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1.1. (OĘ]PpQ\HN
$ EtUyViJL MRJYLWiNDW PHJHOĘ]QL KLYDWRWW LOOHWYH D]RNDW KHO\HWWHVtWĘ DOWHUQDWtY PHJROGiVRN D
PDJ\DU MRJIHMOĘGpVEHQ is megtalálhatóak, QHP HOĘ]PpQ\ QpONOLHN Már a XIX. század
második felében elfogadott törvények – többek között az 1872. évi VIII. törvénycikk és az
1884. évi XVII. törvénycikk – W|EE LO\HQ MHOOHJĦ PHJROGiVW LOOHWYH MRJLQWp]PpQ\W
tartalmaztak. Ezek közül kiemelést érdemel a munkaadó és a munkás közötti vitás kérdések
eldöntésére hivatott iparhatóság, amely békéltetĘ HOMiUiVW folytatott le. .pVĘEE kialakításra
kerültek az ipartestületek által felállított HJ\H]WHWĘ EpNpOWHWĘ  bizottságok, amelyekben a
PXQNDDGyNpVDPXQNDYiOODOyNHJ\HQOĘV]iPEDQGHOHJiOKDWWDNWDJRNDWHPHOOHWWNOVĘ félként
D]HOVĘIRN~LSDUKDWyViJiOWDONLMHO|OWHOQ|NYDJ\MHJ\]ĘYHWWUpV]W a testület munkájában. Az
HJ\H]WHWĘbizottságokat V]WUiMNNH]GHPpQ\H]pVpWPHJHOĘ]ĘHQvehették igénybe a felek.

3.1. A közszolgálati panasz és annak benyújtása . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2. Befogadhatósági vizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3. A közszolgálati panasz érdemi vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.4. Határozathozatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4. A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény elévülése . . . . . . . 48

Az I. világháború LGĘV]DNiEDQ W|UYpQ\ WLOWRWWD D V]WUiMNV]HUYH]pVW HQQHN N|YHWNH]WpEHQ D
jogviták rendezésére panaszbizottságokat hoztak létre, ezek azonban nem tudták
megnyugtatóan rendezni a jogvitákat. Ennek következtében kerültek kialakításra D] HOVĘ
munkaügyi bíróságokDPHO\HNDMiUiVEtUyViJRNNHUHWpEHQPĦN|GWHN. Ezzel párhuzamosan a
két világháború között a munkaadók egyre jobban törekedtek a panaszbizottságok
megszüntetésére, illetve a munkavállalók G|QWpVKR]DWDOEyO W|UWpQĘ kizárására. E törekvések
ellensúlyozása a 30-DV pYHN PiVRGLN IHOpUH HJ\UH VUJHWĘEEp YiOW DPLNRU LV VRU NHUOW a
munkavállalói érdekképviseleti szervek elismerésére és az egyeztetési rendszer fokozatos
visszaállítására. A] HJ\H]WHWĘ HOMiUiV OHIRO\WDWiVára hivatott bizottságot a miniszter által
NLMHO|OWEpNpOWHWĘKtYWD|VV]H. A bizottságban a munkaadókat és a munkavállalókat is öt-öt tag
képviselte.
A II. világháborúW N|YHWĘHQ a vitás kérdések intézéséQHN HOVĘGOHJHV GH QHP NL]iUyODJRV
fórumai az üzemi bizottságok letWHN$PXQNDJ\LYLWiNHOLQWp]pVpUĘOV]yOy ;, 
07UHQGHOHWDODSMiQDN|YHWNH]ĘpYHNEHQD]HJ\H]WHWĘHOMiUiVYiOWDvállalat igazgatója, mint
D PXQNiOWDWy NpSYLVHOĘMH pV D GROJR]yN N|]|WW IHOPHUOĘ YpOHPpQ\NO|QEVpJHN
kiküszöbölésének rendes eszközévé. -HOOHP]Ę KRJ\ D] HJ\H]WHWĘ EL]RWWViJ NL]iUyODJRV
KDWiVN|UpEH WDUWR]y PXQNDJ\L YLWiNDW HOVĘ IRNRQ nem lehetett munkaügyi bíróságok elé
vinni, ugyanakkor D]HJ\H]WHWĘEL]RWWViJG|QWpVpYHOV]HPEHQmég jogorvoslattal sem lehetett
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élni a bíróságnál. A bizottság hatásköre gyakorlatilag a munkaviszony valamennyi releváns

megkárosító dolgozókkal szemben keményebben fellépni. A szabályozás emellett jelenleg

elemével kapcsolatban felmerült vitára kiterjedt. A felek a döntéssel szemben a vállalati

PiUW|EEPiVV]HPSRQWEyOVHPNLHOpJtWĘËJ\PpJPLQGLJQLQFVD]J\HNPLQGHQFVRSRUWMD

(területi) HJ\H]WHWĘ EL]RWWViJQiO pOKHWWHN IHOOHEEH]pVVHO (OVĘ IRNRQ D EL]RWWViJRN SDULWiVRV

teNLQWHWpEHQ EL]WRVtWYD KRJ\ D]RN HOVĘ IRNRQ IHOPHUOpVL KHO\N|Q D YiOODODWL HJ\H]WHWĘ

DODSRQ PĦN|GWHN, másodfokon pedig a szakszervezet, illetve a helyi tanács küldött két-két

EL]RWWViJQiO NHUOMHQHN HOLQWp]pVUH J\DNUDQ iOO HOĘ D] D KHO\]HW IĘNpSSHQ D NpQ\HVHEE

tagot delegált. Ezt az eljárási megoldást vette át D]HOVĘ0XQND7|UYpQ\N|Q\YpUĘOV]yOy

J\HNEHQ KRJ\ G|QWpV KHO\HWW V]DYD]DWHJ\HQOĘVpJJHO ]iUMiN OH D] J\HW pV IHOVĘbb

pYL  W|UYpQ\HUHMĦ UHQGHOHW A munkaügyi jogvita fogalmi körébe az elsĘ 0W DODSMiQ

jogorvoslati szervhez továbbítják. A munkaügyi viták intézését igen elnyújtja a sok

kizárólag az egyéni jogviták tartoztak, a kollektív jogvitákban a vállalat felettes szerve a

MRJRUYRVODWL IyUXP D] DQ\DJL WHUPpV]HWĦ J\HNEHQ D YiOODODWL HJ\H]WHWĘ EL]RWWViJRQ NtYO

felettes szakszervezettel közösen volt jogosult dönteni. A vállalat igazgatója volt jogosult

PpJHOMiUKDWDWHUOHWLHJ\H]WHWĘEL]RWWViJDMiUiVEtUyViJpVDPHJ\HLEtUyViJ is).

döntést hozni fegyelmi, kártérítési, hiánymegtérítési ügyekben. Döntése diszkrecionális
MHOOHJĦ YROW PLQLPiOLV MRJV]DEiO\L NRUOiWRN N|]|WW $ G|QWpV HOOHQ D N|WHOH]Ę HJ\H]WHWpVL
HOMiUiVW N|YHWĘHQ D GROJR]y SDQDVV]DO IRUGXOKDWRWW D YiOODODWL PXQNDJ\L G|QWĘEL]RWWViJKR],
annak döntése ellen pedig a területi munkDJ\LG|QWĘEL]RWWViJKR]OHKHWHWWIHOOHEEH]QL

0HJV]QWHWLDWHUYH]HWDKRVV]DGDOPDVpVERQ\ROXOWMRJRUYRVODWLHOMiUiVW$M|YĘEHQDYiOODODWL
PXQNDJ\LG|QWĘEL]RWWViJKDWiUR]DWDXWiQDWHUOHWLPXQNDJ\LG|QWĘEL]RWWViJMiUHOPLQGHQ
J\EHQNLYpYHDOHOWiUKLiQ\DEĦQFVHOHNPpQQ\HORNR]RWWNiUPHgtérítése és az üzemi baleset
PLDWWL NiUWpUtWpV LUiQWL J\HNHW $] XWyEELDNEDQ D YiOODODWL PXQNDJ\L G|QWĘEL]RWWViJ

Fontos kiemelni, hogy a pártállami jogi szabályozás differenciáltan rendezte az

KDWiUR]DWD XWiQ D MiUiVEtUyViJ G|QW $ WHUOHWL PXQNDJ\L G|QWĘEL]RWWViJ LOO. a járásbíróság

államigazgatásban és egyes hagyományosan elkülönült szolgáltatóknál foglalkoztatott

döntése végleges.”

közszolgálati alkalmazottak és a vállalatoknál, szövetkezeteknél dolgozók munkaügyi vitáira
vonatkozó eljárást. A két munkavállalói csoporton belül ágazatonként (vasúti alkalmazottak,
postai munkavállalók) is differenciálódott a munkaügyi vitarendezési eljárásra vonatkozó
szabályozás. A közszolgálati alkalmazottak jogviszonyával kapcsolatban felmerült vitára az

$PXQNDJ\LG|QWĘEL]RWWViJháromtagú tanácsban járt el. Megalakításának és szervezetének
V]DEiO\DLW D 0LQLV]WHUWDQiFV iOODStWMD PHJ $ G|QWĘEL]RWWViJ HOMiUiVD SDQDV] DODSMiQ LQGXO
PHJ$SDQDV]WD0LQLV]WHUWDQiFViOWDOPHJKDWiUR]RWWKDWiULGĘQEHOOOHKHWHOĘWHUMHV]WHQL

HOVĘ 0XQND 7|UYpQ\N|Q\YpQHN PXQNDJ\L YLWiW WiUJ\DOy UHQGHONH]pVHLQHN DONDOPD]iVD

A munkaügyi G|QWĘEL]RWWViJ KDWiUR]DWiW D IHOHN IHOOHEEH]pVVHO D WHUOHWL PXQNDJ\L

kizárt volt. E vitákat szolgálati úton kellett elintézni, mely jól jelzi a közszolgálatban

G|QWĘEL]RWWViJQiO LOOHWYH – a jogszabály által igen V]ĦN N|UEHQ PHJKDWiUR]RWW J\HNEHQ –

foglalkoztatottak elkülönülését a „dolgozóktól”.

felülvizsgálati kérelemmel a járásbíróságnál támadhatták meg.

$]HJ\H]WHWĘEL]RWWViJLHOMiUiVWD]pYLWYUV]QWHWWHPHJVHQQHNN|YHWNH]WpEHQD

Az 1967-ben hatályba léptetett második Munka Törvénykönyve – 1967. évi II. tv. – alapján a

PXQNDJ\L MRJYLWiNEDQ D PXQNDJ\L G|QWĘEL]RWWViJRN HOMiUiVD YiOW iOWDOiQRVVi $ YiOODODWL

továbbiakban is DPXQNDJ\LG|QWĘEL]RWWViJRNW|OW|WWpNEH jogorvoslati fórum szerepét.

MiUiVL pV PHJ\HL V]LQWHQ PĦN|GĘ G|QWĘEL]RWWViJRN DOkalmazottai a fenntartó szerv
alkalmazottai voltak. Emellett a 9/1969. (XII. 24.) MüM rendelet szerint D G|QWĘEL]RWWViJ

$ PXQNDJ\L G|QWĘEL]RWWViJ MRJLQWp]PpQ\pW D]  M~OLXV -jén hatályba lépett harmadik

PĦN|GpVLIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWiViUyOLVDJD]GDViJLYDJ\ iOODPLJD]JDWiVL V]HUYYH]HWĘMHYROW

0XQND 7|UYpQ\N|Q\YH V]QWHWWH PHJ $ G|QWĘEL]RWWViJL HOMiUiV KHO\pEH D EtUyViJL

köteles gondoskodni. (]DPHJROGiVV]iPRVGLV]NULPLQDWtYMRJVpUWĘG|QWpVWHUHGPpQ\H]HWW

jogorvoslat lépett. (]HNEHQD]J\HNEHQDPXQNDJ\LEtUyViJRNMiUKDWWDNHOHOVĘIRNRQ

Az 1964. évi 29. tvr. indokolása is jól szemlélteti a módosítások mozgatórugóit: „A
PXQNDHUĘKLiQ\ pV D] HEEĘO IRO\y IHJ\HOHPOD]XOiV D] HGGLJLHNQpO pOHVHEEHQ YHWL IHO D
munkaügyi vitákra vonatkozó szabályozás módosításának szükségességét. A mai szabályozás

A 2012. évi I. törvénnyel életbe léptetett új munka törvénykönyve szerint a munkavállaló és a
munkáltató a munkajogi igényét bíróságnál érvényesítheti. A kollektív munkaügyi vita
UHQGH]pVpUHDIHOHNWRYiEEUDLVHJ\H]WHWĘEL]RWWViJRWDODNtWKDWQDN

mellett az eljárás gyakran hosszadalmas és bürokratikus, a feleket sokáig bizonytalanságban
tartja. Ez nem egyszer olyan eredményre vezet, hogy a vállalatok vonakodnak a szükséges
inté]NHGpVW PHJWHQQL pV D URVV] PXQNiW YpJ]Ę IHJ\HOPH]HWOHQ D WiUVDGDOPL WXODMGRQW
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2013. január 1-MpWĘO D közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz kell fordulni a

ugyanakkor a keretek kijelölésével támpontokat nyújtott ahhoz, hogy a jogalkotó hogyan élhet

munkaviszoQ\EyO pV D PXQNDYLV]RQ\ MHOOHJĦ MRJYLV]RQ\EyO V]iUPD]y YDODPLQW D W|UYpQ\

alkotmányosan az ~MUDV]DEiO\R]iVOHKHWĘVpJpYHO.

által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.
1.2. A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének újraszabályozása
A .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL '|QWĘEL]RWWViJ DB) létrehozásának indokai között szerepelt a

1.2.2. A NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN MRJiOOiViUyO V]yOy  pYL /9,,, W|UYpQ\ .WMY
egészének alkotmányossági vizsgálata
A vizsgálat tárgya és a döntés:

közszolgálati joggyakorlat orientálása, illetve az egységesebb jogalkalmazás kialakítása. Ezt
NpW HV]N|] LV VHJtWL D '% V]HUYH]HWpQ EHOO PĦN|GĘ D N|]V]ROJiODWL EL]WRVRNEyO iOOy

a.) Alkotmányellenes-e a törvény azért, mert a Kormány az OÉTtv. 3. § (2) bekezdésében,

kollégium, amely a jogorvoslati gyakorlat egységességének biztosítása érdekében elvi

LOOHWĘOHJ D N|]WLV]WYLVHOĘN MRJiOOásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (Ktv.) – a Ktjv.

MHOHQWĘVpJĦ J\HNEHQ - szükség esetén – iránymutatást adhat, illetve a DB véleményezési

elfogadásakor még hatályban volt –

hatásköre, amelynek segítségével indoklással ellátott véleményt mondhat bármilyen vitás

kötelezettségének nem tett eleget.

jogalkalmazási kérdésben, ha D]W D IHOHN N|]LJD]JDWiVL V]HUY N|]V]ROJiODWL WLV]WYLVHOĘ 

Alkotmánybíróság több határozatában vizsgálta a törvényben szabályozott érdekegyeztetés

valamelyike kéri.

65/B. §-ában

szabályozott érdekegyeztetési

PHOOĘ]pVpYHO HOIRJDGRWW W|UYpQ\HN DONRWPiQ\HOOHQHVVpJpW pV D N|]KDWDORPPDO QHP

$MRJJ\DNRUODW RULHQWiOiViQDNLJpQ\HNpWWpQ\H]ĘEĘOHUHG (J\IHOĘO - bizonyos tárgyköröket

UHQGHONH]Ę pUGekképviseleti szervekkel való egyeztetés hiánya miatt nem állapította meg a

pULQWĘHQ SO D NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\ PHJV]QWHWpVH - MHOHQWĘVHQ PHJYiOWozott a

törvények közjogi érvénytelenségét. Az Alkotmánybíróság 124/2008. (X. 14.) AB

jogi szabályozás, a közszolgálati jogba új jogintézmények épültek be (pl. bizalomvesztés,

határozatában megállapította azt is, hogy az Országos ÉrdekegyeztetĘ Tanácsot (OÉT) a

PpOWDWODQViJ  V D] H]HN N|]|WWL|VV]HIJJpVHN D J\DNRUODWEDQ PpJ QHP NHOOĘHQ WLV]Wi]RWWDN

MRJDONRWiVEDQ

PHJLOOHWĘ

NRQ]XOWDWtY

MRJRVtWYiQ\RN

QHP

WHNLQWKHWĘN

közhatalmi

SOPpOWDWODQViJEL]DORPYHV]WpVIHJ\HOPLIHOHOĘVVpJN|]|WWLYLV]ony). MiVIHOĘOPHJQĘWWD]

jogosítványoknak. Az OÉT-hez hasonlóan a Ktv. 65/B. §-iEDQ V]DEiO\R]RWW .|]WLV]WYLVHOĘL

LJpQ\ D PXQNiOWDWyN UpV]pUĘO D KHO\HV PXQNiOWDWyL LQWp]NHGpVHNKH] V]NVpJHV MRJL

eUGHNHJ\H]WHWĘ 7DQiFV VHP WHNLQWKHWĘ N|]KDWDOPL MRJRVtWYiQ\RNNDO UHQGHONH]Ę

módszertani támogatás iránt, hogy az esetleges jogvitákat elkerüljék.

érdekeJ\H]WHWĘ V]HUYQHN $] $ONRWPiQ\EtUyViJ H J\DNRUODWiW ILJ\HOHPEH YpYH D]
érdekegyeztetés elmaradása miatt a Ktjv. közjogi érvénytelensége és ennek alapján az

Ebben a részében arra vállalkozunk, hogy a közszolgálati jog említett változásai közül

Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelme miatt alkotmányellenessége nem állapítható meg.

kiemeljük a jogviszony megszüntetését, bemutassuk az újraszabályozása során figyelembe
vett szempontokat, s mindezek fényében röviden elemezzük a DB-nek, néhány idevonatkozó
HOYLMHOOHJĦG|QWpVpt.

b.) Alkotmányellenes-H D]pUW PHUW NpSYLVHOĘN Q\~MWRWWiN EH a törvényjavaslatot, így a
Kormány megkerülte az egyeztetési kötelezettséget, kiüresítve ezzel az érdekképviseleti
szervek számára az Alkotmány 4. §-ában biztosított jogosítványokat.

1.2.1. $] $ONRWPiQ\EtUyViJ G|QWpVpEĘO N|YHWNH]Ę Lgazodási pontok a jogviszony
megszüntetésének újraszabályozásához

Az Alkotmánybíróság 50/1998. (XI. 27.) AB határozatában már vizsgálta a jogalkotás rendje
és az Alkotmány 4. §-ába foglalt rendelkezés összefüggését is. Megállapította, hogy az

$]$ONRWPiQ\EtUyViJDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLYDODPLQWDN|]V]ROJiODWLMRJYLV]RQ\WHNLQWHWpEHQ

Alkotmány 4. §-a nem tartalmaz konkrét rendelkezést az érdekképviseleti tevékenység

egyaránt alkotmányellenesnek találta az indokolás nélküli felmentést 1, s emiatt újra kellett

tartalmára nézve. $]$ONRWPiQ\HUHQGHONH]pVpEĘOQHPYH]HWKHWĘOHDV]DNV]HUYH]HWHNpVPiV

szabályozni a két jogviszony közigazgatási szerv általi megszüntetését. Az említett

érdekképviseleti szervek jogszabály-véleményezési joga, ennek elmulasztása tehát nem

G|QWpVHNEHQ D] $ONRWPiQ\EtUyViJ HJ\pUWHOPĦ korlátokat állított fel a jogalkotó számára,

vezethet az Alkotmány 4. §-a alapján az alkotmányellenesség megállapításához.

