentősége abban van, hogy a panaszost nem illetik meg azok a jogok, amelyek csak az
ügyféli státuszhoz kapcsolódnak, pl. jogorvoslat, iratbetekintés.
Panasz az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul (tehát a
munkavállaló önmagát érintően tapasztal jogsértést munkáltatójánál) és elintézése nem tartozik
más, így különösen bírósági, államigazgatási eljárás hatálya alá. A közérdekű bejelentés olyan

körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy
az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
A törvény rendelkezése folytán a közérdekű bejelentőt és a panaszost megilleti a zárt adatkezelés
joga (ahogyan a tanúnál jeleztük), adatait kizárólag hozzájárulásával hozhatja a hatóság
nyilvánosságra, vagy adhatja ki az eljárás alá vont munkáltató részére. A közérdekű bejelentőt, a
panaszost az eljárás eredményéről tájékoztatni kell, de ez csak az eljárás eredményességére
vonatkozhat, az érdemi határozatot nem küldheti meg a hatóság. A panaszos és a közérdekű
bejelentő panasszal élhet a felettes hatóságnál akkor, ha a kivizsgálás eredményével elégedetlen.
A felettes szerv a panasz megalapozottsága esetén az első fokon eljáró hatóságot az eljárás
folytatására utasíthatja.
Vegyünk néhány példát arra, hogy a panasz, a közérdekű bejelentés és a kérelem hogyan
határolódik el egymástól és ennek alapján előterjesztője milyen eljárásjogi helyzetbe kerül. A
munkavállaló olyan tartalmú sérelme, ami saját helyzetére vonatkozik, pl. nem kapott
műszakpótlékot a múlt hónapban, panasznak minősül. Ha a munkavállaló bejelentése olyan
tartalmú, hogy a munkáltatója rendszeresen megsérti a jogszabályi előírásokat, nem fizet a
munkavállalóknak pótlékokat, közérdekű bejelentés lesz. Ugyanakkor, ha a munkavállaló olyan
jogsérelmet terjeszt elő, ami miatt eljárás a Met. alapján kizárólag kérelemre indulhat, kérelemnek
fog minősülni, amennyiben érintettje a jogsértésnek.
A hatóság számára nem kötelező a névtelenül tett közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása a
következő esetekben:
a) a munkavégzési hely nem beazonosítható (nem lehet megállapítani, hogy ki a munkáltató,
pontosan milyen munkahelyre vonatkozik a bejelentés),
b) a bejelentésben foglaltak adatok alapján a munkáltató kilétének megállapítása előre láthatóan
csekély valószínűségű (pl. X. község határában beazonosíthatatlan földterületen feketemunkások
végeznek munkát),
c) a bejelentéssel érintett munkáltatónál a bejelentést megelőző hat hónapon belül a
bejelentésben foglaltakkal azonos tárgykört érintő ellenőrzés már történt,
d) a bejelentés stílusából, tartalmából arra lehet következtetni, hogy hátterében valamely
munkáltatóval szembeni személyes bosszú, indokolatlan zaklatási célzat áll,
e) a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő, panaszos által tett ismételt bejelentés.
A törvénynél fogva mellőzhető a panasz vizsgálata akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett
tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a
panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani.

