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IV. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SZÁLLODÁBAN
1. Bevezetés
A szálláshelyek működésének engedélyezése során, majd a működés közben
is több hatóság részéről várható ellenőrzés. A kontrollvizsgálatok célja, hogy a
szálláshely a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a vendégek legnagyobb
megelégedettségére működjön. A folyamatosan változó jogszabályi háttér, a sokszor
teljesíthetetlennek tűnő kritériumrendszer és sok esetben a tapasztalatlanság
gyakran komoly kihívás elé állítja a fiatal szállodai menedzsereket. A szállodai
vezetőkkel készített interjúkból kiderült, hogy szakmai képzésük során nem kaptak
felkészítést a szállodai ellenőrzésekre vonatkozóan. Mivel az ellenőrzések során
feltárt hiányosságoknak adott esetben komoly anyagi következményei is lehetnek,
úgy véltük, érdemes a szállodai menedzserképzés során erre a területre is hangsúlyt
fektetni. Ennek érdekében megvizsgáltuk, milyen szervek részéről történhetnek
ellenőrzések a szállodákban, azoknak milyen jogszabályi alapja van, hogyan
zajlanak a vizsgálatok, problémák megállapítása esetén milyen következményekkel
kell számolniuk a szállodáknak, illetve milyen tapasztalatai és javaslatai vannak az
ellenőrzést végző szakembereknek.

2. Önkormányzat
2.1 Szálláshely működésének engedélyezése
A szálláshelyek alapítását, működését kormányrendeletek szabályozzák. A
szálláshelyeket működésük szerint két fő csoportra oszthatjuk:
–

magánszálláshelyekre és

–

kereskedelmi céllal létrejött szálláshelyekre.

Több éven keresztül a szálláshelyekre a következő jogszabályokat alkalmazták:
–

110/1997 kormányrendelet – magánszálláshelyek szabályozása,

–

45/1998 IKIM rendelet – szállások osztályba sorolása,

–

137/2007 kormányrendelet – a vendégasztal szabályozása.

A 45/1998 IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizető-vendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről, a 110/1997
kormányrendelet pedig a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról
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szól. Ezekben határozták meg a különböző szálláshelyek fogalmát, megalapításának
feltételeit, valamint azt, milyen kategóriába kerülhet egy-egy szálláshely (gondolok itt
a csillag, illetve magánszálláshelyek esetén a napraforgó rendszerre). A fenn említett
két terület közül a kereskedelmi célú szálláshelyek működését kötötték működési
engedélyhez, a magánszálláshelyeknek nem volt szükségük erre, csak egy
bejelentési kötelezettségük volt. Mindkét esetben a szálláshely üzemeltetőjének a
helyi önkormányzathoz kellet fordulnia.
2009. október 26-tól hatályos az új, 239/2009. kormányrendelet, amely a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szól. Ez az új jogszabály
már

mindkét

területet

szabályozza,

és

mindkét

szálláshely

működésének

megkezdését az ún. szálláshely-üzemeltetési engedély meglétéhez köti. Az
önkormányzathoz

benyújtandó

kérelem

formanyomtatványa

az

1.

számú

mellékletben található. A kérelem a következő részekből épül fel:
–

a szálláshely-szolgáltató adatai,

–

a szálláshely-szolgáltató nyilatkozatai,

–

csatolt dokumentumok,

–

kérelmező nyilatkozata,

–

tájékoztató a szálláshely-típusokra vonatkozó követelményekről.