1

8/2011. (II. 18.) AB határozat, 29/2011. (IV. 7.) AB határozat
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c.) Megállapítható-e D .WMY DONRWPiQ\HOOHQHVVpJH D]pUW PHUW QHP EL]WRVtWRWW PHJIHOHOĘ
IHONpV]OpVLLGĘWD]pULQWHWWHNQHN

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás
Az alkotmányellenesség tekintetében – többek között – az alábbiakkal érvelt:
- Ktjv. 8. § (1) bekezdésében V]DEiO\R]RWWLQGRNROiVQpONOLPXQNiOWDWyLIHOPHQWpVOHKHWĘVpJH

A Ktjv.-t 2010. június 28-án hirdették ki és 65. §-a DODSMiQ D NLKLUGHWpVW N|YHWĘ Q\ROFDGLN

D N|]KLYDWDO YLVHOpV W|UYpQ\HV LQGRN QpONOL PHJV]QWHWpVpW WHV]L OHKHWĘYé. Az

QDSRQ OpSHWW KDWiO\ED (] HJ\ D N|]V]ROJiODWEDQ iOOyN V]pOHV N|UpW pULQWĘ iWIRJy MRJiOOiVL

Alkotmánybíróság nem vitatta KRJ\ D] iOODPV]HUYH]HW KDWpNRQ\ PĦN|GpVH LQGRNROKDWMD D

W|UYpQ\ KDWiO\ED OpSWHWpVpUH D] pULQWHWWHN IHONpV]OpVpKH] U|YLG LGĘQHN WHNLQWKHWĘ

közigazgatásban dolgozó tis]WYLVHOĘN IHOPHQWpVL OHKHWĘVpJpQHN N|QQ\tWpVpW D NRUiEEL

Alkotmányosságának vizsgálata során azonban az Alkotmánybíróságnak figyelemmel kellett

szabályozáshoz képest, ennek azonban nem lehet módja a munkáltatói jogok gyakorlójának

lenni arra, hogy a Ktjv HOIRJDGiViUD N|]YHWOHQO D NRUPiQ\DODNtWiVW N|YHWĘHQ NHUOW VRU D

korlátlan döntésre való felhatalmazása. A Ktjv. vitatott rendelkezésében alkalmazott törvényi

KDWiO\EDOpSpVUHPHJiOODStWRWWU|YLGLGĘWLQGRNROMDD]~MPLQLV]WpULXPLVWUXNW~UDNLDODNtWiVD$

megoldás aránytalanul korlátozza az Alkotmány 70. § (6) bekezdésében szabályozott

törvény megismerését az érintettek számára biztosítja az, hogy a jogállás átalakulásáról a

alkotmányos alapjogot.

.WMY     LOOHWĘOHJ   EHNH]GpVH DODSMiQ D] pULQWHWWHNHW KDWYDQ QDSRQ EHOO D]
államigazgatási szervnek tájékoztatni kell. A státusváltozás következtében az érintettek jogi
hel\]HWpWpULQWĘUHQGHONH]pVHNDONDOPD]iViUDQHPDKDWiO\EDOpSpVWN|YHWĘHQD]RQQDOKDQHPD
végrehajtás folyamatában, LGĘEHQ NpVĘEE NHUO VRU (]pUW D IHONpV]OpVUH Q\LWYD iOOy ÄNHOOĘ
LGĘ´ NLUtYy pV D MRJEL]WRQViJRW V~O\RVDQ YHV]pO\H]WHWĘ KLiQ\D PLDWW D W|UYpny egészének
alkotmányellenessége az Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján nem állapítható meg.

- $ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ IHOPHQWpVH HVHWpQ D IHOPHQWpVL RNRN pV D PXQNiOWDWyL LQGRNROiVL
kötelezettség törvényi szabályozásának hiánya a közigazgatási döntések pártpolitikai
semlegességét, befolyástól való függetlenségét, pártatlanságát és ezzel együtt törvényességét
is veszélyezteti.
- Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – a törvényi garanciák hiánya miatt – a

1.2.3. A Ktjv. indokolás nélküli felmentésre vonatkozó 8. § (1) bekezdésének b) pontja
vizsgálata

KDWiUR]DWODQ LGHMĦ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL MRJYLV]RQ\ LQGRNROiV nélküli felmentéssel való
megszüntetése esetén a munkáltató esetleges önkényes döntésével szemben nem nyújt
KDWpNRQ\ MRJYpGHOPHW D] VHP KRJ\ D WLV]WYLVHOĘ D PXQNiOWDWyL G|QWpVW EtUyViJ HOĘWW

A vizsgálat tárgya és a döntés:

támadhatja meg. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a törvényhozó azzal, hogy nem

Sérti-e a Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontja az indítványozók által megjelölt, Alkotmányban
foglalt rendelkezések valamelyikét.

V]DEiO\R]WD D PXQNiOWDWyL IHOPHQWpV W|UYpQ\L IHOWpWHOHLW pV OHKHWĘVpJHW DGRWW D G|QWpV
LQGRNROiViQDNPHOOĘ]pVpUHDUiQ\WDODQXONRUOiWR]WDDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘWD]$ONRWPiQ\
 EHNH]GpVHDODSMiQPHJLOOHWĘEtUyLMRJYpGHOHPKH]Yaló jogot.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontja
alkotmányellenes, sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, 70/B. §
munkához való jogot, a 70. § (6) bekezdésében szabályozott közhivatal viseléséhez való jogot,
az 57. § (1) bekezdése szerinti bírósághoz fordulás jogát, és az 54. § (1) bekezdés szerinti
emberi méltósághoz való jogot, ezért azt megsemmisítette [2010. május 31-ével].

- $ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN LQGRNRODWODQ IHOPHQWpV HOOHQL MRJYpGHOPpQHN D .WMY iOWDO WHUHPWHWW
hiánya miatt sérelmet szenved az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében szabályozott emberi
méltósághoz való jog is. A Ktjv. 8. § (1) bekezdése, – amint az a törvény indokolásából
megállapítható – DNRUPiQ\]DWLW|UHNYpVHNHJ\V]HUĦEEPHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQMRJLNRUOiWRN
QpONO OHKHWĘVpJHW DG D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL MRJYLV]RQ\ PXQNiOWDWy iOWDO W|UWpQĘ

a

megszüntetésére. Ez a jogi megoldás – amint arra az Alkotmánybíróság a fentiekben

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ OHPRQGiViUD pV PXQNiOWDWy iOWDO W|UWpQĘ IHOPHQWpVpUH LV D .WMY    

rámutatott – magában hordozza a közszolgálati jogviszony önkényes, a munkáltató szubjektív

bekezdésének megfogalmazása nem tette OHKHWĘYp NL]iUyODJ D] DONRWPiQ\HOOHQHVQHN tWpOW

PHJtWpOpVpQ DODSXOy PHJV]QWHWpVpQHN OHKHWĘVpJpW DPHO\QHN N|YHWNH]WpEHQ HOĘUH

rendelkezés megsemmisítését, ezért az Alkotmánybíróság az egész 8. § (1) bekezdést

NLV]iPtWKDWDWODQ PyGRQ NHUOKHW YHV]pO\EH D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHN pV családjának

megsemmisítette.

létfenntartása is. Mindez feltétlen alárendeltséget, kiszolgáltatott helyzetet teremt a

Mivel

10

az

„indokolás

nélkül

megszüntetheti”

szövegrész

egyaránt

vonatkozott
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NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ

V]iPiUD

$]

$ONRWPiQ\EtUyViJ

iOOiVSRQWMD

V]HULQW

D

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHNH]DNLV]ROJiOWDWRWWKHO\]HWHD]iOODPLIHODGDWPHJROGiVÄHV]N|zeként”
való kezelése ellentétes az emberi méltósággal.

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás
– az állami munkáltatók számára alkotmányos indok nélkül privilegizált helyzetet biztosítva –
HOWpUĘMRJRNDW
Ezért az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a Ktjv. 61. § (1) bekezdése és 62. § (1)

1.2.4. A Ktjv. indokolás nélküli rendes felmondásra vonatkozó 61. § (1) bekezdésének és

bekezdése alkotmányellenes, sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében szabályozott

a jogellenes felmondás jogkövetkezményét szabályozó 62. § (1) bekezdésének vizsgálata

MRJHJ\HQOĘVpJ N|YHWHOPpQ\pW D KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV WLODOPiED WN|]LN (]pUW H

Az indítványozók álláspontMDV]HULQWHV]DEiO\RND]0WV]DEiO\DLWyOHOWpUĘD.WMYKDWiO\DDOi

szabályokat megsemmisítette.

tartozó szervekkel munkaviszonyban álló munkavállalókra más munkavállalókhoz képest

1.2.5. $ .WMY MXELOHXPL MXWDORPUD MRJRVtWy LGĘ PHJállapítására vonatkozó 23. § (3)

hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaznak, s ez – PLYHO D] HOWpUĘ V]DEiO\R]iV D]RQRV

bekezdés a) pontjának vizsgálata

szabályozási körbe tartozó jogalanyokat érint – ellentétes az Alkotmány 70/A. §-ában
V]DEiO\R]RWWMRJHJ\HQOĘVpJN|YHWHOPpQ\pYHO
A döntés:

A döntés:
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint önmagában – tekintettel a jubileumi jutalom
rendeltetésére – QHP WHNLQWKHWĘ DONRWPiQ\HOOHQHVQHN D] KRJ\ D .WMY D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL

A Ktjv. 60. §-a kimondja, hogy a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott

jogvLV]RQ\EDQQHPPLQGHQHOĘWWPXQNDYLV]RQ\EDQW|OW|WWLGĘWKDQHPFVDNDV]ĦNHEE

munkavállalók munkaviszonyára az Mt. III. Rész XII. fejezetét a Ktjv. 61-63. §-ában foglalt

értelemben vett közszférában, az államapparátusban (a Ktv. hatálya alá tartozó szerveknél, a

eltérésekkel kell alkalmazni. A Ktjv. 61. § (1) bekezdése a Ktjv. hatálya alá tartozó

bíróságoknál, ügyészségeknél) és a Kjt. hatálya alá tartozó szerveknél munkaviszonyban

PXQNiOWDWyYDO PXQNDYLV]RQ\EDQ iOOy PXQNiOWDWyN HVHWpQ D]]DO KRJ\ OHKHWĘYp WHV]L D

HOW|OW|WW LGĘW PLQĘVtWL MXELOHXPL MXWDORPUD MRJRVtWy LGĘQHN $ MRJRVXOWViJ DNNRU Q\tOLN PHJ

munkaviszony indokolás nélküli megszüntetését, e munkavállalók tekintetében megszüntette

DPLNRU D W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW V]ROJiODWL LGĘ OHWHOLN DGGLJ DONRWPiQ\RV YpGHOHP DODWW

a rendes felmondás esetére az Mt. által biztosított munkajogi védelmet. Megállapítható

álló szerzett jog nem keletkezik. A jubileumi jutalomra való jogosultság a közszolgálati

továbbá, hogy a Ktjv. 62. § (1) bekezdése az Mt. szabályainál hátrányosabban állapítja meg a

jogviszonyokat szabályozó törvényeken és nem az Alkotmányon alapuló alanyi jog. Így az

hatálya alá tartozó munkáltatók által foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyának

arra jogosultaknak a Ktv. szabályai alapján nem keletkezett az Alkotmány védelme alatt álló

jogellenes megszüntetése esetén az eredeti munkakörbe való visszahelyezés szabályait.

„várománya”, a jogalkotó nagy szabadsággal rendelkezik feltételeinek szabályozására és

A vitatott szabályok az Mt. hatálya alatt álló munkavállalók – azaz ugyanazon szabályozási
körbe tartozó jogalanyok – között tesznek a kormánynak alárendelt államigazgatási
szervekkel munkaviszonyban álló munkavállalók hátrányára különbséget a munkajogi
védelem szempontjából. A törvényhozó az Mt. hatálya alá tartozó más munkavállalókkal való
összehasonlításban a MRJRN pV N|WHOH]HWWVpJHN HORV]WiViEDQ QHP PpUW HJ\HQOĘ PpUFpYHO D
Ktjv. hatálya alá tartozó szervezetben dolgozó munkavállalókat nem kezelte más

megváltoztatására is. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ktjv.
jubileumi jutalomra vonatkozó szabályainak alkotmányellenessége az Alkotmány 2. § (1)
bekezdése alapján nem állapítható meg.
1.2.6. A .WMYIHOPHQWpVLLGĘUHYRQDWNR]y  EHNH]GpVpQHNYL]VJiODWD
A döntés:

PXQNDYiOODOyNNDO HJ\HQOĘ PpOWyViJ~ V]HPpO\NpQW ( KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV

$.WMYKDWiO\EDOpSpVpWN|YHWĘHQDN|]WLV]WYLVHOĘNpVDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNQHPWHNLQWKHWĘN

tekintetében önmagában az, hogy e munkavállalók a kormánynak alárendelt államigazgatási

azonos szabályozási körbe tartozó jogalanyoknak, így a közszolgálati jogviszonyuk HOWpUĘ

UHQGV]HUEH WDUWR]y V]HUYHNNHO iOOQDN PXQNDYLV]RQ\EDQ QHP WHNLQWKHWĘ DONRWPiQ\RVDQ

szabályozása miatt az Alkotmány 70/A. §-iEDQ V]DEiO\R]RWW MRJHJ\HQOĘVpJ VpUHOPH QHP

elfogadható indoknak. E szabályok alkotmányellenes megkülönböztetést rejtenek magukban a

állapítható meg.

munkáltatók jogai tekintetében is, mert csak a munkáltatók egy csoportjára nézve állapít meg

12
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Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás

1.2.7. A Ktjv. 9. § (1) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdésének vizsgálata

1.2.9. A Ktv. 60. §-át módosító Ktjv. 66. § (17) bekezdésének vizsgálata

A döntés:

A döntés:

$ .WMY H]HQ YLWDWRWW V]DEiO\DL D M|YĘUH Qp]YH UHQGHONH]QHN D KDWiO\EDOpSpVNHW PHJHOĘ]Ę

A Ktv.-nek a Ktjv. 66. § (17) bekezdése által megállapított 60. §-a gyökeresen megváltoztatta

LGĘUHN|WHOH]HWWVpJHWMRJVpUWpVpUWYDOyIHOHOĘVVpJHWV]DQNFLyWQHPiOODStWDQDNPHJ$V]HU]HWW

D N|]V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\ PXQNiOWDWy iOWDO W|UWpQĘ MRJHOOHQHV PHJV]QWHWpVpQHN

MRJRN YpGHOPpQHN IHQWLHNEHQ NLIHMWHWW pUWHOPH]pVH DODSMiQ D IHOPHQWpVL LGĘ WDUWDPiQDN D

szankciórendszerét, az emberi méltósághoz való jogból pedig nem következik, hogy

M|YĘEHQLMRJRVXOWDNWHNLQWHWpEHQW|UWpQĘPódosítása nem jár a szerzett jogok sérelmével.

biztosítani kellene az ereGHWLPXQNDN|UEHYDOyYLVV]DKHO\H]pVOHKHWĘVpJpW$]LQGtWYiQ\R]yN
által is hivatkozott korábbi AB határozatokban használt alkotmányosság mérce alapján a

0LQGH]HNHW ILJ\HOHPEH YpYH D .WMY     EHNH]GpV HOVĘ PRQGDWiQDN YDODPLQW    
bekezdésének alkotmányellenessége – az indítványozók által kifejtett érvek alapján – sem az
Alkotmány 70/A. §-a, sem a 2. § (1) bekezdése alapján nem állapítható meg.
1.2.8. A Ktjv. 76. § (1) bekezdésének, valamint a 76. § (3) bekezdésében foglalt

V]DEiO\R]iV DONRWPiQ\RVViJD QHP tWpOKHWĘ PHJ $] DONRWPiQ\HOOHQHVVpJ D] HJ\pE IHOKtYRWW
rendelkezések alapján sem állapítható meg.
1.2.10. A Ktjv. 15. §-ának vizsgálata

rendelkezések vizsgálata

A döntés:

A döntés:

Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésével összefüggésében több

A Ktjv. e szabályai szerint a Ktjv. hatálybalépésével – a törvény erejénél fogva – a hatálya alá
WDUWR]y V]HUYHNEHQ IRJODONR]WDWRWW N|]WLV]WYLVHOĘN MRJYLV]RQ\D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL
MRJYLV]RQQ\i V]DNPDL YH]HWĘN IĘRV]WiO\YH]HWĘN RV]WiO\YH]HWĘN MRJYLV]RQ\D D .WMY-ben
V]DEiO\R]RWWYH]HWĘLMRJYLV]RQQ\iDODNXOWiW$.WMYHUHQGHONH]pVHLWDUWDOPXNDW tekintve nem
konkrét jogosultságok és kötelezettségek módosításáról, hanem az államigazgatási
szervezetben foglalkoztatottak jogállásának megváltozásáról rendelkeznek. A közszolgálatban
foglalkoztatottak jogállását törvény határozza meg, törvényi rendelkezésen alapul annak
PHJYiOWR]iVDLV$VWiWXViWDODNXOiViWNLPRQGyV]DEiO\RNDM|YĘUHQp]YHYiOWR]WDWMiNPHJD]
pULQWHWWHN MRJYLV]RQ\DLW D W|UYpQ\ KDWiO\EDOpSpVpW PHJHOĘ]Ę LGĘUH Qp]YH MRJL KDWiVVDO QHP
bírnak, s mivel önmagukban jogokat, kötelezettségeket nem állapítanak meg, szerzett jogokat
sem érintenek. Erre tekintettel a Ktjv. 76. § (1) és (3) bekezdésének alkotmányellenessége az
Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján nem állapítható meg, és az AB álláspontja szerint az
emberi méltósághoz való jogot sem sérti, így a Ktjv. 76. § (1) és (3) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat
elutasította.

14

KDWiUR]DWiEDQ UiPXWDWRWW DUUD KRJ\ D] $ONRWPiQ\ DODSYHWĘ MRJNpQW IRJDOPD]]D PHJ D
pihenéshez, a szabDGLGĘK|]DIL]HWHWWV]DEDGViJKR]YDOyMRJRNDWGHD]$ONRWPiQ\QDNQLQFV
olyan rendelkezése, amely a pihenéshez való jog konkrét módjait, illetve feltételeit ugyanilyen
PyGRQtUQiHOĘ$.WY-ának – DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNUHLVLUiQ\DGy– (2)-(3) bekezdése a
UHQGNtYOL PXQNDYpJ]pVVHO D]RQRV LGĘWDUWDP~ KHWL SLKHQĘQDSRQ PXQNDV]QHWL QDSRQ
YpJ]HWW PXQND HVHWpQ D UHQGNtYOL PXQNDYpJ]pV LGĘWDUWDPD NpWV]HUHVpQHN PHJIHOHOĘ 
V]DEDGLGĘEL]WRVtWiViWtUMDHOĘ$.WMY-DSHGLJDUUDDGOHKHWĘVpJHWKRJ\DUHndszeresen
UHQGNtYOL PXQNiW YpJ]Ę NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ V]iPiUD D UHQGNtYOL PXQNDYpJ]pV W|UYpQ\L
PD[LPXPiQDN PHJIHOHOĘ LGĘWDUWDP~ V]DEDGLGĘ iWDOiQ\W iOODStWVDQDN PHJ 7HNLQWHWWHO DUUD
KRJ\ D UHQGNtYOL PXQNDYpJ]pV HOOHQWpWHOH]pVHNpQW V]DEDGLGĘW iOODStW PHJ a törvény, az
Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében szabályozott pihenéshez való jog sérelme nem
állapítható meg.
1.2.11. Az Alapjogi Chartába ütközés vizsgálata
Az Alapjogi Chartába ütközésre vonatkozó indítványokat az AB hatásköre hiányában
visszautasította.
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1.2.12. Korlátok

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
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családjának a létfenntartása.

Az Alkotmánybíróság fent említett döntései alapján pontosan meghatározhatóak azok a
korlátok DPHO\HN QHP OpSKHWĘHN iW D MRJYLV]RQ\ PXQNiOWDWy iOWDOL PHJV]QWHWpVpQHN

HOĘUH NLV]iPtWKDWDWODQ PyGRQ QHP NHUOKHW YHV]pO\EH D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHN pV

1.2.13. /HKHWĘVpJHN

~MUDV]DEiO\R]iVDVRUiQ(]HNDN|YHWNH]ĘN

Az $ONRWPiQ\EtUiViJ HPOtWHWW G|QWpVHLEĘO D]RQEDQ NLUDM]ROyGQDN D W|UYpQ\KR]y V]iPiUD

A törvényi szabályozásnak védelmet kell nyújtani a jogviszony indokolatlan, önkényes

Q\LWYD iOOy OHKHWĘVpJHN LV D IHOPHQWpVL RNRN ~MUDV]DEiO\R]iViKR] (]HN D] DOiEELDN V]HULQW

megszüntetése HOOHQ D]pUW KRJ\ D IJJĘ KHO\]HWEHQ OpYĘ PXQNDYiOODOy QH YiOMRQ

|VV]HJH]KHWĘHN

kiszolgáltatottá.[munkához való jog]

Az iOODPV]HUYH]HW KDWpNRQ\ PĦN|GpVH LQGRNROKDWMD D N|]V]ROJiODWL WLV]WYLVHOĘN IHOPHQWpVL

A felmentési okok szabályozása nem eredményezhet szabad és korlátlan döntési jogkört a

OHKHWĘVpJpQHN N|QQ\tWpVpW D NRUiEEL V]DEiO\R]iVKR] NpSHVW D] HPOtWHWW NRUOiWR]iVRN

N|]KLYDWDOWEHW|OWĘWLV]WYLVHOĘIHOPHQWpVpUH>N|]KLYDWDOYLVHOpVpQHNMRJD@

figyelembe vételével.

$N|]LJD]JDWiVW|UYpQ\DOiUHQGHOWVpJpEĘOHUHGĘN|YHWHOPpQ\KRJ\DIHOPHQWpVDQ\DJLMRJL

$ N|]WLV]WYLVHOĘNWĘO HOWpUĘHQ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN WHYpNHQ\VpJpYHO V]HPEHQ VSHFLiOLV

kereteit törvény határozza meg, mert ennek hiányában sérülhet a pártpolitika-semlegesség

(többlet) N|YHWHOPpQ\HNpUYpQ\HVOQHNH]HNN|]ONLHPHOWMHOHQWĘVpJH YDQDbizalomnak, a

követelménye és kiüresedhetnek az utasítások teljesítésének megtagadására vonatkozó

YH]HWĘN LUiQWL ORMDOLWiVQDN pV D V]HUYH]HWHQ EHOOL PRELOL]iOKDWyViJQDN. Önmagában

garanciális szabályok. [jogállamiság, közigazgatás törvény alá rendelése]

alkotmányosan nem kifogásolható, hogy a kormány által meghatározott jogpolitikai célok

$MRJDONRWyQDNPHJIHOHOĘHQV]DEiO\R]QLDNHOODIHOPHQWpVMRJFtPHLWLOOHWYHHgyéb feltételeit,
PHUWHOOHQNH]ĘHVHWEHQHJ\iOWDOiQQHPYDJ\ FVDNQHKH]HQYL]VJiOKDWyIHOODN|]LJD]JDWiVL

elérése érdekében - az alkotmányos követelmények és alapjogok tiszteletben tartásával - a
W|UYpQ\LV]DEiO\R]iVPHJN|QQ\tWLDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNIHOPHQWpVpW 2

V]HUY G|QWpVpQHN MRJV]HUĦVpJH LOOHWYH D IHOPHQWpVL MRJ J\DNRUOiViQDN UHQGHOWHWpVV]HUĦVpJH

$N|]KLYDWDORNUHQGHOWHWpVpWĘOD]iOODPV]HUYH]HWEHQEHW|OW|WWV]HUHSpWĘOIJJĘHQa személyi

Az ilyen szabályozás a bírói jogvédelemhez való jogot aránytalanul korlátozza. [hatékony

állomány felmentése differenciáltan is szabályozható, különös tekintettel az egyes tisztséghez

bírói jogvédelem]

NDSFVROyGyIHOHOĘVVpJUHG|QWpVLMRJN|U|NUH 3
A fentiek alapján jogalkotó számára az alábbi mozgástér rajzolódott ki:

A szabályozás nem teremtheti meg a jogviszony önkényes, a munkáltató szubjektív

-

DNLMHO|OWNRUOiWRNN|]|WWV]pOHVN|UĦV]DEDGViJDfelmentési okok szabályozásában

PHJtWpOpVpQ DODSXOy PHJV]QWHWpVpQHN OHKHWĘVpJpW PHUW H] NLV]iPtWKDWDWODQQi WHV]L

-

D EL]DORPQDN D YH]HWĘN LUiQWL ORMDOLWiVQDN pV D V]HUYH]HWHQ EHOOL PRELOL]iOKDWyViJQDN

veszélyezteti a közszolgálati tisztviseOĘpVFVDOiGMiQDNOpWIHQQWDUWiViWLV$]LO\HQV]DEiO\R]iV
ugyanis feltétlen alárendeltségi és kiszolgáltatott helyzetbe hozza DN|]V]ROJiODWLWLV]WYLVHOĘW

NLHPHOWMHOHQWĘVpJHYDQH]HNpUYpQ\HVtWpVHPLDWWPHJN|QQ\tWKHWĘDIHOPHQWpV
-

amely ellentétes az emberi méltósággal. [emberi méltósághoz való jog]
Mindezek alapján az alábbi követelményeknek kellett megfelelnie az új szabályozásnak:

D] HJ\HV WLV]WVpJHNHW EHW|OWĘN VDMiWRV IHOHOĘVVpJH G|QWpsi jogköre differenciált
V]DEiO\R]iVWLVPHJDODSR]KDWDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLN|U|QEHOO

1.3. $QHP]HWN|]LJ\DNRUODWEyON|YHWNH]ĘLJD]RGiVLSRQWRN

-

nyújtson védelmet a jogviszony indokolatlan, önkényes megszüntetése ellen

$] (XUySDL 8QLy WDJiOODPDLEDQ D N|]WLV]WYLVHOĘN MRJYLV]RQ\iQDN PHJV]QWHWpVH VRN

-

NRUOiWR]]DDN|]KLYDWDOWEHW|OWĘWLV]WYLVHOĘIHOPHQWpVpUHYRQDWNR]yG|QWpVLMRJN|UW

tekintetben hasonlóságot mutat. A jogviszonyt a munkáltató egyoldalúan jogszabályban

-

a felmentésre vonatkozó döntés anyagi jogi kereteit törvény határozza meg

-

EL]WRVtWRWWOHJ\HQDIHOPHQWpVMRJV]HUĦVpJpQHNpUGHPLEtUyViJLIHOOYL]VJiODWD

2
3

16

Lásd részletesebben : Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Lásd részletesebben: Dr. Stumpf István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

17

ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás

meghatározott feltételek megléte esetén, indoklással alátámasztottan, esetenként a szociális

RUV]iJRNEDQOpWV]iPFV|NNHQWpViWV]HUYH]pVYDJ\IHODGDWPHJV]ĦQpVPLDWWW|UYpQ\LOHKHWĘVpJ

partnerek bevonásával szüntetheti meg. Az országok közötti lényeges eltérés a QHPPHJIHOHOĘ

YDQDN|]V]ROJiODWLMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQWHWpVpUH 5

teljesítmény, valamint a gazdasági, strukturális okok PLDWW W|UWpQĘ IHOPHQWpV WHNLQWHWpEHQ
tapasztalható.

Közép-Kelet-európában a szervezeti átalakítások esetében is rugalmas a szabályozás,
megengedik az elbocsátást átszervezés, illetve szervezeti átalakítás miatt.

a) 1HPPHJIHOHOĘWHOMHVtWPpQ\

1.4. A DB egyes döntései

Az országok NO|QE|]Ę PyGRQ közelítik meg a jogviszony megszüntetés és az egyéni
WHOMHVtWPpQ\ YLV]RQ\iW $]RNEDQ D] iOODPRNEDQ DKRO NDUULHUWtSXV~ D N|]V]ROJiODW MHOOHP]Ę
KRJ\ D N|]V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\W HUĘV JDUDQFLiNNDO YpGLN %L]RQ\RV iOODPRNEDQ D
N|]WLV]WYLVHOĘNHW QHPOHKHW HObocsátani, illetve kizárólag fegyelmi eljárás keretében kerülhet
VRU D N|]V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\ HJ\ROGDO~ PHJV]QWHWpVpUH D PXQNiOWDWy UpV]pUĘO 0iV

Mivel alkotmányosan kifogásolható az indokolás nélküli felmentés, újra meg kellett határozni
a felmentési indokokat. Az új szabályozás részben a korábbi kötött felmentési okokat emelte
EH GH D WLV]WYLVHOĘ V]HPpO\pYHO |VV]HIJJpVEH KR]KDWy IHOPHQWpVL RNRNDW NLHJpV]tWHWWH pV
lényegesen átalakította.

RUV]iJRNEDQ PHJHQJHGĘEE D V]DEiO\R]iV MRJLODJ OHKHWĘVpJ YDQ D N|]WLV]WYLVHOĘ

A strukturális okok között szabályozta a jogalkotó a hagyományos felmentési okokat

HOERFViMWiViUDQHPPHJIHOHOĘteljesítmény esetében, de a gyakorlatban ezzel nem, vagy csak

>OpWV]iPFV|NNHQWpV

kivételesen élnek.

szervezetrendszerének átalakításához kapcsolódnak. A korábbiakhoz képest új elem nem

A nyitottabb közszolgálati rendszerekben >6YpGRUV]iJ )LQQRUV]iJ 'iQLD@ D N|]WLV]WYLVHOĘN
általában nem élveznek nagyobb foglalkoztatási védelmet, mint a munkavállalók. NagyBritanniában a minisztériumok, illetve az ügynökségek rendszeresen értékelik a
N|]WLV]WYLVHOĘNWHOMHVtWPpQ\pWVKD~J\tWpOLNPHJKRJ\D]HJ\pQLWHOMHVtWPpQ\QHPMDYtWKDWy
DN|]WLV]WYLVHOĘWHOERFViWMiNiOOiViEyO

IHODGDW

PHJV]ĦQpV

iWV]HUYH]pV@

DPHO\HN

D

N|]LJD]JDWiV

jelenik meg a szabályozásban, továbbra is lényeges feltétel e felmentési jogcímek esetén,
KRJ\ D] pULQWHWW WLV]WYLVHOĘ PXQNDN|UH PHJV]ĦQM|Q V QH OHJ\HQ OHKHWĘVpJ D
továbbfoglalkoztatására az adott munkakörben. Bár DB az említett okokkal összefüggésben is
hozott döntéseket, ezekre itt most nem térünk ki, mert már a korábbi szabályozásra is
irányadónak tekintett elvi kérdéseket tartalmaznak.
A WLV]WYLVHOĘV]HPpO\pYHO|VV]HIJJĘRNRN több lehetséges esetkört fednek le:

A közép-kelet-európai tagállamokra áltDOiQRVDQMHOOHP]ĘKRJ\V]DNPDLDONDOPDWODQViJPLDWW

-

méltatlanság,

a munkáltató egyoldalúan megszüntetheti D N|]WLV]WYLVHOĘ MRJYLV]RQ\iW (]HNEHQ D]

-

bizalomvesztés,

országokban egyébként általában egy, vagy több teljesítményértékelés eredménye alapozhatja

-

QHPPHJIHOHOĘPXQNDYpJ]pV,

meg a szakmai alkalmatlanságot.

-

egészségügyi alkalmatlanság,

-

kinevezés egyoldalú módosítása esetén benyújtott kérelem,

-

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)

b) Gazdasági, strukturális okok
Bizonyos karrier-UHQGV]HUĦ RUV]iJRNEDQ QLQFV OHKHWĘVpJ – legalábbis elméletileg – a

EHNH]GpV D  SRQWMiEDQ IRJODOW IHOWpWHOW D IHOPHQWpVL LGĘ OHWHOWHNRU WHOMHVtWĘ

N|]V]ROJiODWL

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNpUHOPH,

MRJYLV]RQ\

PHJV]QWHWpVpUH

iWV]HUYH]pV

IHODGDWPHJV]ĦQpV

LOOHWYH

létszámcsökkentés miatt. E merev rendszer azonban oldódni látszik.[pl. Franciaországban].

-

4

foglalkoztatást kizáró ok,

Ugyanakkor jó néhány tagállam – IĘOHJ D Q\LWRWW UHQGV]HUUHO UHQGHONH]ĘN - rugalmasabban
kezeli a pénzügyi és költségvetési kényszer miatt elrendelt elbocsátásokat. Ezekben az
4

KRUiEEDQQHPYROWOHKHWĘVpJVWUXNWXUiOLVRNRNPLDWWD]HOERFViMWiVUDGHGHFHPEHUpWĘOD]
iWV]HUYH]pVHNNHOpULQWHWWN|]WLV]WYLVHOĘNreorientációjára NHUOVRUDPHO\QHNNHUHWpEHQPiVLNPHJIHOHOĘiOOiVW
ajánlanak IHODN|]WLV]WYLVHOĘV]iPiUD+DKiURPDONDORPPDOHOXWDVtWMDDIHODMiQORWWiOOiVWHOERFViMWKDWyYiYiOLN

18

5

Svédországban, SO D OHJIĘEE HOERFViWiVL LQGRN D N|OWVpJYHWpVL NRUOiWR]iV PLDWW V]NVpJHVVp YiOy PXQNDN|U
megszüntetés. Finnországban felmentik a kö]WLV]WYLVHOĘW KD D N|]LJD]JDWiVL V]HUYHW PHJV]QWHWLN YDJ\
PHJV]ĦQLN D] D IHODGDWN|U DPHO\EHQ D N|]WLV]WYLVHOĘW IRJODONR]WDWWiN IHOWpYH KD D V]HUYH]HWHQ EHOO
NpS]HWWVpJpQHNpVNpSHVtWpVpQHNPHJIHOHOĘPiVLNPXQNDN|UQHPDMiQOKDWyIHODNiU~J\LVKRJ\ DN|]WLV]WYLVHOĘW
átképzik.
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D .WWY $    EHNH]GpVpEHQ HOĘtUW WiMpNR]WDWiVL N|WHOH]HWWVpJ HOPXODV]WiVD PLDWW

J\IpOWĘO GtMIL]HWpVNpQW NpV]SpQ]W YHWW iW XJ\DQDNNRU D]]DO YpGHNH]HWW KRJ\ D]W NpVĘEE

indult fegyelmi eljárásban benyújtott kérelem.

befizette. Véleménye szerint a díjfizetésként átadott pénz átvétel csak szabálysértési eljárás

Ezek közül a méltatlansággal és a bizalomvesztéssel összefüggésben már több olyan DB
határozat született, amely a két új jogintézmény alkalmazásához nyújt szempontokat.
A méltatlanságPLQWIHOPHQWpVLMRJFtPDUUDDGOHKHWĘVpJHWKRJ\DN|]LJD]JDWiVLV]HUYDEEDQ
D]HVHWEHQLVPHJV]QWHWKHVVHDMRJYLV]RQ\WKDDWLV]WYLVHOĘRO\DQPDJDWDUWiVWWDQ~VtW– akár
hivatali munkájával DNiU NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL N|WHOH]HWWVpJ PHJVpUWpVpYHO összefüggésben,
akár munkahelyén kívül -, amely alkalmas arra, hogy beosztásának tekintélyét,
munkáltatójának jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan
URPEROMDVHPLDWWQHPYiUKDWyHODN|]LJD]JDWiVLV]HUYWĘOKRJ\DMRJYLV]RQ\WIHQQWDUWVD 6 Ez
összefüggésben van azzal az általános magatartás követelménnyel, hogy a kormányzati
szolgálati, illetve a közszolgálati jogviszonyban a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom
IHQQWDUWiViQDN V]HP HOĘWW WDUWiViYDO NHOO HOMiUQL 7 $ WLV]WYLVHOĘQHN QHPFVDN KLYDWDOL
munkájával, hanem magánéletében tanúsított magatartásával LV HOĘ NHOO VHJtWHQLH D
közigazgatásról alkotott pozitív társadalmi megítélést. (EEĘO N|YHWNH]LN KRJ\ D WLV]WYLVHOĘ
IHOUyKDWy PDJDWDUWiViYDO QHPFVDN KLYDWDOL N|WHOH]HWWVpJHLW VpUWKHWL PHJ KDWiULGĘ-mulasztás,
EHOVĘXWDVtWiVRNQHPPHJIHOHOĘYpJUHKDMWiVDMRJV]DEiO\RNVHJ\pE HOĘtUiVRNEHQHPWDUWiVD
stb.), hanem a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat LV YHV]pO\H]WHWKHWL 0tJ D] HOVĘ
HVHWEHQ D IHOHOĘVVpJUH YRQiV IHJ\HOPL HOMiUiV NHUHWpEHQ W|UWpQKHW DGGLJ D] XWyEEL
„szankcionálását” szolgálja a méltatlanság miatti rendkívüli felmentés.

alapját képezné, ezért azzal fegyelmi eljárás lefolytatása állt volna arányban nem pedig a
méltatlanság miatti rendkívüli felmentés. A munkáltató intézkedését ezért méltánytalannak,
illetve aránytalannak érezte az elkövetett cselekmény súlyához képest.
$ '% PHJiOODStWRWWD KRJ\ D PXQNiOWDWy EHOVĘ V]DEiO\]DWD DODSMiQ D SDQDV]RV QHP YROW
MRJRVXOW D] J\IpOWĘO NpV]SpQ]W iWYHQQL H]pUW DQpONO YHWW iW SpQ]W HJ\ J\IpOWĘO KRJ\ HUUH
MRJRVXOWViJDOHWWYROQD0LXWiQiWYHWWHDSpQ]WD]J\IpOWĘOtJprete ellenére azt csak majdnem
 pY HOWHOWpYHO IL]HWWH EH DPLNRU D] J\IpO V]yYi WHWWH D PXODV]WiVW $ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ
ezzel olyan magatartást tanúsított, amellyel kormányzati szolgálati jogviszonyával
kapcsolatos kötelezettségét szegte meg. A kötelezettségszegés azonban olyan magatartással
valósult meg, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét, a munkáltató
jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja. A Kttv.
156. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a méltatlanság miatti felmentés esetén a
fegyelmi eljárást a munkáltatói jogkör gyakorlója nem köteles megindítani, következésképpen
D IHJ\HOPL HOMiUiV PHJLQGtWiViW MRJV]HUĦHQ PHOOĘ]WH D PXQNiOWDWy $ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ
egyébként mindHQ PHJKDOOJDWiVD VRUiQ HOLVPHUWH D WHUKpUH UyWW FVHOHNPpQ\HNHW HEEĘO
N|YHWNH]ĘHQ – fegyelmi eljárás nélkül is - D] J\HW WHOMHV N|UĦHQ IHOWiUWiN $
NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ FVHOHNHGHWH RO\DQ V~O\~ PDJDWDUWiV YROW DPHO\ túlmutatott a fegyelmi
eljárás keretein. 0tJDIHJ\HOPLIHOHOĘVVpJUHYRQiVFpOMDDEHOVĘKLYDWDOLUHQGKHO\UHiOOtWiVD
DGGLJ D PpOWDWODQViJ PHJiOODStWiVD D]W D OHKHWĘVpJHW DGMD PHJ KRJ\ D N|]LJD]JDWiV – jó