Ez utóbbi részben találjuk meg a szállodákra vonatkozó követelményeket is:
„…
1. Szálloda
1/A. Engedélyezési követelmény
1. Fogadóhelyiség, közös tartózkodó helyiség, étkező, 30 ágy felett pedig
recepció.
2. Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.
3. Csomag- és értékmegőrző helyiség.
4. A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a
recepción.
5. Szállodánként tárolási lehetőség hűtőszekrényben.
6. A szállodai szobaegység (szoba és hozzátartozó fürdőszoba) nagysága
szobatípusonként a teljes szobaszám legalább 80%-ánál legalább 12
négyzetméter, a 3. ágytól ágyanként további 5 négyzetméter.
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7. A szállodai szobaegység berendezése:
a) az ágy mérete (legalább 80x190 cm, ajánlott mérete: 100×200 cm),
b) ágyanként: éjjeliszekrény vagy tárolóhely, olvasólámpa, ülőalkalmatosság,
négy darab egyforma vállfa (női-férfi),
c) ruhásszekrény,
d) asztal,
e) bőröndtartó vagy bőröndtároló,
f) papírkosár,
g) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
h) a fürdőszobában: mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos
csatlakozó, szeméttároló (ajánlott fedett), kéztörlő- vagy törülközőtartó,
szappan, ágyanként fogmosópohár.
8. Az 1999. előtt épített szállodáknál a vizesblokkok száma: minden 10 ágy
után egy közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített WC, a
szobákban hideg-meleg víz biztosított, ahol van kéztörlő vagy fürdőtörülköző,
szappan, fogmosó poharak az ágyszámmal azonos mennyiségben.
9. Közös WC: WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, a női WC-ben
egészségügyi tasak is, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő
vagy meleg levegővel szárítás).
10. Közös fürdőben: zuhanyzófülke, mosdó, tükör, törülközőtartó, ruhafogas,
fedett szeméttároló.
1/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás recepció vagy portaszolgálat.
2. A szálloda tevékenységéért szakmailag felelős személy éjszaka is elérhető.
3. A szobákban ágyazás naponta.
4. A szobák és valamennyi mellékhelyiség napi takarítása.
5. Textilváltás:
a) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég
érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere,
b) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég
kívánsága szerint.
6. Üzenetközvetítés, ébresztés.
7. Étel-, italkínálat: legalább kontinentál reggeli 10 óráig.
…‖
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Az engedélyt a szálláshely székhelyén illetékes önkormányzatnál kell igényelni.
A kérelem beadásának feltétele, hogy meglegyenek a szakhatóságok engedélyei, a
2200.- Ft-os illeték be legyen fizetve, valamint a kérelemben szerepeltetni kell a
következő adatokat:
„…
a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
b) a szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó esetén
vállalkozói nyilvántartási számát,
c) a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét,
d) a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
e) a szálláshely befogadóképességét:
ea) a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és
eb) az ágyak száma,
f) a szálláshely használatának jogcímét,
g) a szálláshely elnevezését,
h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az
üzemeltetési engedélyt,
i) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert,
élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni.
(2) A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely
használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a
tulajdoni lap kivételével,
b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a
szálláshely - szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
c) közös tulajdonban

álló

szálláshely esetében,

ha

nem valamennyi

tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását
igazoló okiratot.‖
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2.1.1 Szakhatósági engedélyek
A kérelmet az önkormányzat Okmány és Igazgatósági Irodájába nyújtjuk be,
ahol először ellátják a megfelelő aláírásokkal, majd leiktatják és visszakerül az
engedély intézésével foglalkozó ügyintőzőhöz. A szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásához további állami szervek hozzájárulása szükséges, amelyről a 239/2009.
kormányrendelet így rendelkezik:
„7. § (1) A Kormány a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban – az egyéb
szálláshely engedélyezése kivételével –
a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az
ivóvíz minőségi – ide nem értve a b) pont szerinti szakkérdést –,a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású

követelmények,

valamint

a

kémiai

biztonságra

és

a

dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével
kapcsolatos szakkérdésben
aa) – a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt
szálláshely

engedélyezése

esetében

–

elsőfokú

eljárásban

az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi,
fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,
ab) – a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt
szálláshely engedélyezése esetében – elsőfokú eljárásban a honvédelmi
miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot,
másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert,
b) ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő,
használnak fel, hoznak forgalomba – az élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, minőségi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsőfokú eljárásban
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) a
szálláshely helye szerint illetékes elsőfokú szakhatóságként eljáró szervét,
másodfokú eljárásban az MgSzH másodfokú szakhatóságként eljáró szervét,
c) a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása
kérdésében, hogy a szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e
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ca) – a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt
szálláshely engedélyezése esetében – első- és másodfokú eljárásban az elsőés másodfokú tűzvédelmi szakhatóságot,
cb) – a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt
szálláshely engedélyezése esetében – elsőfokú eljárásban a honvédelmi
miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot,
másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert, valamint
d) ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják,
ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat
hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem
adtak ki – az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés
kérdésében – elsőfokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú
eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét
szakhatóságként jelöli ki.
…‖
Ezeket a szakhatósági engedélyeket az önkormányzat szerzi be a különböző
hatóságoktól. Minden egyes hatóság vizsgálatot folytat le az adott szálláshelynél,
hogy alkalmas-e a működésre.
2.1.2 A szakhatósági engedélyek díjai
–

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjairól az 1/2009 (I.
30.) EüM rendelet szól. A rendelet 1. mellékletének XI. 3. pontja ad felvilágosítást
a fizetendő díjról:
„…
XI.

Más hatóság eljárásában történő közreműködéssel
kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

XI.1.

Kereskedelmi

tevékenység

megkezdéséhez

26 000 Ft

közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2
alapterületig)
XI.2.

Kereskedelmi

tevékenység

megkezdéséhez

150 000 Ft

közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2
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alapterület felett)
XI.3.

Kereskedelmi

szálláshely

működtetéséhez

28 500 Ft

közegészségügyi hozzájárulás adása
XI.4.

Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági

30 700 Ft

közreműködés
…‖
–

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiadott szakhatósági engedély
kötelező díja 15000.- Ft.

–

A harmadik hatóság, a tűzoltóság, melynek szintén engedélyezni kell a szálloda
működését, ingyenesen végzik el a szakhatósági vizsgálatot és ingyenesen
állítják ki a megfelelő engedélyt is.
A kérelemhez különböző dokumentumokat is kell csatolnunk, melyek nélkül

nem fogadják el kérelmünket, ezek:
–

a vásárlók könyve, melyet az önkormányzatnál hitelesítetni kell és

–

a térképmásolat, melyet a Földhivatalnál szerezhet be a szálláshely tulajdonosa.