Ugyanakkor a gyakorlatban kérdésként merült fel, hogyan viszonyul a méltatlanság a

KtUQHYpQHN PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ – D]RQQDO HOKDWiUROyGKDVVRQ D WLV]WYLVHOĘWĘO LOOHWYH DQQDN

IHJ\HOPLIHOHOĘVVpJKH]PLNRUPLO\HQHVHWEHQYDQKHO\HD]HJ\LNLOOHWYHDPiVLNIHOHOĘVVpJL

PDJDWDUWiViWyO $ PpOWDWODQViJ PLDWWL IHOPHQWpVQHN SHGLJ QHP HOĘIHOWpWHOH IHJ\HOPL HOMiUiV

IRUPD DONDOPD]iViQDN LOOHWYH PLO\HQ MHOOHJĦ PDJDWDUWiV DODSR]KDWMD PHJ D PpOWDWODQViJ

lefolytatása, ezért helyesen járt el a közigazgatási szerv, amikor méltatlanság miatt

miatti felmentést. Mindkét kérdés OpQ\HJpWMyOYLOiJtWMDPHJD]DOiEELG|QWĘEL]RWWViJLJ\

PHJV]QWHWWHDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMRJYLV]RQ\iW

$ PXQNiOWDWy HJ\ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\iW PpOWDWODQViJ

Egy másik ügyben a kormánytiszWYLVHOĘPXQNDYpJ]pVUHQHPMHOHQWPHJWiYROPDUDGiViWQHP

MRJFtPpQ PHJV]QWHWWH PHJ PHUW D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ KLYDWDORV HOMiUiVD VRUiQ

mentette ki, amely miatt a munkáltató méltatlanság címén, felmentéssel, azonnali hatállyal

munkavégzésének helyén egy ügyfél által megrendelt szolgáltatás ellenértékeként készpénzt

PHJV]QWHWWHDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMRJYLV]RQ\iW$'%PHJiOODStWRWWDKRJ\H]DPDJDWDUWiV

YHWWiWD]]DOKRJ\D]WPDMGSRVWDL~WRQEHIL]HWL$EHIL]HWpVWD]RQEDQHOPXODV]WRWWD(UUĘOD]

kétség kívül kötelH]HWWVpJV]HJpVQHN PLQĘVO GH QHP RO\DQ MHOOHJĦ DPHO\ PLDWW

J\IpO pV D PXQNiOWDWyL MRJN|U J\DNRUOyMD FVDN HJ\ pYYHO NpVĘEE pUWHVOW DPLNRU D] J\IpO

PpOWDWODQViJRW OHKHWQH PHJiOODStWDQL PLYHO HKKH] QHP YDOyVXOQDN PHJ WHOMHV N|UĦHQ D

felszólító leYHOHWNDSRWWDGtMIL]HWpVHOPXODV]WiViQDNSyWOiViUD$WLV]WYLVHOĘHOLVPHUWHKRJ\D]

törvényi feltételek. Az igazolatlan távollét önmagában nem alkalmas arra, hogy a betöltött

6

Kttv. 64. § (1) bek.
7
Kttv. 9. § (1) bek.
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beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett
társadalmi bizalmat súlyosan rombolja. A méltatlanságra alapított felmentésnek olyan

21

ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás

esetekben van helye, amikor a hivatali, vagy az azon kívüli magatartás arra alkalmas, hogy

PHJDODSR]y HUHGPpQ\H D EQWHWĘJ\EHQ PHJKR]RWW KDWiUR]DWUD WHNLQWHW QpONO LV

kifelé (az ügyfelek, a lakosság, társadalom irányában) rombolja súlyosan a beosztással, a

megalapozhatja a munkáltató rendkívüli felmondását. 10

munkáltatóval, illetve a közigazgatással szemben fennálló bizalmat. Ebben az esetben a
ÄPXODV]WiV´ EHOVĘ J\ PDUDGW H]pUW IHJ\HOPL HOMiUiVW NHOOHWW YROQD LQGtWDQL DPHO\QHN
keretében akár hivatalvesztést is kiszabhatott volna a munkáltató.

$EL]DOPLMHOOHJĦPXQNDN|UWEHW|OWĘV]HPpO\QHNDV]DEDGLGHMHDODWWD]HOOiWRWWPXQNDN|UK|]
KDVRQOy WHYpNHQ\VpJ VRUiQ WDQ~VtWRWW PDJDWDUWiVD LV MRJV]HUĦ LQGRND OHKHW D UHQGNtYOL
felmondásnak. 11

A két jogeset alapján az alábbi következtetések vonhatóak le:
- A méltatlanságot olyan magatartás is megalapozhatja, amely egyúttal kötelezettségszegést is
jelent, ebben az esetben;
- A közigazgatási szerv mérlegelheti, hogy melyik eljáráshoz folyamodik, mivel a
méltatlanság miatti felmentés, illetve a fegyelmi eljárás nem egymással konkuráló
PXQNiOWDWyL LQWp]NHGpVHN HJ\LN D PiVLNQDN QHP HOĘIHOWpWHOH (]W WiPDV]WMD DOi D .WWY
rendelkezése is, DPHO\ V]HULQW PpOWDWODQViJ HVHWpQ QHP N|WHOH]Ę D IHJ\HOPL HOMiUiV
megindítása. 8
- 8J\DQDNNRUDPpOWDWODQViJPHJYDOyVtWiViKR]QHPHOHJHQGĘSXV]WiQDN|WHOH]HWWVpJV]HJpV
A magatartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a betöltött beosztás tekintélyét vagy a
munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan
rombolja, amely miatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. Az
J\IHOHN IHOp LUiQ\XOy V~O\RV DNiU EQWHWĘMRJL IHOHOĘVVpJHW LV PHJDODSR]y PDJatartás
LO\HQQHNPLQĘVOKHW

$ UHQGHV IHOPRQGiVVDO |VV]HIJJpVEHQ D EtUyL MRJJ\DNRUODW D PXQNDYiOODOyW WHUKHOĘ
HJ\WWPĦN|GpVL N|WHOH]HWWVpJUH helyezi a hangsúlyt, kiemelve, hogy annak részét képezi a
bizalom fenntartása. Ez sérül pl. abban az esetben, amikor a munkavállaló az üzleti életben
V]RNiVRV NLVHEE pUWpNĦ DMiQGpNRW MHOHQWĘVHQ PHJKDODGy DQ\DJL HOĘQ\W IRJDG HO
PDJiQXWD]iViKR] D PXQNiOWDWy V]HU]ĘGpVHV SDUWQHUpWĘO DQpONO KRJ\ PXQNiOWDWyMiW HUUĘO
HOĘ]HWHVHQ WiMpNR]WDWWD YROQD 120iV J\EHQ HOYL pOOHO iOODStWRWWD PHJ D /HJIHOVĘEE %tróság,
KRJ\ D PXQNiOWDWy iOWDO HOWĦUW V]DEiO\WDODQ J\DNRUODWRQ DODSXOy PXQNDYiOODOyL PDJDWDUWiVW
DNNRU OHKHW D EL]DORPYHV]WpVW HOĘLGp]Ę MRJV]HUĦ UHQGHV IHOPRQGiVL RNNpQW pUWpNHOQL KD D
WpQ\iOOiV pV D IHOHN HOĘDGiViQDN YL]VJiODWD pV pUWpNHOpVH DODSMiQ D] is kétséget kizáróan
PHJiOODStWKDWy KRJ\ D PXQNiOWDWy MRJQ\LODWNR]DWD D MyKLV]HPĦ pV WLV]WHVVpJHV MRJJ\DNRUOiV
követelményének megfelel. 13 Az HJ\WWPĦN|GpVL N|WHOH]HWWVpJ PHJV]HJpVpW EL]RQ\tWKDWMD D
PXQNDV]HU]ĘGpV UpV]pW NpSH]Ę HWLNDL V]DEiO\ LOOHWYH D NROOHNWtY V]HU]ĘGpV HWLNDL MHOOHJĦ
rendelkezésének megsértése is, amely ezáltal szintén megalapozhatja a munkáltató
bizalomvesztését, a munkaviszony rendes felmondással való megszüntetését. 14 S végül a

A „bizalomvesztés” – a fogalom meghatározás nehézségei, valamint a kijelölt

PXQNDYiOODOy YH]HWĘL WHNLQWpO\W FVRUEtWy HJ\WWPĦN|GpVL N|WHOH]HWWVpJHW VpUWĘ pV PXQNDKHO\L

alkotmányossági korlátok miatt - a szabályozás talán legvitatottabb pontja.

légkört zavaró magatartása is alátámaszthatja a munkáltatói bizalom elvesztését. 15

A bírói gyakorlat alapján a munkajogban a bizalomvesztés egyaránt indokául szolgálhat a

A bizalom kérdése már a .WY HUHGHWL YiOWR]DWiEDQ LV PHJMHOHQW D]]DO KRJ\ D YH]HWĘNHW –

PXQNiOWDWyL UHQGHV pV UHQGNtYOL IHOPRQGiVQDN 3pOGiXO D EtUyViJ V]HULQW MRJV]HUĦ OHKHW D

OHJ\HQ V]y D N|]LJD]JDWiV EiUPHO\LN V]LQWMpUĘO – indokolás nélkül le lehetett „váltani” a

UHQGNtYOLIHOPRQGiVKDDPXQNDYLV]RQQ\DO|VV]HIJJpVEHQHON|YHWHWWEĦQFVHOHNPpQ\DODSRV

YH]HWĘLPHJEt]iVYLVV]DYRQiViYDO

gyanúja miatt a bizalmi munkakörben dolgozó munkavállaló megbízhatóságába vetett
PXQNiOWDWyL EL]DORP V~O\RVDQ PHJLQRJ D WpQ\iOOiV U|YLG LGĘQ EHOO QHP WLV]Wi]KDWy D
PXQNiOWDWy MRJRV pUGHNHLQHN YpGHOPH VUJĘV LQWp]NHGpVW NtYiQ PHJ V PLQGH]HN DODSMiQ D

Egy konkrét J\EHQ D PXQNiOWDWy D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ IHOPHQWpVpQHk indokaként az
alábbiakat jelölte meg:

munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem elvárható. 9
$ PXQNDYiOODOyQDN D SHUEHQ EL]RQ\tWRWW WpQ\HNUĘO LOOHWYH H]HNQHN EL]DORPYHV]WpVW
PHJDODSR]y YROWiUyO WHWW HOLVPHUĘ Q\LODWNR]DWD D EL]RQ\tWiVL HOMiUiV EL]DORPYHV]WpVW
8
9

Kttv. 156. § (1) bek.
EBH1999. 147; EBH2005. 1244
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EBH2006. 1441
EBH2003.894
12
BH2004. 388
13
BH2004. 482
14
EBH2004. 1055
15
EBH2007. 1723
11
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D PXQNiMiW QHP PHJIHOHOĘ HON|WHOH]HWWVpJJHO OiWWD HO PXQNDYpJ]pVH pV D PXQNiKR]

PXQNDWiUVDNNDO YDOy DONRWy HJ\WWPĦN|GpV (] XWyEEL VpUO KD D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ

való hozzáállása tekintetében fegyelmezetlen volt;

fegyelmezetlen magatartásával a vezetés tekintélyét alááVVD D YH]HWĘ iOWDO PHJKDWiUR]RWW

D] iOWDOD HOĘNpV]tWHWW V]DNPDL DQ\DJRNDW D YH]HWĘMpQHN UHQGV]HUHVHQ MDYtWiVUD NHOOHtt

szakmai értékek iránt nem elkötelezett.

visszaküldenie, amiket sokszor csak többszöri javítási felhívást és iránymutatást
N|YHWĘHQ NpV]tWHWW HOĘ HOIRJDGKDWy V]tQYRQDORQ GH W|EE HVHWEHQ IRUGXOW HOĘ KRJ\ D]
HONH]GHWW PXQNiMiW PiV NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘQHN NHOOHWW EHIHMH]QLH DQQDN pUGHNpEHQ
hogy D]KDWiULGĘUHPHJIHOHOĘPLQĘVpJEHQHONpV]OM|Q
-

az általa elkészített anyagok számos szakmai és formai hibát, hiányosságot és
HOOHQWPRQGiVW WDUWDOPD]WDN D V]DNPDL HOKLYDWRWWViJJDO W|UWpQĘ IHJ\HOPH]HWW pV

-

-

$ N|]LJD]JDWiVEDQ D YH]HWĘN pV D EHRV]WRWWDN N|]|WWL EL]DORP RO\DQ YLV]RQ\ DPHO\EHQ D
YH]HWĘDEHRV]WRWWV]HPpO\KHO\WiOOiViUyODYH]HWĘiOWDOPHJKDWiUR]RWWV]DNPDLpUWpNHNLUiQWL
HON|WHOH]HWWVpJpUĘO PHJ YDQ J\Ę]ĘGYH $ EL]DORP NLDODNXOiVD IHOWpWHOH] HJ\ YDOyV
PXQNDLUiQ\tWiVLNDSFVRODWRW0LQpONHYpVEpMHOOHP]ĘDN|]YHWOHQPXQNDNDSFVRODWDYH]HWĘpV
DWLV]WYLVHOĘN|]|WWDQQiONHYpVEpLQGRNROKDWyDIHOPHQWpVEL]DORPYHV]WpVVHO

lényeglátó feladatvégzési kötelezettségének nem tett eleget;

A DB végül arra a következtetésre jutott, hogy a meghallgatott tanúk és a munkáltató által

D PXQNiEyO W|EEV]|U HONpVHWW YDJ\ RQQDQ D PXQNDLGĘ OHMiUWD HOĘWW WiYR]RWW LOOHWYH

EHFVDWROWLUDWRNHJ\EHKDQJ]yDQDSDQDV]RVYH]HWĘLiOWDOPHJKDWiUR]RWWV]DNPDLpUWpNHNLUiQWL

W|EE DONDORPPDO HOĘIRUGXOW KRJ\ D WiYROOpWpW D YH]HWĘMpQHN VHP N|]YHWOHQO VHP D

HON|WHOH]HWWVpJpQHN D YH]HWĘNNHO pV D PXQNDWiUVDNNDO YDOy DONRWy HJ\WWPĦN|désének, a

Hivatal más munkatársa útján sem jelentette be;

fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzésének hiányát támasztják alá. A panaszos által

a részvételével lefolytatott eOOHQĘU]pVHN VRUiQ LV V]iPRV SUREOpPD PHUOW IHO DPHO\

tanúsított

HJ\UpV]W D OHDGRWW DQ\DJRNUD PiVUpV]W D QHP PHJIHOHOĘ KR]]iiOOiViUD pV

vezethetett oda, hogy a munkáltató bizalmát panaszos elveszítse.

cselekmények

sorozata,

valamint

kiszámíthatatlan

munkavégzése alappal

magatartására vonatkoztak;
-

DPXQNDWiUVDLYDOYDOyDONRWyHJ\WWPĦN|GpVLN|WHOH]HWWVpJpQHNVHPWHWWHOHJHW

A „kinevezés egyoldalú módosítása esetén benyújtott kérelem” DQQ\LEDQ WHNLQWKHWĘ D
WLV]WYLVHOĘV]HPpO\pEHQUHMOĘIHOPHQWpVLRNQDNKRJ\DWLV]WYLVHOĘHUUHLUiQ\XOyNpUHOPpUH– a

A DB megállapította, hogy a Kttv. 66. §-ának (1) bekezdése alapján bizalomvesztésnek a 76.

Kttv.-ben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén - N|WHOH]ĘDIHOPHQWpV9DOyMiEDn

  EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWN|WHOH]HWWVpJPHJVpUWpVHPLQĘVOYDJ\LVDEL]DORPYHV]WpVW

azonban egy szervezeti változás indítja el a folyamatot, nevezetesen a munkakör

kizárólag a szakmai lojalitás sérelme alapozhatja meg, ezért a Kttv. 76. §-ának (1)

megváltoztatása.

bekezdésének a)-e) pontjában felsorolt kötelezettségek a bizalomvesztés alapjául nem
szolgálhatnak. Mindezek figyelembe vételével a munkáltató helytelenül hivatkozott a

Új felmentési jogcím a ÄQHP PHJIHOHOĘ PXQNDYpJ]pV´, amely a korábbi „szakmai

panaszos munkából való elkésettségére, mivel a Kttv. 76. §-ának (1) bekezdésének b)

alkalmatlanságot váltotta fel. Ez utóbbi jogcímet csak abban az esetben lehetett alkalmazni, ha

pontjában rögzíWHWW N|WHOH]HWWVpJ PHJVpUWpVH HVHWpQ D W|UYpQ\ QHP WHV]L OHKHWĘYp D

D WLV]WYLVHOĘW HOĘ]HWHVHQ PLQĘVtWpVL HOMiUiV NHUHWpEHQ DONDOPDWODQQDN PLQĘVtWHWWpN (]

bizalomvesztés miatti felmentést, az fegyelmi eljárás megindításának alapjául szolgálhat.