Miután a helyileg illetékes önkormányzat Okmány és Igazgatási Irodájában iktatásra
került a kérelem, visszajut az ügyintézőhöz. Az ügyintézőnek kötelezően értesíteni
kell a szálloda működésének megkezdéséről.
–

a szállodát,

–

az önkormányzatot,

–

Az ÁNTSZ-t,

–

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,

–

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot,

–

a Hivatásos Önkormányzati Tűoltóságot,

–

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget,

–

az Okmány és Igazgatósági Irodát,

–

az irattárat és

–

a közvetlen szomszédokat.

2.1.3 Problémák
Az interjú során rákérdeztünk a működési engedély/szálláshely-üzemeltetési
engedély igénylése során felmerülő problémákra. Eger Megyei Jogú Város Okmány
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és Igazgatási Irodájában eddig nem tapasztaltak semmilyen problémát ezen a téren,
sőt, a működés során sem tártak fel komoly hiányosságokat, ami arra utal, hogy a
szállodavezetők ezen a téren felkészültek és körültekintően járnak el.
2.1.4 Ellenőrzések
Az önkormányzatokat sem a régi, sem az új jogszabály nem kötelezi arra, hogy
ellenőrzéseket

folytasson

le

a

szálláshelyeken.

Csakis

bejelentés

esetén

ellenőriznek. Ezek elég ritkán fordulnak elő, mivel a szállásadók nagyon ügyelnek
arra, hogy a vendég a lehető legpozitívabban hagyja el a szállodát. Az ellenőrzés
során az önkormányzati ellenőr a szálláshely-üzemeltetési engedélyt és a vásárlók
könyvét kérheti el, melyek hitelességét vizsgálja. Ha az ellenőrök hibát találnak az
ellenőrzés során, akkor a következő szankciókat alkalmazhatják:
–

szóbeli figyelmeztetés,

–

pénzbeli figyelmeztetés és

–

a szálláshely bezárása.

2.2 Az Idegenforgalmi adó
Magyarországon a rendszerváltást követő első demokratikus választásokkal
létrejöttek az önkormányzatok. Az önkormányzatok alapfeladata, hogy ellássa a helyi
közszolgáltatásokat. Ezért az önkormányzatok önállóan gazdálkodnak, melynek
egyik eszköze a helyi adók rendszere. A helyi adózás struktúrája három fő elemre
épül, nevezetesen:
–

a vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, épület utáni idegenforgalmi adó),

–

a kommunális jellegű adók (a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális
adója, tartózkodás után beszedett idegenforgalmi adó és

–

a helyi iparűzési adó.

2.2.1 Az idegenforgalmi adó megfizetésének jogszabályi háttere
Az Országgyűlés a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény megalkotásával
szabályozza a helyi adók rendszerét, így az idegenforgalmi adót is. Az
idegenforgalmi adóról szóló paragrafusokat a törvény III. fejezetében, a kommunális
adók részben találjuk, melyek a következők:
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„…
2. Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya
30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább
egy vendégéjszakát eltölt,
b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre
alkalmas épületnek - a 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely
nem minősül lakásnak.
(2) Az épület rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet mértékére
a

11.

§

(2)

bekezdésében,

az

adókötelezettség

keletkezésére

és

megszűnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminősítése
esetén az adókötelezettség az átminősítés évének végén szűnik meg, illetőleg
a következő év első napján keletkezik.
Az adómentesség
31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól
mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális
intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói
jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés
keretében, a

szolgálati kötelezettség

teljesítése,

vagy a

településen

székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése
szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy
ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy
bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,
illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b)
pontja].
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Az adó alapja
32. § Az adó alapja:
a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén
1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy
2. a megkezdett vendégéjszakára eső
a) szállásdíj, ennek hiányában
b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő
ellenérték (pl. üzemeltetési költség);
b) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az
építmény hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
33. § Az adó mértékének felső határa:
a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft;
b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a;
c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2.
Az adó beszedésére kötelezett
34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő adót:
a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a
szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló-jegy átadása alkalmával az
üdülőt fenntartó szerv,
c) a fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a
szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,
d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés
céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan
bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy
összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult
szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre
kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
…‖
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A helyi önkormányzatok az idegenforgalmi adó mértékét rendeletekkel
szabályozzák, ezért az idegenforgalmi adó összege önkormányzatonként eltérő.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2009. (XI. 27.) számú rendelete a
következőképpen rendelkezik az idegenforgalmi adóról:
„…
II.
Az idegenforgalmi adóra vonatkozó különös rendelkezések.
Adókötelezettség
4.§ Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint –
nem állandó lakosként Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább
egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja
5.§ Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke
6.§ Az adó mértéke személyenként es vendégéjszakánként:
(1) 2010. január 1-jetől: 360 Ft/fő,
(2) 2011. január 1-jetől: 380 Ft/fő.
Adókedvezmény
7.§