MHOHQWĘVHQ NRUOiWR]WD D PXQNiOWDWy PR]JiVWHUpW PLYHO DKKR] KRJ\ H MRJFtPHQ IHOPHQWVH D

Ugyanakkor a Kttv. 76. §-iQDN   EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ N|WHOHV

WLV]WYLVHOĘW D]W NHOOHWW EL]RQ\tWDQLD KRJ\ D WLV]WYLVHOĘ általában alkalmatlan D WLV]WYLVHOĘL

feladatait vezHWĘL LUiQWL V]DNPDL ORMDOLWiVVDO ellátni. Szakmai lojalitás alatt kell érteni

IHODGDWRN HOOiWiViUD (]]HO V]HPEHQ D QHP PHJIHOHOĘ PXQNDYpJ]pV akkor lehet felmentési

NO|Q|VHQDYH]HWĘiOWDOPHJKDWiUR]RWWV]DNPDLpUWpNHNLUiQWLHON|WHOH]HWWVpJHWDYH]HWĘNNHO

MRJFtP KD D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ WHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpVpQHN HUHGPpQ\H iWODJ DODWWL YDJ\

pV D PXQNDWiUVDNNDO YDOy DONRWy HJ\WWPĦN|GpVW D V]DNPDL HOKLYDWRWWViJJDO W|UWpQĘ
fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést. Ez azt jelenti, hogy a vezetés iránymutatása szerinti
végrehajtást nemcsak az alá-I|Op UHQGHOHWVpJL YLV]RQ\RN NHUHWpEHQ PHJYDOyVXOy HOOHQĘU]pV

elfogadhatatlan. 16
Az „egészségügyi alkalmatlanság” szabályai nem változtak, továbbra is a rokkantságot el
QHPpUĘHJpV]VpJURPOiVHVHWpQWHUHPWLPHJDIHOPHQWpVOHKHWĘVpJpW

számonkérés, illetve szükség esetén szankcionálás biztosítja, hanem a V]DNPDL FpONLWĦ]pVHN
iránti elkötelezettség is. Ennek megnyilvánulása lehet – többek között – DYH]HWĘNNHOLOOHWYH

24

16

Kttv. 65. §
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2. $ .|]V]ROJiODWL '|QWĘEL]RWWViJ MRJiOOiVD V]HUYH]HWH pV PĦN|GpVpQHN iOWDOiQRV
szabályai
2.1. Jogállás és szervezet

WLV]WYLVHOĘ NpUHOPpUH D PXQNiOWDWy KLvatali érdek alapján így dönt. 18 Ebben az esetben a

A DB a „jó állam jó közigazgatásának” munkáját költséghatékonyan, gyorsan és sajátos

PXQNiOWDWyPiUDONDOPD]KDWMDDÄQ\XJGtMDVQDNPLQĘVOpV´MRJFtPHWHJpV]HQDGGLJDPtJQHP

szakértelemmel segítve a NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL jogviták rendezésének általános fóruma. A DB

W|OWL EH D WLV]WYLVHOĘ D  pOHWpYpW DPLNRU YpJpUYpQ\HVHQ W|UYpQ\ HUHMpQpO IRJYD LVPpW

VDMiWRV EHOVĘ N|]LJD]JDWiVL MRJRUYRVODWRW EL]WRVtW D VpUHOPHVQHN YpOW PXQNiOWDWyL

PHJV]ĦQLNDMRJYLV]RQ\D 19

intézkedésekkel szemben, ennek következtében PLQGD]D]LJD]ViJV]ROJiOWDWiVLV]HUYH]HWWĘO
mind a munkáltatóktól független testület. Függetlenségének intézményi és személyi garanciái
törvényi szinten jelennek meg. Ugyanakkor a Kttv. felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy
rendeletben állapítsa meg a DB szervezetére, eljárására és tagjainak juttatásaira vonatkozó
szabályokat. E felhatalmazó rendelkezés alapján D .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL '|QWĘEL]RWWViJUyO
szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet (R.) tartalmazza a DB szervezetére és eljárására,
KDWiUR]DWiUDPĦN|GpVpWWiPRJDWyV]HUYH]HWUHYDODPLQWDMRJiOOiViUDMXWWDWiVDLUDWRYiEEiD
tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat. A DB PĦN|GpVpQHN UpV]OHWHV
V]DEiO\DLW D .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL '|QWĘEL]RWWViJ Ügyrendje (Ür.) határozza meg. A
PyGV]HUWDQL |VV]HiOOtWiV D '% PĦN|GpVpQHN NpUGpVHLW a hatályos szabályozás és ügyrend
HOĘtUiVDLDODSMiQWirgyalja.
A '% IJJHWOHQVpJpQHN JDUDQFLiMD WNU|]ĘGLN D]RNEDQ D MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHNEHQ
amelyek

szerint

a

közszolgálati

biztosok

függetlenek,

a

jogszabályok

alapján

PHJJ\Ę]ĘGpVNQHN PHJIHOHOĘHQ G|QWHQHN D MRJRUYRVODWL WHYpNHQ\VpJNNHO |VV]HIJJpVEHn
nem befolyásolhatóak és nem utasíthatóak. A közszolgálati biztos minden ügyben befolyástól
mentesen és részrehajlás nélkül köteles eljárni, a döntés befolyásolására irányuló minden
kísérletet köteles elhárítani, éVDUUyODG|QWĘEL]RWWViJHOQ|NpWWiMpNR]Watni.
A DB legfeljebb tizenöt tagból álló testület, amely legfeljebb tizenhárom tagból (közszolgálati
EL]WRVEyO HJ\HOQ|NKHO\HWWHVEĘOpVD]HOQ|NEĘOiOO$WHVWOHWPLQGHQWDJMiWDN|]LJD]JDWiVL
PLQĘVpJSROLWLNipUW pV V]HPpO\]HWSROLWLNipUW IHOHOĘV PLQLV]WHU QHYH]L NL KDWiUR]DWODQ LGĘUH $
DB WDJMDPHJEt]DWiViQDNLGĘWDUWDPDDODWWDWiUVDGDORPEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUD YDOy MRJRVXOWViJ
V]HPSRQWMiEyONRUPiQ\]DWLV]ROJiODWLMRJYLV]RQ\EDQIRJODONR]WDWRWWEL]WRVtWRWWQDNPLQĘVOpV
tevékenyégéért tiszteletdíjra jogosult.
17

Kttv. 60. § (1) bek. j) pont
18
.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘNHVHWpEHQD.RUPiQ\HJ\HWpUWpVpUHLVV]NVpJYDQ>.WWY  EHN@
19
$]pOHWNRULNRUOiWDOyODPLQLV]WHUHOQ|NIHOPHQWpVWDGKDWKDDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘLNLQHYH]pVDNOV]ROJiODWKR]
kapcsolódó képviselet-YH]HWĘLPHJEt]iVKRz szükséges.[Kttv. 60. § (4) bek.]
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A Kttv. meghatározza a '% WDJMiYi W|UWpQĘ NLQHYH]pV IHOWpWHOHLW. Tekintettel arra, hogy a

PLQLV]WHU QHYH]L NL KDWiUR]DWODQ LGĘUH Az elnökhelyettes látja el az elnök feladatait, ha az

G|QWĘEL]RWWViJL J\HN PHJtWpOpVH VDMiWRV V]DNpUWHOPHW LJpQ\HO Nözszolgálati biztos csak az

elnök tartósan távol van, vagy átmenetileg akadályoztatva van feladatai ellátásában.

lehet, aki együttes feltételként legalább ötéves közigazgatási J\DNRUODWWDO IHOVĘIRN~ LVNRODL
végzettséggel, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával és a közszolgálati jog területén szerzett

Az eln|N WDUWyV WiYROOpWpQHN PLQĘVO KD W|EE PLQWkét hónapon át folyamatosan nem képes

gyakorlattal rendelkezik. További feltétele a taggá válásnak a EQWHWOHQ HOĘpOHW

HOOiWQL D PHJEt]DWiViEyO HUHGĘ IHODGDWDLW $ WiYROOpW RND QHP UHOHYiQV D WDUWyV WiYROOpW

FVHOHNYĘNpSHVség és a magyar állampolgárság.

megállapítása szempontjából. A tartós távollét tényét – IĘV]DEiO\V]HULQW– az elnök jelenti be.
Amennyiben nem kerül sor a tartós távollét bejelentésére a testület bármely tagja javaslatot

Közigazgatási gyakorlatnak PLQĘVO DN|]LJD]JDWiVLV]HUYQpOLOOHWYHDQQDNMRJHOĘGV]HUYpQpO

WHKHWD]DNDGiO\R]WDWiVPHJiOODStWiViUD$NpUGpVUĘODMHOHQOpYĘWDJRNHJ\KDQJ~V]DYD]DWiYDO

N|]V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\EDQ iOODPLJD]JDWiVL PXQNDYLV]RQ\EDQ W|OW|WW LGĘ, tekintet nélkül

születik döntés. Amennyiben az elnök akadályoztatása két KyQDSQiO U|YLGHEE LGĘWDUWDP~

arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem, valamint a rendvédelmi feladatokat

iWPHQHWLDNDGiO\R]WDWiVQDNPLQĘVOa távollét. Az átmeneti akadályoztatás tényét ugyancsak

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá

D] HOQ|N N|WHOHV EHMHOHQWHQL ÈWPHQHWL DNDGiO\R]WDWiVQDN PLQĘVO D] LV KD D] Hlnök a

tartozó szervnél szerzett gyakorlat. .|]V]ROJiODWLMRJWHUOHWpQV]HU]HWWJ\DNRUODWQDNPLQĘVO

kollégium ülésén nem jelenik meg. Ugyancsak átmeneti az akadályoztatás, ha az elnök az ülés

pl. a közszolgálati rendszerirányítói, valamint a közigazgatási szervnél személyügyi

EHIHMH]pVHHOĘWW– az arról való szavazás nélkül – távozik. Mindkét esetben az elnökhelyettes

munkakörben szerzett gyakorlat.

látja el az elnöki feladatokat a továbbiakban. Az elnök átmeneti akadályoztatása esetén – az
elnök külön felhatalmazása hiányában az elnökhelyettes nem jogosult elnöki hatáskörbe

A DB HOQ|NpW D N|]LJD]JDWiVL PLQĘVpJSROLWLNipUW pV V]HPpO\]HWSROLWLNipUW IHOHOĘV PLQLV]WHU

WDUWR]y tUiVEHOL V]HU]ĘGpV PHJN|WpVpUH D] HOQ|N iOWDO PHJN|W|WW V]HU]ĘGpV PyGRVtWiViUD

QHYH]LNLKDWiUR]DWODQLGĘUH Az HOQ|NIĘEEIHODGDWDL:

felmondására.

a) G|QWD'|QWĘEL]RWWViJRQEHOOIHOPHUOĘ|VV]HIpUKHWHWOHQVpJLJ\HNEHQ
b) NpSYLVHOLD'|QWĘEL]RWWViJRW

A DB elnökének tartós, vagy átmeneti akadályoztatása esetén a G|QWĘEL]RWWVig kollégiumi

c) jóváhagyja az ügyrendet;

ülését szintén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnökhelyettes is

d) HOOHQĘU]LD]HOMiUiVLKDWiULGĘNPHJWDUWiViW

akadályoztatva van a feladatainak ellátásában, a közszolgálati biztosok közül a korelnök

e) JRQGRVNRGLNDNROOpJLXPYpOHPpQ\pQHNDN|]V]ROJiODWLEL]WRVRNiOWDOLPHJLVPHUpVpUĘO

jogosult eljárni helyettesként.

f) kijelöli az eljáró tanács tagjait;
g) gyakorolja a – kinevezés és felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a
WLWNiUViJYH]HWĘpVDQQDNKHO\HWWHVHIHOHWW
h) összehangolja

a

DB

WHYpNHQ\VpJpW N|]UHPĦN|GLN D] HJ\VpJHV MRJJ\DNRUODW

A G|QWĘEL]RWWViJL WDJJi W|UWpQĘ Ninevezés nem keletkeztet foglalkoztatási jogviszonyt,
ugyanakkor a közszolgálati panasz elbírálásában eljáró közszolgálati biztosokra több
|VV]HIpUKHWHWOHQVpJLHOĘtUiV is irányadó(]HNHWDNpVĘEELHNEHQPXWDWMXNEH

biztosításában;
i) összehívja a kollégium üléseit;

$ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘYp LOOHWYH D V]DNPDL YH]HWĘYp W|UWpQĘ NLQHYH]pV QHP NHOHWNH]WHW

j) elutasítja a közszolgálati panaszt, ha az nem befogadható;

|VV]HIpUKHWHWOHQVpJHW D .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL '|QWĘEL]RWWViJL WDJViJJDO Összeférhetetlen a

k) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Ür. V]iPiUDHOĘtU

G|QWĘEL]RWWViJi tagsággal minden olyan tevékenység, illetve magatartás, amely méltatlan a
G|QWĘEL]RWWViJL KLYDWDOKRz, vagy veszélyeztetné a tag pártatlan, befolyástól mentes

A DB elnökét távolléte esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Az

tevékenységét.

elnökhelyettest szintén D N|]LJD]JDWiVL PLQĘVpJSROLWLNipUW pV V]HPpO\]HWSROLWLNipUW IHOHOĘV
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A DB tagja pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem

A titkárság vezetésével kapcsolatos tevékenységet – a DB elnökének irányításával – a

vállalhat. Ez utóbbi összeférhetetlenségi tilalom alól kivételt képez D] RUV]iJJ\ĦOpVL Dz

WLWNiUViJYH]HWĘ végzi $ WLWNiUViJYH]HWĘt, aki IĘRV]WiO\YH]HWĘ EHVRUROiV~ pV GtMD]iV~

európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvétel.

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ, a 0LQLV]WHUHOQ|NVpJHW YH]HWĘ PLQLV]WHU közigazgatási államtitkára a DB
elnökének HOĘ]HWHV egyetértésével nevezi ki. $ WLWNiUViJYH]HWĘ felmentésére is a

Haladéktalan írásbeli bejelentési kötelezettség terheli a DB elnökét, elnökhelyettesét és tagját,

0LQLV]WHUHOQ|NVpJHW YH]HWĘ PLQLV]WHU közigazgatási államtitkára jogosult. Egyebekben a

ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel. Ez a

WLWNiUViJYH]HWĘIHOHWWDDB elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.

kötelezettség kiterjed arra az esetre is, ha a tagság fennállása alatt a tag összeférhetetlen
helyzetbe kerül. Az összeférhetetlenség megszüntetésére a DB elnöke haladéktalanul írásban

$ WLWNiUViJYH]HWĘW WiYRlléte esetén a IĘRV]WiO\YH]HWĘ-helyettesi besorolású és díjazású

szólítja fel a tagot. A IHOV]yOtWiV Np]EHVtWpVpWĘO V]imított harminc nap áll rendelkezésre az

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNpQW WHYpNHQ\NHGĘ WLWNiUViJYH]HWĘ-helyettes csaknem teljes jogkörrel

összeférhetetlenség felszámolására. $PHQQ\LEHQ D WDJ D] HPOtWHWW KDWiULGĘQ EHOO nem

helyettesíti. Ugyanakkor helyettesítési jogköre nem terjed ki a titkárságon foglalkoztatott

szünteti meg az összeférhetetlenséget D '|QWĘEL]RWWViJL WDJViJ D KDWiULGĘ HOWHOWpYHO

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN NRUPiQ\]DWL J\NH]HOĘN NLQHYH]pVpKH] IHOPHQWpVpKH] V]NVpJHV

automatikusan PHJV]ĦQLN

egyetértési jogkör gyakorlására. $WLWNiUViJYH]HWĘ helyettest is a 0LQLV]WHUHOQ|NVpJHWYH]HWĘ
miniszter közigazgatási államtitkára a DB elnökének HOĘ]HWHV egyetértésével nevezi ki. A

8J\DQFVDNPHJV]ĦQLN a DB tagjainak megbízatása, ha felmentésre kerül. A felmentés nem jár

WLWNiUViJYH]HWĘ-helyettes felmentésére szintén a 0LQLV]WHUHOQ|NVpJHW YH]HWĘ PLQLV]WHU

indokolási kötelezettséggel$IHOPHQWpVLLGĘKDUPLQFQDS

közigazgatási államtitkára jogosult. Egyebekben a WLWNiUViJYH]HWĘ IHOHWW D DB elnöke
gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A DB tagja saját maga is kezdeményezheti a felmentését. Erre irányuló kérelem benyújtása
esetén N|WHOH]Ęa felmentés, ugyanakkor az érintettet a KDUPLQFQDSIHOPHQWpVLLGĘ ebben az

A titkárságon foglalkoztatott kormánytis]WYLVHOĘNet NRUPiQ\]DWL J\NH]HOĘNet – a

esetben is megilleti, és OHKHWĘVpJYDQHWWĘO HOWpUĘIHOPHQWpVLLGĘWDUWDPEDQLVPHJiOODSRGni.

WLWNiUViJYH]HWĘ HJ\HWpUWpVével – a 0LQLV]WHUHOQ|NVpJHW YH]HWĘ PLQLV]WHU közigazgatási

2.2. A titkárság

államtitkára nevezi ki és menti fel. A munkáltatói jogokat felettük – a kinevezés és a
felmentés kivételével – DWLWNiUViJYH]HWĘ gyakorolja.

A DB tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli és döntés-HOĘNpV]tWpVL IHODGDWRNDW D WLWNiUViJ
látja el. A titkárság legfontosabb feladata a DB munkájának folyamatos segítése, valamint

2.3. A kollégium

döntéseinek érdemi HOĘNpV]tWése. Emellett ellátja a DB PĦN|GpVpYHO NDSFVRODWRV WHFKQLNDL

A DB szakmai munkáját a jogorvoslati gyakorlat egységességének biztosítása érdekében

feladatokat $ WHVWOHWL PĦN|GpV pUHPL pV KDWpNRQ\ HOĘVHJtWpVH folyamatos kapcsolattartást

YpOHPpQ\H]Ę WHVWOHW segíti. E YpOHPpQ\H]Ę WHVWOHW D NROOpJLXP, amelynek tagjai a

igényel a DB tagjaival.

közszolgálati biztosok, elnökLWHHQGĘLW pedig a DB elnöke látja el. A kollégium folyamatosan
elemzi a DB gyakorlatát, rendszeresen áttekinti annak határozatait. Emellett véleményezi a

A DB PĦN|GpVpKH]V]iPRV ügykezelési feladat kapcsolódik, melyeket szintén a titkárság lát

vitás jogalkalmazási kérdéseket és állást foglal azokban. A kollégium iránymutatást ad az

HO(]HNN|UpEĘONO|QNLHPHOpVWpUGHPHOD]iktatási, iratkezelési, MHJ\]ĘN|Q\YH]pVLIHODGDWRN

egységes jogalkalmazás érdekében, ha tevékenysége során azt állapítja meg, hogy az eljáró

ellátása, valamint DKDWiULGĘVIHODGDWok nyilvántartása. A DB kollégiumi üléseinek szervezése

WDQiFVRNEDQ KR]RWW G|QWpV HOYL MHOHQWĘVpJĦ Ezeket az elvi iránymutatásokat a DB eljáró

LV WLWNiUViJL IHODGDW $ WLWNiUViJ V]iPRV NRRUGLQiFLyV WHHQGĘW LV HOOiW HQQHN NHUHWpEHQ

tanácsa köteles figyelembe venni döntésének meghozatalakor.

kDSFVRODWRWWDUWDIHODGDWN|UpWpULQWĘNOVĘV]HUYHNNHOV]HPpO\HNNHO.
A kollégium szükség szerint tart ülést, az ülés összehívására az elnök jogosult. A kollégiumi
ülés meghívóját úgy kell kiküldeni, hogy DWDJRNOHJDOiEEQDSSDOD]OpVHOĘWWPHJNDSMiN
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azt. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés napirendjét LGĘSRQWját és helyszínét. Az ülés
napirendjét az elnök jogosult összeállítani, ugyanakkor bármelyik tag, írásban javaslatot tehet
újabb napirendi pont felvételére. Az erre vonatkozó javaslatot azonban csak az ülés

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás
3. A közszolgálati panasz és a döntéshozatali eljárás folyamata
3.1. A közszolgálati panasz és annak benyújtása
A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogviták rendezése 2012. június 1-jéig egységes a

megkezdéséig lehet benyújtani.

EtUyViJRN HOĘWW ]DMORWW $ jogorvoslati fórumrendszer – figyelemmel a közszolgálatban
A kollégium ülései zártak, ennek következtében azokon kizárólag a kollégium tagjai, a

foglalkoztatott személyi állományra vonatkozó szabályozás és jogállás elkülönülésére – 2012.

tLWNiUViJYH]HWĘ D MHJ\]ĘN|Q\YYH]HWĘ pV D PHJKtYRWWDN YHKHWQHN UpV]W Az ülést az elnök

július 1-MpWĘOV]LQWpQdifferenciálttá vált$]HPOtWHWWLGĘSRQWWyONH]GĘGĘHQaz államigazgatási

vezeti, és ennek során JRQGRVNRGLNDQDSLUHQGLSRQWRNVRUUHQGEHQW|UWpQĘPHJWiUJ\DOiViUyOD

V]HUYHNQpO IRJODONR]WDWRWW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN NRUPiQ\]DWL J\NH]HOĘN kormányzati

vita lefolytatásáról, a határozatképesség megállapításáról, a szavazások lebonyolításáról, a

szolgálati jogviszonyukból származó igényeik érvényesítése érdekében a legtöbb jogvitás

szavazás eredményének megállapításáról és az ülés rendjének fenntartásáról.