A

turistaszállón,

ifjúsági

szállón

eltöltött

vendégéjszaka

után

a

diákigazolvánnyal rendelkező magánszemély 50% adókedvezményre jogosult.
Adóbejelentkezés, adóbevallás
8.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett adózó az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon az adómentes es adóköteles vendégéjszakákról a
tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást készít.
(2)

Az

adóbeszedésre

kötelezett

adózó,

az

adóköteles

bevételszerző

tevékenységet, annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati
adóhatóság fele köteles az előírt nyomtatványon bejelenteni.
…‖
2.2.2 Az idegenforgalmi adó bevallása
Az adók bevallását és megfizetésének rendjét a 2003. évi XCII. törvény
szabályozza. A törvény III. fejezetében a helyi adók bevallásáról az alábbiak
olvashatók:
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„…
A helyi adók bevallása
32. § (1) A vállalkozók kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról az
adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az adózónak a helyi
iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell
bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő iparűzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a
tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást
tenni.
(2) Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség
keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.
(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben
mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem
következett be.
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a
tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.
(5) Ha az építményadó, illetve telekadó alanya külföldön bejegyzett szervezet,
az építményadóról, illetve telekadóról szóló bevallásban feltünteti - az adóév
első

napjának

megfelelő

állapot

szerint

-

a

szervezet

tagjainak

(részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes
tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.
…”
A város önkormányzata által kiadott rendelet is szabályozza a bevallást:
„…
Adóbejelentkezés, adóbevallás
8.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett adózó az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon az adómentes es adóköteles vendégéjszakákról
a tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást készít.
(2) Az adóbeszedésre
tevékenységet,

annak

kötelezett

adózó,

keletkezésétől

az adóköteles bevételszerző

számított

15

napon

belül

az

önkormányzati adóhatóság fele köteles az előírt nyomtatványon bejelenteni.
…‖
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Láthatjuk, hogy a jogszabályok szerint minden hó 15. napjáig kell az adót
bevallanunk. Ezt egy formanyomtatvány kitöltésével tehetjük meg, melyet a 2. számú
mellékletben láthatunk. A kitöltött bevallást az illetékes önkormányzat adóirodában
adjuk le egy ügyintézőnek, aki egy igazolást állít ki a bevallás benyújtásáról. Ezzel
tudja igazolni a szálloda alkalmazottja, hogy időben leadta a bevallást.
2.2.3 Ellenőrzés
Az adóellenőrzés olyan jogi eszköz, melynek segítségével az önkormányzatok
meg tudnak győződni arról, hogy a szálláshelyek szabályosan szedték-e be,
vallották-e be, illetve fizették-e meg az idegenforgalmi adót. Mivel az idegenforgalmi
adó bevallását és megfizetését a szálláshelyet üzemeltető gazdasági társaságok
önadózás formájában végzik, előfordulhat, hogy az üzemeltetők pénzügyi vagy
egyéb okból elkerülik az adófizetést. Az önkormányzat adóellenőrei akkor
avatkoznak be ebbe az önkéntes jogkövető rendszerbe, ha jogsértést tapasztalnak.
Az ellenőrzést kiváltó okok a következők lehetnek:
–

az előző hónaphoz képest túl keveset vallott be,

–

az előző hónaphoz képest túl nagy összeget vallott be,

–

nem ad be bevallást.

Ezekben az esetekben helyszíni szemlét tartanak az adóügyi ellenőrök és
megvizsgálják a pillanatnyi helyzetet a szállodában, miszerint hány vendég
tartózkodik a ott és minden vendég szerepel-e a nyilvántartásban. Ezt az adatot
feljegyzik, és ha kevesebb összegű bevallás érkezik, akkor szankcionálják a
szállodát üzemeltető gazdasági társaságot.
Az ellenőrzések egy másik típusát képezik azok a vizsgálatok, amelyek során a
szállodában található adatokat összevetik a szálloda által bevallott adatokkal, s ha
eltérés van, szintén szankciókat vezetnek be.
Szankciók lehetnek:
–

kis súlyú hiba esetén szóbeli figyelmeztetés,

–

pénzbeli eltérés esetén pénzbeli bírság kiszabása.

A feltárt probléma súlyát az adóellenőrök mérlegelik és ezután döntenek arról, hogy
melyik szankciót alkalmazzák.
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3. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
ellenőrzései
3.1 Az ÁNTSZ jogosultságai és feladatai
A szállodák közegészségügyi viszonyainak ellenőrzését elsőfokú hatóságként
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) területileg illetékes
kistérségi intézetei látják el. Az ÁNTSZ jogosultságait és feladatait az 1991. évi XI.
törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről az alábbiakban
határozza meg:
„1. § (1) A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezésés táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, illetőleg sugár-egészségügyi, kémiai
biztonsági),

a

járványügyi,

az

egészségfejlesztési

egészségnevelési és egészség-megőrzési),
tevékenységek

irányítása,

koordinálása

(egészségvédelmi,

az egészségügyi

és

felügyelete,

igazgatási

valamint

az

egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy)
állami feladat, amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv lát el.
2. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv felügyeletet gyakorol az ország
közegészségügyi-járványügyi

(a

továbbiakban

együtt:

közegészségügyi)

viszonyai felett. Ennek keretében
a) az ország egész területén - a Magyar Honvédség, az országban tartózkodó
külföldi fegyveres erők és a rendvédelmi szervek (ide nem értve a büntetésvégrehajtási szervezetet) tevékenységének kivételével - közegészségügyi
ellenőrzést végez;
b) biztosítja a vasúti, a vízi és a közúti határforgalom, valamint a nemzetközi légi
forgalom közegészségügyi ellenőrzését;
c) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését;
d) végrehajtja a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat.
…
4. § … (3) Az egészségügyi államigazgatási szerv kémiai biztonsággal
összefüggő

tevékenysége

körében ellátja

a

veszélyes

anyagokkal és

készítményekkel kapcsolatos külön jogszabály által előírt eljárás szerinti
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engedélyezési és ellenőrzési feladatokat, a veszélyes anyagok, veszélyes
készítmények egészségügyi toxikológiai nyilvántartását és tájékoztató szolgálat
működtetését.
…
(5) Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy keretében az egészségügyi
államigazgatási szerv …
b) táplálkozás-egészségügy szakterületen
ba) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági
állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre
vonatkozóan,
bb) a ba) alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi
vizsgálatokat végez, különös tekintettel a vendéglátás - ezen belül kiemelten a
munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, az oktatási és nevelési
intézményekben,

továbbá

a

szociális

ellátás,

a

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi szolgáltatás keretében bármely formában nyújtott étkeztetés területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan,
tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel,
bc) a ba) és a bb) alpont szerinti területeken közreműködik a táplálkozásegészségügyi előírások kidolgozásában,
bd)

a

ba)-bc)

alpont

szerinti

feladatok

végrehajtásával

összefüggő

eredményekről tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet;
…
10. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdésének a)
pontjában foglalt kivétellel - valamennyi természetes és jogi személyre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört
gyakorol.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során az ellenőrzött
személy köteles az ellenőrzéshez szükséges munkaerőt ellenszolgáltatás nélkül
az ellenőrző rendelkezésére bocsátani. Közegészségügyi vagy járványügyi
érdekből a szemle haladéktalanul megtartható.
(3)

Az

ellenőrzésről

jegyzőkönyvet

kell

készíteni,

amelynek

a

ténymegállapításokon kívül tartalmaznia kell a felelős személy ezekre
vonatkozó nyilatkozatát is.
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(4) Ha az ellenőrzésen a felelős személy nem volt jelen, a jegyzőkönyv másolati
példányát meg kell küldeni részére azzal, hogy nyilatkozatát a kézbesítéstől
számított 10 munkanapon belül megteheti.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv jogosult az ellenőrzéshez szükséges
vizsgálatokat elvégezni, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint
elvégeztetni.
…
11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során
megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és
súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok
végrehajtását.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli
a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések
végrehajtását;
b)

a

hiányosságok

működésének,

megszüntetéséig

illetőleg

az

az

egészségre

intézmény,
ártalmas

létesítmény
vagy

stb.

veszélyes

tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését, ha e szabálytalanságok
fennállása egészségkárosodást okozhat;
c) súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az
egészségre ártalmas tárgyak, vagy anyagok használatának és forgalmazásának
megszüntetését, szükség esetén megsemmisítését;
…
13. § Az egészségügyi államigazgatási szerv
a) eljár a hatáskörébe tartozó szabálysértés esetén, ennek keretében helyszíni
bírságot szabhat ki, egyéb szabálysértés miatt pedig az eljárásra illetékes
szervnél feljelentést tehet;
b)

kisebb

súlyú

cselekmény

(mulasztás)

esetén

a

felelős

személyt

figyelmeztetésben részesítheti;
c) fegyelmi vétséget megvalósító magatartás felfedésekor kezdeményezheti a
fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatását;
d) bűncselekmény észlelése esetén feljelentést tesz az illetékes szervnél.
…―
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Az ÁNTSZ a fent említett törvény alapján a szállodákban közegészségügyi
és/vagy kémiai biztonsági ellenőrzéseket végez. Ilyen ellenőrzéseket kizárólag
közegészségügyi felügyelők és/vagy tisztiorvosok végezhetnek. Az ellenőrzések
alapvetően két fő csoportba sorolhatók:
- a működés megkezdése előtt a működési engedély kiadásához előírt helyszíni
szemle,
- a működés megkezdése után a vonatkozó jogszabályi előírások betartását vizsgáló
ellenőrzések.
Az ellenőrzések lefolytatását a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási
hatósági

eljárás

és

szolgáltatás

általános

szabályairól

szabályozza.