ügyben a .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL '|QWĘEL]RWWViJKR] fordulhatnak. $ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘNWĘO
HOWpUĘHQDN|]WLV]WYLVHOĘNpVDN|]V]ROJiODWLJ\NH]HOĘNWRYiEEUDLVN|]YHWOHQODEtUyViJKR]

Az ülés elnapolásáról szintén az elnök jogosult döntést hozni. Erre akkor kerülhet sor, ha vis

nyújthatják be jogorvoslati kérelmüket, közszolgiODWL SDQDV]NpQW 0HJMHJ\]HQGĘ KRJ\ a

maior helyzet akadályozza az ülés megtartását, vagy ha az ülés határozatképtelen. Fontos

munkáltatók és az érdek-NpSYLVHOHWLV]HUYHNNL]iUyODJEtUyViJHOĘWWpUYpQ\HVtWKHWLNLJpQ\NHW

garanciális szabály, hogy elnapolás esetén három napon belül D]HOQ|NQHNNLNHOOWĦ]QLHD]új

A DB létrehozásának kiemelt célja volt a bírósági ügyteher mérséklése is, mivel a DB

ülés LGĘSRQWMiWpVD]~MOpVnapirendjén az elnapolt ülésen meg nem tárgyalt, illetve el nem

panasznak helyt adó döntéssel, illetve egyezség kötésével az ügyeket bírósági eljárás nélkül is

döntött kérdéseknek szerepelniük kell. Az új ülés összehívásáról is az elnök köteles

OH]iUKDWMD tJ\ MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWL D SHUHV N|]V]ROJiODWL MRJYLWiN V]iPiW /pQ\HJpEHQ az

gondoskodni.

államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak által indított jogviták G|QWĘ W|EEVpJpEHQ a
EtUyViJLHOMiUiVWN|WHOH]ĘHQPHJHOĘ]La DB eljárása.

A kollégium akkor határozatképes, ha az ülésen a kollégium tagjainak több mint fele jelen
van. A kollégium határozatai a tanácskozás után, nyílt kézfeltartásos szavazással születnek. A

A Kttv. meghatározza azokat az J\FVRSRUWRNDW DPHO\HNEHQ N|WHOH]Ę D DB eljárása. Ezek

szavazati

körébe

jog

HJ\HQOĘen

oszlik

meg

a

kollégium

tagjai

között.

Amennyiben

tartoznak

a

kormányzati

szolgálati

jogviszony

megszüntetésével,

az

s]DYD]DWHJ\HQOĘVpJ következik be, az elnök szavazata válik döntĘYp. *DUDQFLiOLV HOĘtUiV

összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással, D PLQĘVtWpV D

hogy a V]DYD]iVW N|YHWĘHQ NLVHEEVpJEHQ PDUDGW EiUPelyik tag kérheti szavazatának

teljesítményértékelés megállapításaival, a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal, a

MHJ\]ĘN|Q\YLU|J]tWpVpW

kinevezés egyoldalú módosításával, valamint 2014. március 15-WĘO D VpUHOHPGtM PHJIL]HWpVH
ügyében hozott határozattal kapcsolatos ügyek.

A kollégiumi OpVHNUĘOMHJ\]ĘN|Q\YHW kell késztWHQL$MHJ\]ĘN|Q\YKLWHOHVtWpVpW az elnök és
két, az ülésen részt vett tag aláírásával végzi el $ MHJ\]ĘN|Q\Y N|WHOH]Ę WDUWDOPL HOHPH az

$ NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\ N|]|V PHJHJ\H]pVVHO W|UWpQĘ PHJV]QWHWpVH

ülés LGĘSRQWMa, helye, D]OpVHQMHOHQOpYĘWDJRNpVPiVMHOHQOpYĘNQHYe, a tárgyalt napirendi

NRQV]HQ]XVRQ DODSV]LN tJ\ VDMiWRV MRJYLWiN OHKHWĘVpJpW UHMWL PDJiEDQ (]W ILJ\HOHPEH YpYH

pontok, D] HJ\HV QDSLUHQGL SRQWRN WiUJ\DOiViQ WDQiFVNR]iVL MRJJDO MHOHQ OpYĘN QHYe a

közös megegyezés megtámadása esetén a tiszWYLVHOĘDN|]V]ROJiODWLSDQDV]WDPXQNiOWDWyD

PLQĘVpJN IHOWQWHWpVpYHO, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók neve, hozzászólásuk

keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon

érdemi összefoglalója, az egyes szavazások eredménye és a meghozott döntések.

EHOOWHUMHV]WKHWLHOĘ$PHJWiPDGiVHUHGPpQ\WHOHQKDDPiVLNIpODQQDNN|]OpVpWĘOV]iPtWRWW
tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el.
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Fontos kiemelni, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó

A panasz benyújtásával elindul a DB HOMiUiVD$N|]V]ROJiODWLSDQDV]HOĘWHUMHV]WpVHtUiVEDQpV

G|QWpVH HOOHQ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ D .RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL '|QWĘEL]RWWViJKR] LOOHWYH D

szóban történhet. A postán küldött panasz HOĘWHUMHV]WpVL LGHMH D SRVWiUD DGiV QDSMD $]

bírósághoz akkor fordulhat, ha a Kttv. megengedi azt.

HOHNWURQLNXV LUDW HOĘWHUMHV]WpVpQHN LGĘSRQWMD D] LUDW HONOGpVpQHN QDSMD ugyanakkor csak a
N|YHWNH]ĘPXQNDQDSRQNH]GĘGLND]J\LQWp]pVLKDWiULGĘ

$NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ N|]YHWOHQO D EtUyViJKR] IRUGXOKDW NHUHVHWpYHO KD DDB a törvényben
PHJKDWiUR]RWW KDWiULGĘQ EHOO QHP EtUiOMD HO D N|]V]ROJiODWL SDQDV]W vagy a panaszt ugyan

Írásban, három példányban kell benyújtani a panaszt. A szóban HOĘWHUMHV]WHWW SDQDV]UyO

elbírálja a DB, de annak nem ad helyt, vagy elutasítja azt, a fizetési felszólítással szemben,

MHJ\]ĘN|Q\YHW NHOO IHOYHQQL $ V]yEHOL SDQDV] HOĘWHUMHV]WpVpUH D DB YH]HWĘMH iOWDO

valamint PLQGHQ RO\DQ J\EHQ DPHO\UH YRQDWNR]yDQ D W|UYpQ\ QHP tUMD HOĘ D

meghatározott J\IpOIRJDGiVLLGĘEHQGHKHWHQWHOHJDOiEEHJ\PXQNDQDSRQ kerülhet sor. Itt a

'|QWĘEL]RWWViJL IyUXP LJpQ\EH YpWHOpW Itt jegyezzük meg, hogy a NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ D

MRJLNpSYLVHOĘQpONOHOMiUySDQDV]RVáltal elmondottakat a NLMHO|OWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘIRJODOMD

fizetési felszólítással szemben a sérelmesnek tartott munkáltatói iQWp]NHGpVUĘO V]yOy LUDW

MHJ\]ĘN|Q\YEH A formai követelmények kizárják a MHJ\]ĘN|Q\YNp]tUiVRVIRUPiEDQW|UWpQĘ

Np]EHVtWpVpWĘO V]iPtWRWW KDUPLQF QDSRQ EHOO YDODPLQW HJ\pE WiUJ\~ LJpQ\ HVHWpQ D] LJpQ\

elkészítését. $MHJ\]ĘN|Q\Ynek tartalmaznia kell D]J\DODSRVpVJ\RUVHOLQWp]pVpWHOĘVHJtWĘ

pUYpQ\HVtWpVpUHYRQDWNR]yHOpYOpVLLGĘQEHOO YpOHPpQ\WNpUKHWD'|QWĘEL]RWWViJWyOD]LJpQ\

valamennyi adatot.

megalapozottságáról. Ugyanakkor a véleménykérési jog a munkáltatókat bármely a Kttv.-EĘO
származó igényükkel összefüggésében megilleti. A véleménykérésre irányuló eljárást a DB a

Mind az írásEDQ PLQG D V]yEDQ HOĘWHUMHV]WHWW közszolgálati panasznak tartalmaznia kell a

beadvány Np]KH]YpWHOpWĘO V]iPtWRWW hatvan QDSRQ EHOO EtUiOMD HO GH D KDWiULGĘW LQGRNROW

panaszos, és ha van NpSYLVHOĘMe, annak QHYpW ODNFtPpW V]pNKHO\pW  HOpUKHWĘVpJpW, a

esetben egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbíthatja. A véleményezési eljárásban,

sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedést, a közszolgálati panasz alapjául szolgáló tényeket

amely kevésbé formalizált, mint a közszolgálati panaszokkal kapcsolatos eljárás a DB – a

és bizonyítékokat, valamint a DB döntésére irányuló indítványt, ennek indokait.

WLWNiUViJL V]DNPDL HOĘNpV]tWpVW N|YHWĘHQ – nem határozatot hoz, hanem a tagja által
kiadmányozott és indokolással ellátott véleményt bocsát ki. Fontos megjegyezni, hogy a

A közszolgálati panaszt a '|QWĘEL]RWWViJKR] W|UWpQĘ PHJérkezpVpW N|YHWĘHQ a titkárságon

véleményezési eljárás nem érinti a feleknek a Kttv. alapján biztosított bírósághoz forduláshoz

nyilvántartásba veszik. Az iraton megjelölik a példányok és a mellékletek számát.

való jogát.

Amennyiben a beadványban jelzettekhez képest dokumentum hiányt tapasztalnak, ennek
tényét garanciális okokból rögzíteni kell. (OĘIRUGXOKDW KRJ\ D személyesen benyújtott

A Kttv. PHJKDWiUR]]D D EtUyL MRJRUYRVODW LJpQ\EH YpWHOpQHN KDWiULGHMpW LV $ KDWiULGĘ

dokumentumokkal kapcsolatban merül fel irathiány. Ekkor a titkárság azonnali hiány

lejiUWiWyO V]iPtWRWW KDUPLQF QDSRQ EHOO QDSRQ EHOO YHKHWĘ LJpQ\EH D EtUyL ~W KD D DB a

pótlására szólítja fel a panaszost. Ha a panaszos a felhívásnak nem tesz eleget, de

W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW KDWiULGĘQ EHOO QHP EtUiOMD HO D N|]V]ROJiODWL SDQDV]W $

UDJDV]NRGLNDEHDGYiQ\EHQ\~MWiViKR]DEHDGYiQ\WKLiQ\RVDQLViWNHOOYHQQLWĘOH

VpUHOPHVQHN WDUWRWW PXQNiOWDWyL LQWp]NHGpVUĘO V]yOy LUDW Np]EHVtWpVpWĘO V]iPtWRWW KDUPinc
QDSRQ EHOO YHKHWĘ LJpQ\EH D EtUyViJL MRJRUYRVODW D IL]HWpVL IHOV]yOtWiVVDO V]HPEHQ $]

A közszolgálati SDQDV] Q\LOYiQWDUWiVED YpWHOpW N|YHWĘHQ D WLWNiUViJYH]HWĘ NLMHO|OL D

iOWDOiQRVHOpYOpVLLGĘQYDJ\LVKiURPpYHQEHOOOHKHWNHUHVHWOHYpOOHOpUYpQ\HVtWHQLD]HJ\pE

közszolgálati panasz vizsgálatára a tLWNiUViJNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMpW

tárgyú igényeket.

3.2. Befogadhatósági vizsgálat

A közszolgálati panasz a sérelmesnek tartott munNiOWDWyL LQWp]NHGpVUĘO V]yOy LUDW

A tLWNiUViJ NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMH HOĘV]|U a közszolgálati panasz befogadhatóságát vizsgálja

Np]EHVtWpVpWĘOV]iPtWRWWharminc napon belül nyújtható be.

meg. Ennek keretében HOOHQĘU]L, hogy a DB rendelkezik e hatáskörrel a panaszban
PHJMHO|OWHN HOEtUiOiViUD (PHOOHWW HOOHQĘUL]QL NHOO KRJ\ a közszolgálati panasz megfelel-e a
jogszabályban foglalt követelményeknek. Amennyiben a vizsgálat során valamilyen
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hiányosságra derül fény, vagy a beadvány más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul a

pVV]HUĦ KDWiULGĘ WĦ]pVH PHOOHWW LUDWRNDW WiMpNR]WDWiVW NpUjen a munkáltatótól az üggyel

panaszost U|YLG KDWiULGĘ WĦ]pVH pV D KLiQ\RN PHJMHO|OpVH PHOOHWW KLiQ\SyWOiVUD kell

kapcsolatban.

felszólítani. A hiánypótlásra való felszólatásban a panaszost figyelmeztetni kell arra is, hogy
ha a panaszt újból hiányosan adja be, azt a DB érdemi vL]VJiODWQpONOHOXWDVtWKDWMDLOOHWĘOHJ

3.3. A közszolgálati panasz érdemi vizsgálata

hiányos tartalma szerint bírálhatja el. A jogszabály a hiánypótlás teljesítésére nem jelöl meg

A WLWNiUViJYH]HWĘ a befogadható közszolgálati panaszt – IĘ V]DEiO\ V]HULQW – D EHpUNH]pVWĘO

NRQNUpW KDWiULGĘW HQQHN N|YHWNH]WpEHQ D]W ~J\ NHOO PHJiOODStWDQL KRJ\ HOHJHW WHJ\HQ D

számított öt napon belül a DB elnökéhez terjeszti fel. Hiánypótlási eljárás esetén a hiánypótlás

ÄU|YLG KDWiULGĘ´ IRJDOPL N|YHWHOményének, ugyanakkor a dokumentumhiány jellegére is

EHpUNH]pVpWĘO V]iPtWRWW öt napon belül kell felterjeszteni a befogadható panaszt. A

WHNLQWHWWHODSyWOiVUDpVV]HUĦLGĘiOOMRQUHQGHONH]pVUH

felterjesztés tartalmazza a SDQDV]RV pV NpSYLVHOĘMH QHYpW ODNFtPpW, a munkáltató nevét,
székhelyét, a sérelmes munkáltatói intézkedést, D WLWNiUViJYH]HWĘ iOWDO D] J\ YL]VJiODWiUD

Fontos megjegyezni, hogy az Ür. szabályozza a KDWiULGĘ V]iPtWiV kérdéskörét is. Ennek

kijelölt kormán\WLV]WYLVHOĘ QHYpW, az eljárás megindításának napját és a befogadhatóságra

PHJIHOHOĘHQ D KDWiULGĘNHW QDSRN KyQDSRN YDJ\ pYHN V]HULQW kell számítani. Napon

W|UWpQĘ HJ\pUWHOPĦ KLYDWNR]iVW A felterjesztéshez a közszolgálati panaszt és annak

munkanapot kell érteni. $ QDSRNEDQ PHJiOODStWRWW KDWiULGĘEH D NH]GĘQDS QHP V]iPtW EHOH

mellékleteit is csatolni kell.

.H]GĘQDS D] D QDS DPHO\UH D KDWiULGĘ PHJNH]GpVpUH RNRW DGy FVHOHNPpQ\ YDJ\ HJ\pE
körülmény (pl. kézbesítés) esik. A hónapokban vagy években megálODStWRWW KDWiULGĘ D]RQ D

$IHOWHUMHV]WpVWN|YHWĘHQD DB elnöke kijelöli az ügy elbírálásában eljáró tanácsot, valamint

QDSRQ MiU OH DPHO\ V]iPiQiO IRJYD D NH]GĘQDSQDN PHJIHOHO KD SHGLJ H] D QDS D OHMiUDW

D] J\ HOĘDGy WDJMiW $ NLMHO|OpVUH YRQDWNR]y HOĘtUW KDWiULGĘ QLQFV GH D] hU V]HULQW HUUĘO

hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Amennyiben D KDWiULGĘ XWROVy QDSMD

késedelem nélkül intézkedni kell. A kijelöléskor az elnöknek több szempontot kell figyelembe

PXQNDV]QHWLQDSUDHVLNDKDWiULGĘDN|YHWNH]ĘPXQNDQDSRQMiUOH.

vennie. Kiemelést érdemel ezek közül az összeférhetetlenség kérdése. A közszolgálati panasz
elbírálásában eljáró tanács tagjának összeférhetetlenségére a N|]V]ROJiODWL WLV]WYLVHOĘNNHO

A panasz befogadhatóságának vizsgálatát három napon belül le kell folytatni, és annak

szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet által a fegyelmi eljárásra

HUHGPpQ\pUĘO D YL]VJiODWRW YpJ]Ę WLV]WYLVHOĘ tájékoztatást ad D WLWNiUViJYH]HWĘnek.

PHJKDWiUR]RWW |VV]HIpUKHWHWOHQVpJL V]DEiO\RNDW NHOO PHJIHOHOĘHQ DONDOPD]QL Ennek

Hiánypótlásra W|UWpQĘ IHOV]yOtWiV HVHWpQ D KLiQ\SyWOiV EHpUNH]pVpWĘO V]iPtWRWW három napon

figyelembe vételével, a fegyelmi eljárásban nem lehet vizsgálóbiztos az eljárás alá vont tag

belül kell a tájékoztatiVLN|WHOH]HWWVpJpWWHOMHVtWHQLHDWLV]WYLVHOĘQHN

hozzátartozója, akit a vizsgálat során, PLQW WDQ~W YDJ\ V]DNpUWĘW PHJKDOOJDWWDN illetve
meghallgatása szükséges, továbbá az, DNLWĘO HJ\pENpQW D] J\ HOIRJXODWODQ HOEtUiOiVD QHP

(OĘIRUGXOKDWKRJ\DYL]VJiODWRO\DQHUHGPpQQ\HO]iUXOPLV]HULQW a közszolgálati panasz nem

várható el. A fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként, illetve

fogadható be. Ekkor DWLWNiUViJYH]HWĘDYL]VJiODW HUHGPpQ\pUĘOV]yOy tájékoztatás tudomására

MHJ\]ĘN|Q\YYH]HWĘNpQW QHP YHKHW UpV]W az ügyben vizsgálatot folytatott vizsgálóbiztos,

jutásától számított öt napon belül javaslatot tesz a DB elnökének a közszolgálati panasz

illetve annak hozzátartozója, az eljárás alá vont tag hozzátartozója, akit a vizsgálat során, mint

elutasítására. Az HOQ|NDMDYDVODWNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWtizenöt napon belül dönt a panasz

WDQ~W YDJ\ V]DNpUWĘW PHJKDOOJDWWDN LOOHWYH PHJKDOOJDWiVD V]NVpJHV YDODPLQW az, DNLWĘO

elutasításáról. A WLWNiUViJYH]HWĘ az elutasító döntést három napon belül írásban közli a

egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.

panaszossal.
A közszolgálati biztosokra kiosztható ügyek számának meghatározásánál az elnöknek
A DB által befogadott közszolgálati panaszról, a WLWNiUViJYH]HWĘ pUWHVtWL D SDQDVV]DO pULQWHWW

figyelembe kell vennie azt a követelményt, hogy az eljárási és ügyviteli szabályokat a kijelölt

államigazgatási szervet, mint munkáltatót. Az értesítést D YL]VJiODWUD NLMHO|OW WLV]WYLVHOĘ

biztosok meg tudják tartani. Emellett a közszolgálati biztosok arányos munkaterhelését is

tájékoztatásának tudomására jutásától számított öt napon belül kell megküldeni. Az

kiemelt szempontként kell kezelni.