Az

ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, melynek felépítését is ez a
törvény szabályozza az alábbiak szerint:
„Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés
39. § (1) A tárgyalásról, a lefoglalásról és a jogszabályban meghatározott
eljárási cselekményekről, valamint ha az ügyfél kéri vagy az eljárás érdekében
egyébként szükséges, a szóbeli kérelemről, az ügyfél, a tanú, a szakértő
meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról és más bizonyítási cselekményekről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a hatóság valamely eljárási cselekmény során
hatósági tanút alkalmaz, jegyzőkönyvet készít az eljárási cselekményről.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az
ügyiratszámot,
b) a meghallgatott nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és - ha azt a
hatóság tudomására hozta - egyéb elérési lehetőségét,
c) az alkalmazott hatósági tanú nevét,
d) a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés
megtörténtét,
e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az (1)
bekezdésben felsorolt eljárási cselekmények során tapasztalt, az ügy
eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,
ideértve a hatósági tanú észrevételeit is,
f) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját és
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g) a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy
képviselője, a hatósági tanú, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető
oldalankénti aláírását.
(3) A meghallgatott személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását,
szakértői véleményét vagy azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint
tartalmazza.
(4) A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre a jegyzőkönyvre
vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy azok a (2) bekezdés a)-f)
pontjában felsoroltakat tartalmazzák. A hangfelvételt, valamint a kép- és
hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás
befejezéséig a (2) bekezdésnek megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(5) A hatóság a költségtakarékosság és hatékonyság követelményének
megfelelően választja ki a jegyzőkönyv készítésének formáját. Az ügyfél vagy
az eljárás egyéb résztvevője az ezzel járó költségek megtérítése mellett
kérheti az általa megjelölt jegyzőkönyvezési forma alkalmazását.
(6) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárási cselekményekről hivatalos feljegyzést
kell készíteni, ha jegyzőkönyv - az ügyfél erre irányuló kérelme vagy a
jegyzőkönyvkészítést indokolttá tévő körülmények hiányában - nem készül. A
hivatalos feljegyzés tartalmazza felvételének helyét és időpontját, az ügy
tárgyát és számát, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés
megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását,
az eljáró ügyintéző nevét és aláírását, a szóbeli kérelemről készült hivatalos
feljegyzés ezen kívül tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét, valamint a
kérelem tartalmát.‖

3.2 Az ÁNTSZ ellenőrzéseinek egyéb jogszabályi alapjai
Az ÁNTSZ ellenőrzéseit a fentebb említett egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény mellett
több más jogszabály is szabályozza. Ezek a jogszabályok egyrészt az ellenőrzés
célját, tárgyát és feltételeit, másrészt a lehetséges szankciókat és azoknak mértékét
szabályozzák.
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A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény célja, hogy garantálja a
Magyarországon

tartózkodó

természetes

személyek

kémiai

biztonsághoz

kapcsolódó jogait. A szállodában mint munkahelyen használt vegyszerek és egyéb
veszélyes anyagok tárolására vonatkozóan a törvény a következőképpen
rendelkezik.
„15. § (1) A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tárolásáért
szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés
során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a
tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes
vagy jogi személy felelős.
Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a
veszélyes készítmények megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet
végző felel.
(2) A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények tárolásáért az (1)
bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag,
illetve veszélyes készítmény a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget
ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
…
17. § (1) Bármely bejelentéshez kötött tevékenység csak a (2)-(8) bekezdés
szerint

feliratozott

(címkézett)

veszélyes

anyaggal,

illetve

veszélyes

készítménnyel végezhető.
(2) A

feliratot

(címkét) a

tevékenység során alkalmazott

valamennyi

csomagolási egységen el kell helyezni. A felirat (címke) magyar nyelven jól
olvashatóan és letörölhetetlen módon tartalmazza
a) a termék nevét, a benne lévő veszélyes anyag megnevezését a közösségi
jegyzék, illetve, ha ebben nem szerepel, a magyarországi jegyzék szerinti
valamely megnevezésének megfelelően, vagy – jegyzékbevételig – valamely
hivatalos nemzetközi elnevezés magyar megfelelőjét;
b) a magyarországi bejelentő vagy törzskönyveztető megnevezését és teljes
címét, telefonszámát;
c) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény használatával felmerülő
veszély megjelölését és a veszély jelképét (szimbólumát);
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d) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény használatával járó különös
kockázatokat

megjelölő,

az

egészségügyért

felelős

miniszter

által

meghatározott szabványmondatokat (R mondat);
e) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény biztonságos használatával
kapcsolatos,

az

egészségügyért

felelős

miniszter

által

meghatározott

szabványmondatokat (S mondat);
f) az Európai Közösségben (EU-ban) jegyzékbe vett veszélyes anyagok esetén
az EINECS, illetve az ELINCS szerinti jegyzékszámot. Az e jegyzékekben
szereplő anyagok esetében - a lakossági forgalomba kerülő veszélyes anyagok
esetén 2002. január 1. napjától - a feliraton (címkén) szerepelnie kell az „EK
felirat‖ szavaknak is.
(3) Az irritáló, oxidáló, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes veszélyességi
osztályba sorolt, valamint a lakosság számára nem forgalmazott ártalmas
anyagok és ártalmas készítmények esetében az R mondatokat és az S
mondatokat nem kell feltüntetni azokon a csomagolási egységeken, amelyek
nem tartalmaznak 125 ml-nél nagyobb mennyiséget.
(4) A feliraton (címkén) a (2) bekezdés szerinti információkat olyan módon kell
feltüntetni, hogy azok a háttértől szembeötlő módon elkülönüljenek és a jól
olvashatóságot lehetővé tévő méretűek legyenek.
(5) A veszélyt jelző szimbólumot fekete színnel narancssárga alapra kell
nyomtatni. A felirat (címke) vagy a csomagolás színének és megjelenésének
olyannak kell lennie, hogy a veszélyt jelző szimbólum és annak háttere jól
látható legyen.
(7) A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felirata (címkéje)
megtévesztő jelölést vagy szöveget nem tartalmazhat.
(8) Az (1)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik az Fvt.-ben az
áruk címkézésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását.
(9) Kivételes esetekben, saját ipari célra továbbhasznált veszélyes anyagok és
készítmények esetében az eredeti nyelven történő feliratozás megváltoztatása
(újracímkézése) abban az esetben nem szükséges, ha az eredeti címkén a
veszélyt jelző szimbólum, veszélyjel, CAS-szám, R és S szám jól olvasható, és
a biztonsági adatlappal megegyező tartalmú írásos használati utasítást,
dokumentációt

bocsátanak

magyar

nyelven

a

tevékenységet

végző

rendelkezésére.
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(10) Nincs szükség a címkézésre abban az esetben, ha a szükséges adatok
közvetlenül a csomagoláson jól láthatóan feltüntetésre kerültek.‖
A szállodában a vegyszereket tehát zárható helyen kell tárolni, ezért a szálloda
vezetője

személyes

felelősséggel

csomagoláson, magyar nyelven

tartozik.

Minden

vegyszer

kell a

törvényben

szerepelnie

esetében

a

megszabott

információknak. A szállodában használt vegyszerekhez rendelkeznünk kell ún.
biztonsági adatlappal, amelyről a törvény így rendelkezik:
„22. § (1) A munkahelyi egészség és biztonság, illetőleg a környezetvédelem
érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából veszélyes anyag, illetve
veszélyes készítmény a tevékenységet foglalkozásszerűen végző személy
számára a gyártó vagy az importáló által elkészített magyar nyelvű biztonsági
adatlappal hozható forgalomba. Az adatlap tartalmazza az egészség és a
környezet védelméhez szükséges információkat.
(2) A tevékenységet végzőt a forgalmazó legkésőbb a termék első alkalommal
történő kiszolgálásakor látja el a biztonsági adatlappal. A termék ismételt
kiszolgálásakor a forgalmazónak a tevékenységet végzőt annak külön kérésére
kell csak a biztonsági adatlappal ismételten ellátnia.
(3) A biztonsági adatlap írásban vagy a felhasználó hozzájárulásával
elektronikus úton rögzített módon is átadható.
(4) A forgalmazó a biztonsági adatlap átvevőjéről nyilvántartást vezet, és a
tudomására jutott új információkról őt haladéktalanul tájékoztatja. A forgalmazó
ezen kötelezettsége az átvett veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény
szavatossági idejének lejártáig áll fenn.
(5) A biztonsági adatlap tartalmának, illetve formájának részletes szabályait az
egészségügyért felelős miniszter határozza meg.‖
Abban az esetben, ha a szálloda a fent nevezett törvény előírásait megszegi, az
ÁNTSZ szakembereinek nincs mérlegelési joga a szankcionálást illetően,
kénytelenek büntetést kiszabni. A legalacsonyabb büntetési tétel ebben az esetben
100.000,- Forint.
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védelméről

és

a

dohánytermékek

fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény betartását szintén
az ÁNTSZ ellenőrzi. A törvény értelmében:
„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben
foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a szolgáltatást igénybevevők számára nyitva
álló zárt légterű helyiségeiben;
b) tömegközlekedési eszközön;
c) zárt térben megtartott rendezvényen;
d) munkahelyen, e törvényben, külön jogszabályban, valamint a munkáltató
rendelkezései szerint meghatározott esetekben.
(2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
a)

egészségügyi

alapellátást,

illetőleg

járóbeteg-szakellátást

nyújtó

egészségügyi szolgáltatónak, illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat
nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a betegforgalom számára nyitva
álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg-szakellátását
végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben;
b) óvodákban;
c) a b) pont hatálya alá nem tartozó közoktatási intézménynek a tanulók által is
használt helyiségeiben;
d) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben;
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények közösségi
helyiségeiben;
f) helyi közforgalomban közlekedő tömegközlekedési eszközön, helyiérdekű
vasúton, valamint menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban
közlekedő autóbuszon;
g) sportlétesítménynek a sporttevékenység végzésére szolgáló zárt légterű
helyiségeiben.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - ha tűzvédelmi előírás nem tiltja dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni
a) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményeknek
kizárólag élelmiszerek, illetve egyéb italáruk kiszolgálására a vendégforgalom
számára nyitvaálló helyiségeiben, ha a helyiségben helyben történő
191