értesítéshez mellékelni kell a panaszt LV $ WLWNiUViJYH]HWĘQHN OHKHWĘVpJH YDQ DUUD LV KRJ\

36

37

ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos
jogalkalmazás

A DB HOQ|NHDNLMHO|OpVHNUĘOhárom QDSRQEHOOWiMpNR]WDWMDDWLWNiUViJYH]HWĘWpVIHONpUL D]

vagy aránytalanul nagy nehézséggel járna, a panaszos nyilatkozatot tehet a bizonyítani kívánt

ügyben döntés-HOĘNpV]tWpVUH A tanács kijelöléssel érintett WDJMDLWDWLWNiUViJYH]HWĘpUWHVtWL A

WpQ\UĘO

közszolgálati biztos jogorvoslati feladatainak teljesítését nem tagadhatja meg, a rábízott
ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen köteles eljárni.

$ G|QWĘEL]RWWViJL HOMiUiVRNEDQ LV iOWDOiQRV KRJ\ V]NVpJHVVp YiOLN a panaszos, illetve a
PXQNiOWDWyNpSYLVHOĘMpQHNV]HPpO\HVPHJKDOOJDWiVD. A meghallgatásról írásban értesíteni kell

A DB tagja DNLMHO|OpVUĘOV]yOypUWHVtWpVNp]KH]YpWHOpWN|YHWĘHQköteles haladéktalanul írásban

az érintettet. Az értesítésnek tartalmazni kell az eljárás ügyszámát, a panaszos és munkáltatója

bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel.

nevét, az eljárás tárgyát (PLO\HQ J\EHQ pV PLO\HQ PLQĘVpJEHQ kerül sor a meghallgatásra),

Természetesen e kötelezettsége a tagsága fennállása alatt folyamatosan fennáll.

valamint a meghallgatás helyét és idejét. Emellett arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy
amennyiben az érintett nem jelenik meg és távolmaradáViWHOĘ]HWHVHQQHPPHQWLNLDEEDQD]

)RQWRV PHJMHJ\H]QL KRJ\ D G|QWĘEL]RWWViJL HOMiUiV VRUiQ V]NVpJHVVp YiOKDW az ügy

esetben a DB a rendelkezésre álló adatok alapján fogja meghozni döntését.

intézésére másik tanácsot, illetve a tanácsban eljáró tagként másik közszolgálati biztos
kijelölése. Erre kerül sor, ha a tanács valamely tagjával szemben összeférhetetlenségi ok áll

Abban az esetben, ha DPHJKDOOJDWQLNtYiQWV]HPpO\NRUOiWR]RWWDQFVHOHNYĘNpSHVDW|UYpQ\HV

fenn, vagy KDDWDQiFVYDODPHO\WDJMiQDNWDJViJDPHJV]ĦQLN. Ugyancsak ez történik a tanács

NpSYLVHOĘMét azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a gondoskodjék az érintett

tagjának tartós távolléte, vagy az ügy jellegére is figyelemmel távolléte esetén, továbbá ha az

PHJMHOHQpVpUĘO+DDPHJKDOOJDWQLNtYiQWV]HPpO\FVHOHNYĘNpSWHOHQDW|UYpQ\HVNpSYLVHOĘMH

egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék feldolgozása indokolja a változtatást.

útján kell értesíteni.

$]H]]HONDSFVRODWRVNLMHO|OĘG|QWpVWV]LQWpQD]HOQ|NKR]]DPHJ
A DB HOpNHUOĘJ\HNEHQ OHKHWĘVpJYDQDUUDKRJ\Dpanaszos, illetve a munkáltató helyett
$ G|QWĘEL]RWWViJL G|QWpV HOĘNpV]tWpVH NHUWpEHQ D titkárság adott ügyben kijelölt

azok NpSYLVHOĘMHmeghatalmazottja is eljárjon. A panaszost meghatalmazás útján képviselheti

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMH D SDQDVV]DO NDSFVRODWEDQ iratokat kérhet be a panaszostól, illetve a

a

munkáltatótól, meghallgathatja a panaszost, illetve a munkáltatót, tanút hallgathat meg,

.RUPiQ\WLV]WYLVHOĘL .DU (ONpS]HOKHWĘ KRJ\ a panaszos, illetve a munkáltató több személy

V]DNpUWĘW NpUKHW IHO valamint egyéb, a panasz kivizsgálásához szükséges cselekményeket

részére ad meghatalmazást az eljárásban való képviselet ellátására. Ekkor az érintettet a

végezhet. A szükséges eljárási cselekményekre vonatkozóan a kijeO|OWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ– az

meghatalmazottak bármelyike képviselheti, de a jogbiztonság és az átláthatóság érdekében

HOĘDGy G|QWĘEL]RWWViJL tag

egy-egy eljárási cselekménynél csak egy meghatalmazott járhat el.

javaslatait

is

figyelembe

véve

–

javaslatot

tesz

a

hozzátartozója,

a

MRJL NpSYLVHOĘMH pUGHN-képviseleti

szerv,

illetve

a

Magyar

WLWNiUViJYH]HWĘnek, aki meghozza az ezzel kapcsolatos döntést.
Ha a meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a DB akként
A tényállás megállapítása céljából a NLMHO|OWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ IHOKtYKDWMD D SDQDV]RVW és a

bírálja el, mintha magának a panaszosnak, a munkáltatónak a nyilatkozatai vagy cselekményei

munkáltatót okirat vagy más irat bemutatására/HKHWĘVpJYDQDUUDLVKRJ\ iratok beszerzése

OHQQpQHNHOWpUĘHN Nem járhat el meghatalmazottként, aki a tizennyolcadik életévét még nem

érdekében más szerv megkeresésére is sor kerüljön. $NOI|OG|QNLiOOtWRWWN|]RNLUDWLOOHWĘOHJ

töltötte be, DNLW MRJHUĘV EtUyL tWpOHW D N|]J\HNWĘO HOWLOWRWW, illetve DNLW D EtUyViJ MRJHUĘVHQ

D NOI|OGL EtUyViJ N|]LJD]JDWiVL V]HUY N|]MHJ\]Ę YDJ\ HJ\pE N|]KLWHOHVVpJJHO IHOUXKi]RWW

JRQGQRNViJ DOi KHO\H]HWW $ PHJKDWDOPD]iVW N|]RNLUDWED YDJ\ WHOMHV EL]RQ\tWy HUHMĦ

személy által hitelesített magánokirat – IĘ V]DEiO\ V]HULnt – a magyar jogszabály szerinti

PDJiQRNLUDWED NHOO IRJODOQL YDJ\ MHJ\]ĘN|Q\YEH NHOO PRQGDQL  ËUiVEHOL PHJKDWDOPazás

EL]RQ\tWy HUĘYHO FVDN DNNRU UHQGHONH]LN KD D]W D NLiOOtWiV KHO\H V]HULQWL iOODPEDQ PĦN|GĘ

esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát

magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven

HOVĘ MHOHQWNH]pVH DONDOPiYDO D] LUDWRNKR] FVDWROiV YpJHWW D '|QWĘEL]RWWViJQDN EHPXWDWQL A

kiállított okirat – IĘV]DEiO\V]HULQW – az eljárás során csak hiteles magyar fordítással ellátva

DB az eljárás bármely szakában hivatalból vizsgálja a meghatalmazott képviseleti

fogadható el. Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor ilyen irat beszerzése nem lehetséges,

jogosultságát.
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$ODSYHWĘJDUDQFLiOLVN|YHWHOPpQ\KRJ\D DB eljárása során a panaszos, illetve a munkáltató

A tanú meghallgatása személyazonosságának megállapításával kezdĘGLN. E mellet a tanút

PLQGHQD]HOMiUiVVRUiQIHOYHWĘG|WWtényt, iratot, nyilatkozatot megismerhessenek és azokkal

nyilatkoztatni kell arról, hogy a panaszossal, illetve a munkáltatóval milyen viszonyban van,

kapcsolatban álláspontjukat kifejthessék. ( MRJRVtWYiQ\ D] pULQWHWW NpSYLVHOĘMpW LV

nem elfogult-e az ügyben. Az ügyben elfogult tanú is meghallgatható, de az esetleges

természetesen megilleti, így a meghatalmazottat is meg kell idézni a meghallgatásra.

elfogultságát megalapozó tényUĘO MHJ\]ĘN|Q\YEHIRJODOYDnyilatkoztatni kell.

A meghallgatásról szóló értesítést – IĘ V]DEiO\ V]HULQW – úgy kell közölni, hogy azt a

Amennyiben a tanú nem jelenik meg a meghallgatáson, új határnap megjelölésével ismételten

meghallgatni kívánt személy a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást

meg kell kísérelni a meghallgatását. $WLWNiUViJYH]HWĘegyes esetekben engedélyezheti, hogy a

PHJHOĘ]ĘHQOHJDOiEE|WQDSSDOPHJNDSMD SUJĘVHVHWEHQaz értesítés történhet WiYEHV]pOĘQa

WDQ~DPHJKDOOJDWiViWN|YHWĘHQYDJ\KHO\HWWH– meghatározott formai követelmények mellett

PHJKDOOJDWiVRQV]yEDQLOOHWĘOHJHOHNWURQLNXVOHYpOYDJ\NO|QNp]EHVtWĘ~WMiQLVEzt a tényt

– írásban tegyen tanúvallomást. Ugyanakkor az írásbeli tanúvallomás megtétele ellenére a DB

azonban az iratokban rögzíteni kell.

D]HOMiUiVNpVĘEELV]DNDV]iEDQmeghallgathatja az érintettet.

A meghallgatásról szóló értesítést tájékoztatásul a DB HOĘDGy WDJja részére is meg kell

$N|]V]ROJiODWLSDQDV]V]DNV]HUĦHOEtUiOiVDLQGRNROWWiWHKHWLV]DNpUWĘEHYRQiViWD]HOMirásba.

küldeni. A meghallgatáson a]HOĘDGyWDJis részt vehet.

Erre akkor kerül sor, ha a DB QHP UHQGHONH]LN PHJIHOHOĘ V]DNpUWHOHPPHO pV D] J\EHQ
MHOHQWĘV WpQ\ YDJ\ HJ\pE N|UOPpQ\ PHJiOODStWiViKR] NO|QOHJHV V]DNpUWHOHP V]NVpJHV. A

A Titkárság döntés-HOĘNpV]tWpVUH NLMHO|OW NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ Dz ügyre vonatkozó tény

gyakorlatban vagy a s]DNpUWĘ PHJKDOOJDWásáról YDJ\ V]DNpUWĘL YpOHPpQ\W megkéUpVpUĘO

bizonyítása érdekében tanút is meghallgathat. A panaszosnak, illetve a munkáltatónak szintén

születik döntés a DB UpV]pUĘO. Ugyanakkor a V]DNpUWĘ V]HPpO\pUH D SDQDV]RV LOOHWYH D

OHKHWĘVpJH YDQ WDQ~ PHJKDOOJDWiViW NH]GHPpQ\H]QL 8J\DQDNNRU NL]iUMD D WDQ~NpQW W|UWpQĘ

munkáltató is tehet javaslatot. $ V]DNpUWĘ HOMiUiVEDQ YDOy UpV]YpWHOpUH D WDQ~UD YRQDWNR]y

meghallgatást, ha D]pULQWHWWĘO QHPYiUKDWyEL]RQ\tWpNNpQWpUWpNHOKHWĘYDOORPiV. Szintén nem

szabályok irányadóak.

hallgatható meg a tanú YpGHWW DGDWQDN PLQĘVOĘ WpQ\UĘO ha nem kapott felmentést az arra
MRJRVtWRWWV]HUYWĘOYDJ\V]HPpO\WĘODWLWRNWDUWiVDOyO.

$ V]DNpUWĘYHO N|]|OQL NHOO PLQGD]RNDW D] adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez
V]NVpJH YDQ $ V]DNpUWĘ D] J\ LUDWDLW D] HOMiUiVL IHODGDWDLQDN HOOiWiViKR] V]NVpJHV

&VHOHNYĘNpSWHOHQ V]HPpO\W – W|UYpQ\HV NpSYLVHOĘMpQHN N|WHOH]Ę jelenlétében – csak akkor

mértékben megtekintheti. A DB az eljárása során köteles gondoskodni arról, hogy a

lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható.

panaszoshoz, illetve a munkáltatóhoz hasRQOyDQ D V]DNpUWĘ az eljárás iratait – a határozatok

KRUOiWR]RWWDQFVHOHNYĘNpSHVcsak saját akaratából pVW|UYpQ\HV NpSYLVHOĘMH KR]]iMiUXOásával

tervezetei és az esetleges különvélemény kivételével – az eljárás bármely szakaszában külön

és jelenlétében hallgatható meg tanúként.

engedély nélkül megtekinthessék és azokról – IĘV]DEiO\V]HULQW– másolatot, illetve kivonatot
készíthessen. Az üzleti titkot, hivatásbeli titkot vagy a külön törvényben meghatározott más

$ WDQ~QDN OHKHWĘVpJH YDQ D YDOORPiVWpWHO PHJtagadására is, ha a tanú a panaszosnak

titkot tartalmazó olyan iratok esetében, amelyek megismeréséhez a titokgazda hozzájárult,

hozzátartozója, vagy ha DWDQ~YDOORPiViYDOVDMiWPDJiWYDJ\KR]]iWDUWR]yMiWEĦQFVHOHNPpQ\

csak a tanács elnöke által megállapított rendben és szabályok szerint gyakorolható az irat

elkövetésével vádolná, vagy a tanú médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban

betekintési és másolatkészítési jog. $ V]DNpUWĘQHW H] HVHWEHQ D titok megtartásának

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és a tanúvallomásával a

kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozatot is kell tennie.

számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó
személy kilétét felfedné.

$J\DNRUODWEDQHOĘIRUGXOKDWKRJ\ a V]DNpUWĘLYpOHPpQ\QHPHJ\pUWHOPĦKLiQ\RV|QPDJiYDO
vagy PiV V]DNpUWĘ YpOHPpQ\pYHO LOOHWYH D EL]RQ\tWRWW WpQ\HNNHO HOOHQWpWEHQ iOOyQDN látszik,
vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér. Ezekben az esetekben a DB felhívja a
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V]DNpUWĘW arra, hogy adja meg a szükséges felvilágosítást az érintett kérdésekben. Több

YpJ]ĘNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘN|WHOHV figyelembe venni D]HOĘDGyWDJHOĘ]HWHVYpOHPpQ\pW is. Az

V]DNpUWĘN|]UHPĦN|GpVHHVHWpQPHJW|UWpQKHWKRJ\ugyanazon bizonyítandó tényre készített

tJ\ HOĘNpV]tWHWW G|QWpVL MDYDVODWRW D WLWNiUViJYH]HWĘ WHUMHV]WL IHO az ügy elbírálásában eljáró

szakvélemények között az ügy eldöntése szempontjából lényeges szakkérdésben olyan eltérés

tanács elnökéhez.

YDQ DPHO\ D V]DNpUWĘNWĘO NpUW IHOYLOiJRVtWiVVDO YDJ\ PiV PyGRQ QHP tisztázható. Ekkor az
J\HOĘNpV]tWpVpUH NLMHO|OWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘPiVLNV]DNpUWĘWNpUKHWIHO$]ĘIHODGDWD abban

Az eljáró tanács, amennyiben DWLWNiUViJYH]HWĘarra javaslatot tesz, meghallgatja a panaszost,

a kérdésben állást foglalni KRJ\ D V]DNYpOHPpQ\HN N|]|WWL HOWpUpV PLUH YH]HWKHWĘ YLVV]D

illetve a munkáltatót. A meghallgatásra nem nyilvános formában kerül sor. A meghallgatásról

illetve bármelyik korábbi szakvéleményt szükséges-e kiegészíteni.

MHJ\]ĘN|Q\Y készül.

9LV]RQ\ODJ ULWNiQ GH HOĘIRUGXOKDW KRJ\ az eljárásban olyan személy meghallgatása válik

Ugyancsak a WLWNiUViJYH]HWĘ MDYDVODWiUD meghallgatás lefolytatása nélkül is meghozhatja a

szükségessé, aki nem beszéli a magyar nyelvet, és az általa használt nyelvben a

döntését az ügy elbírálásában eljáró tanács. Ebben az esetben a döntési javaslat és a

'|QWĘEL]RWWViJQDN QLQFV NHOOĘ MiUWDVViJD. Ekkor a meghallgatás N|]UHPĦN|GpVpYHO W|UWpQLN

rendelkezésre álló iratok képezik a döntés alapját.

Az eljárásban jelnyelvi WROPiFV N|]UHPĦN|GpVH LV V]NVpJHVVp YiOKDW GH IRJ\DWpNNDO pOĘ
érintettek esetében különösen indokolt lehet meghallgatás helyett az írásban W|UWpQĘ

A DB olyan döntést is hozhat, hogy toviEEL LQWp]NHGpV V]NVpJHV D] J\ PHJIHOHOĘ

nyilatkozat tétel. A]HOMiUiVEDQUpV]WYHYĘWROPiFVUD PHJIHOHOĘHQDONDOPD]QLkell DV]DNpUWĘNUH

HOĘNpV]tWpVH pUGHNpEHQ (NNRU D WLWNiUViJYH]HWĘW D G|QWpVL MDYDVODW LVPpWHOW IHOWHUMHV]WpVpUH

vonatkozó rendelkezéseket.

utasítja, megjelölve döntése indokát és a felterjesztésre rendelkezésre álló KDWiULGĘt.

$ OpQ\HJHV HOMiUiVL FVHOHNPpQ\HNUĘO D G|QWpV HOĘNpV]tWpVpUH kijelölt NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ

A tanács a határozatát a DB nevében, többségi szavazással hozza meg. A tanács tagjai a

köteles MHJ\]ĘN|Q\YHW felvenni és annak kiadmányát meg kell küldeni a feleknek.

határozatot aláírják és a szavazásnál kisebbségben maradó tag zárt borítékban az okirathoz
csatolhatja írásba foglalt különvéleményét. Amennyiben a tanács valamelyik tagja az

(OĘIRUGXOKDWKRJ\DN|]V]ROJiODWLpanasz döntésre W|UWpQĘ HOĘNpV]tWpVpKH]– különösen több

aláírásban akadályozva van, ezt a tényt a határozaton fel kell tüntetni, megjelölve az

eljárási cselekmény lefolytatása esetén – nem elégséges az öt napos HOMiUiVLKDWiULGĘ. Ebben

akadályoztatás okát is.

D] HVHWEHQ D WLWNiUViJYH]HWĘ javaslatot tesz a KDWiULGĘ PHJKRVV]DEEtWiVára az ügy
elbírálásában eljáró tanács elnökének. $ MDYDVODWEDQ PHJ NHOO MHO|OQL D KDWiULGĘ PyGRVtWiV

Maga a döntés csak a közszolgálati panaszban megjelöltekre terjedhet ki. A tanácsnak nincs

indokait. A javaslatról az elnök soron kívül dönt. *DUDQFLiOLV V]DEiO\ KRJ\ D KDWiULGĘ

OHKHWĘVpJHtúlterjeszkedni a panaszban foglaltakon.

meghosszabbításáról szóló döntést három napon belül meg kell küldeni a panaszosnak és a
munkáltatónak.
3.4. Határozathozatal

A DB a közszolgálati panasszal kapcsolatosan – tatalmát tekintve – három féle döntést
KR]KDW$]HOVĘKRJ\ a panasznak egészben vagy részben helyt ad, illetve a panaszt elutasítja.
Itt kell megjegyezni, hogy a DB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a panaszt, amelyet már

$ G|QWĘEL]RWWViJL HOMiUiV KDUPDGLN pV HJ\EHQ ]iUy V]DNDV]D D] érdemi döntéshozatal. A

elbírált, és amelyet ugyanazon munkáltatói intézkedéssel szemben változatlan tényállás és

titkárság G|QWpVHOĘNpV]tWpVVHOPHJEt]RWWNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘMének a feladata a döntési javaslat

jogi szabályozás mellett nyújt be ismételten a panaszos. A második, hogy határozatával a

kialakítása. A döntési javaslat tartalmazza a panasz lényegét, a titkárság vizsgálatának

felek által kötött egyezséget jóváhagyja. A harmadik az eljárást megszüntHWpVpUĘOV]yOKDW, ha

HUHGPpQ\pW D] HOĘDGy WDJ iOOiVSRQWMiW pV PLQGD]RNDW D EL]RQ\tWpNRNDW N|UOPpQ\HNHW

az HOĘ]ĘHNEHQ említett tartalmúL KDWiUR]DW PHJKR]DWDOiUD QLQFV OHKHWĘVpJ. Ugyancsak ilyen

tényeket, amelyeket a titkárság a javaslat kialakításakor figyelembe vett, a vonatkozó

tartalmú határozat születik, ha a panaszos a határozathozatalig visszavonja a közszolgálati

jogszabályokat és a javasolt döntést$G|QWpVLMDYDVODWHOĘNpV]tWpVHNRUD]HOĘNpV]tWĘPXQNiW

panaszát.
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A DB írásba foglalt határozata N|WHOH]Ę MHOOHJJHO WDUWDOPD]]D a DB megjelölését és a

Kttv.     EHNH]GpVpEH YDJ\ D PXQNDYpGHOHPUĘO V]yOy  pYL ;&,,, W|UYpQ\

nyilvántartási számot, DSDQDV]RVQDNpVNpSYLVHOĘMpQHNQHYpWODNyKHO\pW, a munkáltató nevét,

76. §-ának (3 EHNH]GpVpEHWN|]ĘPyGRQV]QWHWWHPHJYDJ\

székhelyét, a panasz tárgyának megjelölését, D KDWiUR]DW UHQGHONH]Ę UpV]pW pV LQGRNROiViW,
továbbá a KDWiUR]DWKR]DWDOKHO\pQHNpVLGHMpQHNPHJIHOHOĘNHOWH]pVW

c) D IHJ\HOPL IHOHOĘVVpJ QHP iOO IHQQ YDJ\ DQQDN PHJiOODStWiVD HVHWpQ D KLYDWDOYHV]WpV
fegyelmi büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával, vagy
d) DMRJYLV]RQ\PHJV]QWHWpVHD]HJ\HQOĘ bánásmód követelményébe ütközött, vagy

$UHQGHONH]ĘUpVszel kapcsolatos követelmény, hogy annak világosan tartalmaznia kell a DB
G|QWpVpW $ UHQGHONH]Ę UpV]EHQ NHOO WiMpNR]WDWiVW DGQL D MRJRUYRVODWL OHKHWĘVpJUĘO LV YDJ\LV

e) DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘDMRJYLV]RQ\N|]|VPHJHJ\H]pVVHOW|UWpQĘPHJV]QWHWpVpWYDJ\HUUH
irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

arról, hogy a DB határozata ellen az abban érintettek a munkaügyi bírósághoz fordulhatnak
keresettel. Erre harminc nap áll rendelkezésükre.

A munkáltató kérelmére a DB PHOOĘ]L D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ HUHGHWL PXQNDN|UEH W|UWpQĘ
visszahelyezésétIHOWpYHKDDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘWRYiEEIRJODONR]WDWiVDDPXQNiOWDWyWyOQHP

A határozat indokolásának tartalmaznia kell különösen a panasz lényegét, az eljárás

YiUKDWy HO ,O\HQQHN PLQĘVO NO|Q|VHQ KD D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ PXQNDN|UH PHJV]ĦQW a

eredményét és mindazokat a körülményeket, tényeket, amelyeket a DB határozatának

munkakörét betöltötték, a szervnél létszámcsökkentést hajtanak vpJUH D] tWpOHW MRJHUĘVVp

meghozatalánál figyelembe vett, valamint D]DONDOPD]iVUDNHUOĘMRJV]DEiO\RNDW

válásakor, valamint, ha a szervnél nincs üres álláshely.

A DB eljárása illeték- és költségmentes. Ugyanakkor a DB határozata rendelkezhet a

(]HNEHQ D] HVHWHNEHQ PHJ NHOO WpUtWHQL D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ HOPDUDGW LOOHWPpQ\pW YDODPLQW

panaszos eljárással kapcsolatos N|OWVpJHLQHN YLVHOpVpUĘO is. A munkáltatót egészben, vagy

egyéb járandóságait, továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben

részben kötelezheti a panaszos szükséges és igazolt költségeinek a megtérítésére, valamint az

felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az illetménynek, illetve a kárnak azt a részét, amely

eljárás miatt kiesett munkaidejére járó illetményének megtérítésére, ha a panaszt egészben,

PiVKRQQDQ PHJWpUOW YDJ\ NHOOĘ JRQGRVViJ PHOOHWW PHJWpUOKHWHWW YROQD $ DB D NHOOĘ

vagy részben alaposnak találja. A költségek megállapításánál (a panaszos utazási, élelmezési

gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, illetve a

és szállásköltségei, valamint DSDQDV]RVWNpSYLVHOĘJ\YpGNpV]NLDGiVDLpVPXQNDGtMa) az eset

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘL NiU PHJWpUtWpVpYHO NDSFVRODWRV N|YHWNH]PpQ\pW D] HVHW |VV]HV

összes körülményének, NO|Q|VHQ D FpOV]HUĦ pV MyKLV]HPĦ HOMiUiV V]HPSRQWMDLQDN D

körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.

figyelembevételével kell eljárni. Emellett a DB viseli a WROPiFV D V]DNpUWĘ, valamint a tanú
igazolt és indokolt költségeit.

Amennyiben DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘD]HUHGHWLPXQNDN|UpEHYDOyYLVV]DKHO\H]pVWQHPNpUL vagy
a DB PHOOĘ]L D] pULQWHWW HUHGHWL PXQNDN|UEH W|UWpQĘ YLVV]DKHO\H]pVpW D NRUPiQ\]DWL

A DB határozatában azt is megállapíthatja, hogy a munkáltató a NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ

V]ROJiODWLMRJYLV]RQ\DMRJHOOHQHVVpJHWPHJiOODStWyKDWiUR]DWMRJHUĘUHHPHONHGpVpQHNQDSMiQ

kormányzati szolgálati jogviszonyát jogellenesen szüntette meg. Ilyen tartalmú döntés esetén a

V]ĦQLNPHJ(NNRU– a kártérítésen felül a DB a munkáltatót – DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘOHJDOiEE

NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ DEEDQ D] HVHWEHQ NpUKHWL D] HUHGHWL PXQNDN|UpEHQ W|UWpQĘ

két- OHJIHOMHEE WL]HQNpW KDYL LOOHWPpQ\pQHN PHJIHOHOĘ |VV]HJ PHJIL]HWpVpUH N|WHOH]L $]

továbbfoglalkoztatását, ha

összeg megállapításakor az eset összes körülményeit, így különösen a jogsértés és annak

a) D PHJV]QWHWpV D UHQGHOWHWpVV]HUĦ MRggyakorlás követelményébe [Kttv. 10. § (1)

következményei súlyát mérlegeli a DB.

bekezdése], illetve felmentési védelembe (Kttv. 70-71. §) ütközik, vagy a munkáltató
megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [Kttv. 57. § (4)

$EEDQD]HVHWEHQKDDNRUPiQ\]DWLV]ROJiODWLMRJYLV]RQ\WQHPD]HOĘ]ĘHNEHQHPOtWHWWPyGRQ

bekezdése, 63. § (4) bekezdése], vagy

V]QWHWWpN PHJ MRJHOOHQHVHQ D NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\ D PHJV]QWHWpVUĘO V]yOy

b) a munkáOWDWy D YiODV]WRWW V]DNV]HUYH]HWL WLV]WVpJYLVHOĘ LOOHWYH D PXQNDYpGHOPL

MRJQ\LODWNR]DWV]HULQWLLGĘSRQWEDQPHJV]ĦQLN8J\DQDNNRUDNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘUpV]pUH– az

NpSYLVHOĘQHN PXQNDYpGHOPL EL]RWWViJ WDJMDLQDN  NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWLMRJYLV]RQ\iWD

eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának
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mérlegelése alapján – OHJDOiEE NpW OHJIHOMHEE KXV]RQQpJ\ KDYL LOOHWPpQ\pQHN PHJIHOHOĘ

tanács elnöke a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja és a MRJHUĘ

átalány kártérítést kell fizetni. A kártérítés mértékének megítélésekor a DB figyelembe veszi,

megállapításáról annak beálltától számított 8 napon belül értesíti a panaszost és a munkáltatót.

hogy az érintett mennyiben tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.
Abban az esetben, ha a DB D]W iOODStWMD PHJ KRJ\ D NRUPiQ\WLV]WYLVHOĘ V]QWHWWH PHJ D
NRUPiQ\]DWL V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\iW MRJHOOHQHVHQ IĘ V]DEiO\ V]HULQW D OHPRQGiVL LGĘUH MiUy
LOOHWPpQ\pQHN PHJIHOHOĘ |VV]HJ, PXQNiOWDWy V]iPiUD W|UWpQĘ PHJIL]HWpVUH N|WHOH]L D]
pULQWHWWHW (PHOOHWW D PXQNiOWDWy MRJRVXOW LQGtWYiQ\R]QL D '|QWĘEL]RWWViJQiO D] HPOtWHWW
mértéket meghaladó kárának megtérítését, azzal, hogy igénye együttesen nem haladhatja meg
DNRUPiQ\WLV]WYLVHOĘWL]HQNpWKDYLLOOHWPpQ\pQHN|VV]HJpW
A DB WDQiFVNR]iViUyOMHJ\]ĘN|Q\YNpV]O, melyet FVDND'|QWĘEL]RWWViJ tagjai tekinthetnek
meg. Ez irányadó a különvéleményre is.
A WLWNiUViJYH]HWĘfeladata a d|QWĘEL]RWWViJi határozat megküldése a panaszos és a munkáltató
részére.
(OĘIRUGXOKDW KRJ\ a DB FVDN D SDQDV] HJ\ UpV]pUĘO G|QW|WW YDJ\ QHP G|QW|WW YDODPHO\
kérdésben(NNRUOHKHWĘVpJYDQDhatározat kiegészítését kérni. A kérelmet a panaszos, illetve
a munkáltató is benyújthatja D KDWiUR]DW N|]OpVpWĘO V]iPtWRWW WL]HQ|W QDSRQ EHOO. A DB,
amennyiben a NpUHOHPQHNKHO\WDGNLHJpV]tWĘKDWiUR]DWRWKR]HOOHQNH]ĘHVHWEHQDNpUHOPHW
elutasítja. Fontos megjegyezni, hogy a határozat elleni keresetlevél benyújtására halasztó
hatálya nincs a kiegészítés iránti kérelemnek. A NHUHVHWOHYpOWRYiEEtWiVDNRUD'|QWĘEL]RWWViJ
tájékoztatja a bíróságot DNLHJpV]tWpVLUiQWLNpUHOHPWpQ\pUĘO
Amennyiben a DB határozata elírást, illetve számítási hibát tartalmaz, a határozat kijavítására
kerülhet sor. Ugyanakkor a DB bármikor hivatalból is elrendelheti a határozat kijavítását, ha a
határozatban névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírást
észlel. A határozat kijavításáról jogorvoslati kérelem esetén a keresetlevél továbbításakor
tájékoztatni kell a bíróságot.
Fontos kiemelni, hogy a DB a saját határozatához abban az eljárásban, amelyben azt hozta, a
KDWiUR]DW N|]OpVpWĘO NH]GYH N|WYH YDQ A határo]DW MRJHUĘUH HPHONHGpVpQHN tényét az eljárt
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4. A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény elévülése

LGĘWDUWDP DODWW D] HOpYOpV Q\XJYiViQDN QLQFV KHO\H D PHJV]DNtWiVUD YRQDWNR]y

A Kttv. részletesen szabályozza a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos elévülési

rendelkezéseket pedig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a megszakítás következtében

kérdéseket. (OpYOpV DODWW DODSYHWĘHQ D]W pUWMN KRJ\ HJ\ N|YHWHOpV HJ\ EL]RQ\RV LGĘ

az egyéves – HJ\pYHV YDJ\ HQQpO U|YLGHEE HOpYOpVL LGĘ HVHtén három hónapos – KDWiULGĘ

HOWHOWpYHO QHP pUYpQ\HVtWKHWĘ MRJvita útján. Az elévülés jogintézménye az igények

V]iPtWiVDNH]GĘGLN~MEyO$J\DNRUODWEDQH]D]WMHOHQWLKRJ\D3WNV]DEiO\R]iVDNL]iUMDD]

érvényesítéséhez – a Kttv. esetében a kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati

HOpYOpV~MEyOLQ\XJYiViWD]HJ\pYHVLOOHWYHDKiURPKyQDSRVKDWiULGĘDODWW(WWĘOHOWpUĘHQD

MRJYLV]RQ\EyO HUHGĘ MRJRN pV N|WHOH]HWWVpJHN J\DNRUOiViKR] LOOHWYH WHOMHVtWpVpKH] – IĦ]ĘGĘ

Kttv. ide vonatkozó rendelkezése alapjáQ KD D MRJRVXOW PHQWKHWĘ RNEyO QHP WXGMD

érdekmúlással függ össze. Az idĘP~OiViYDOXJ\DQLVFV|NNHQKHWLOOHWYHakár PHJLVV]ĦQKHWD

érvényesíteni az igényét, D] DNDGiO\ PHJV]ĦQpVpWĘO V]iPtWRWW KDW KyQDSRQ EHOO DNNRU LV

munkavállalónak, illetve a munkáltatónak a WHOMHVtWpVKH] IĦ]ĘGĘ pUGHNH. Emellett a

pUYpQ\HVtWKHWLD]WKDD]HOpYOpVLLGĘPiUHOWHOWYDJ\DEEyOKDWKyQDSQiONHYHVHEEYDQKiWUD

körülmények változása miatt megnehezülnek a jogok és kötelezettségek bizonyításának a
körülményei. Erre tekintettel a jogbiztonság V]HPHOĘWWWDUWiViYDO az igények érvényesítésének

Az elévülést megszakítja a taUWR]iVQDN D N|WHOH]HWW UpV]pUĘO W|UWpQĘ HOLVPHUpVH D N|WHOHP

OHKHWĘVpJpW a Kttv. KDWiULGĘhöz köti. A gyakorlatban e] D KDWiULGĘ D] HOpYOpV Az elévülési

PHJHJ\H]pVVHOW|UWpQĘPyGRVtWiVDpVD]HJ\H]VpJDN|YHWHOpVN|WHOH]HWWHOV]HPEHQLEtUyViJL

LGĘ KDWiUR]]D PHJ KRJ\ PHGGLJ OHKHW pUYpQ\HVtWHQL D V]ROJiODWL MRJYLV]RQ\EyO HUHGĘ

HOMiUiVEDQW|UWpQĘpUYpQ\HVtWpVHKDDEtUyViJD]HOMiUiVWEHIHMH]ĘMRJHUĘVpUGHPLKDWiUR]DWRW

igényeket.

hozott, YDJ\DN|YHWHOpVFVĘGHOMiUiVEDQW|UWpQĘEHMHOHQWpVH

A munkajogi igények elévüléséhez igazodóan a kormányzati szolgálati jogviszonnyal
kapcsolatos igény három év alatt évül el. (WWĘO HOWpUĘHQ D EĦQFVHOHNPpQQ\HO RNR]RWW NiU
megtérítésére irányuló igény – IĘ V]DEiO\ V]HULQW – öt év alatt évül el. Amennyiben a
EQWHWKHWĘVpJHOpYOpVLLGHMHHQQpOKRVV]DEEDNNRUDQQDNHOpYOpVHD]HQQHNPHJIHOHOĘLGĘ
A Kttv. 175. § (1)-(2) bekezdése – az Mt. szabályozásával összhangban – fenntartja az
egymástól elkülönült munkavállalói kárigények esetében a szakaszos az elévülést, így ezeknek
D]LJpQ\HNQHND]HVHWpEHQD]HOpYOpVLLGĘHJ\PiVWyOHOWpUĘLGĘSRQWRNEDQYHV]LNH]GHWpWAz

$] LJpQ\ pUYpQ\HVtWpVpUH LUiQ\XOy tUiVEHOL IHOV]yOtWiV D] LJpQ\QHN D EtUyViJ HOĘWWL
pUYpQ\HVtWpVH D NO|Q W|UYpQ\ V]HULQWL N|]YHWtWĘ YDJ\ EpNpOWHWĘ LJpQ\EHYpWHOpQHN
kezdeményezése, az igény PHJHJ\H]pVVHO W|UWpQĘ PyGRVtWiVD D] HJ\H]VpJN|WpV YDODPLQW D
kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetve az elévülés
PHJV]DNtWiViWHOĘLGp]ĘHOMiUiVMRJHUĘVEHIHMH]pVHXWiQD]HOpYOpVLLGĘ~MUDNH]GĘGLN+DD]
elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést – a Ptk. 6:25.
§-ában foglaltakkal összhangban – csak a végrehajtható cselekmények.

HOpYOpVLLGĘt az igény esedékessé válásától kell számítani.
$ PXQNDMRJUD MHOOHP]Ę VDMiWRVViJ KRJ\ D] elévülést hivatalból kell figyelembe venni. Meg
NHOOD]RQEDQMHJ\H]QLKRJ\DSROJiULMRJLV]DEiO\RNPHJIHOHOĘDONDOPD]iVDN|YHWNH]WpEHQD]
elévülés nyugvása folytán egy év áll a jogosult rendelkezésére az igényének érvényesítésére.
Az elévülés nyugvására vonatkozóDQ HOWpUĘ szabályozás figyeOKHWĘ PHJ D 3olgári
Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) és a Kttv.-ben. A Ptk. 6:24. §-a szerint, ha a
N|YHWHOpVW D MRJRVXOW PHQWKHWĘ RNEyO QHP WXGMD pUYpQ\HVtWHQL D] HOpYOpV Q\XJV]LN +D D]
HOpYOpV Q\XJV]LN D] DNDGiO\ PHJV]ĦQpVpWĘO V]iPtWRWW HJ\pYHs – egyéves vagy ennél
U|YLGHEE HOpYOpVL LGĘ HVHWpQ KiURP KyQDSRV – KDWiULGĘQ EHOO D N|YHWHOpV DNNRU LV
pUYpQ\HVtWKHWĘ KD D] HOpYOpVL LGĘ PiU HOWHOW YDJ\ DEEyO HJ\ pYQpO – egyéves vagy annál
U|YLGHEE HOpYOpVL LGĘ HVHWpQ KiURP KyQDSQiO – kevesebb van hátra. Az itt meghatározott
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