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

fogyasztás céljából meleg- és hidegkonyhai, továbbá cukrászati készítményt
nem, illetőleg - az üzletkörnek megfelelően - csak kiegészítő jelleggel hoznak
forgalomba;
b) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója, vagy egyéb okból történő
fogyasztása céljából létrejött rendezvényeken, feltéve, hogy a dohányzást az e
törvényben foglalt más rendelkezések egyébként nem tiltják.
(4) A dohányzóhely ugyanabban a helyiségben nem jelölhető ki, kivéve, ha
annak légtere a helyiség egyéb részétől elkülöníthető, vagy az elkülönítés
megfelelő légtechnikai megoldás alkalmazásával megoldható. A dohányzásra
kijelölt hely zárt légterű csak abban az esetben lehet, ha a megfelelő légcsere
feltételei

nyílászáró

felszerelésével

szerkezetekkel,

biztosítottak,

és

vagy
ott

egyéb

más,

műszaki

berendezés

nemdohányzó

személy

benttartózkodása – a munkaköri feladatok ellátásán kívül, a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel – a helyiség
rendeltetéséből adódóan nem szükségszerű.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában megfelelő a dohányzóhelyek légtechnikai
elkülönítése abban az esetben, ha a helyiségben legalább
a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító
mechanikus szellőztető berendezés működik, és
b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon
került kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az
elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás
irányába esnének.
(6) A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét az egészségügyi államigazgatási
szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult
rendszeresen ellenőrizni.
(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt
helyiségeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi
szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal szembetűnő módon meg kell jelölni, valamint a belépő vendégforgalom
számára jól látható helyen fel kell tüntetni, ha a szórakoztató, vendéglátó-ipari
szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményben a dohányzás a (3) bekezdés a)
pontja alapján korlátozás nélkül megengedett. A jelölés megfelelőségét a
fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi.
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…
4. § (1) A 2. § (1) bekezdésének a), illetőleg c) pontjaiban meghatározott
esetekben - az (5)-(6) bekezdésekben, valamint a 2. § (3) bekezdésében
foglalt kivétellel - dohányzásra az e törvényben foglaltaknak, valamint a
tűzvédelmi szabályoknak megfelelő helyet kell kijelölni és fenntartani,
amennyiben megfelelő önálló helyiség rendelkezésre áll, vagy az azonos
helyiségben a dohányzóhely 2. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő

kijelölése

a

helyiség

rendeltetésszerű

igénybevételének

veszélyeztetése nélkül megoldható, és a kijelölés a 2. § (2) bekezdése alapján
nem tiltott. Dohányzóhely kijelölésének hiányában a helyiségen kívül
dohányzás céljára szolgáló területet kell meghatározni, a 2. § (7)
bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával.
…
(6) Szórakoztató, vendéglátó-ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény
üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben
az

esetben

az

intézményben

dohányzóhelyet

kijelölni

nem

kell.

A

nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat
vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára
nyitvaálló

bejáratánál,

valamint

a

vendégforgalom

által

igénybe

vett

valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.‖
Napjainkban az a trend érvénysül, hogy a szállodákban a nemdohányzó
vendégek védelme érdekében csak az arra kijelölt helyeken megengedett a
dohányzás. A szállodai szobák esetén ügyelni kell arra, hogy ha kijelölünk
dohányzó szobákat, akkor oda ne helyezzünk nemdohányzó vendégeket, vagy ha
nem áll rendelkezésre megfelelő számú nemdohányzó szoba, hívjuk fel a vendég
figyelmét arra, hogy az adott szobában dohányozni szoktak. A falak, a szőnyeg és
az egyéb textilek ugyanis átveszik a dohányfüst illatát, ami a nemdohányzó
vendégek számára zavaró lehet. Amennyiben egy szálloda vét ez ellen a
törvénnyel szemben, akkor az ÁNTSZ ellenőrei a probléma súlyától függően az
üzemeltetőt helyszíni bírsággal, vagy határozattal kirótt bírsággal sújthatják.

Az

ÁNTSZ

ellenőreinek

a

különböző

bírságok

kiszabásakor

a

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. számú törvény előírásait kell követniük. A
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törvény alapján szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban
megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati
rendelet szabálysértésnek nyilvánít. A szabálysértést az ellenőrök büntetésként
pénzbírsággal

vagy

intézkedésként

pedig

figyelmeztetéssel

sújthatják.

A

pénzbírság legalacsonyabb összege 3000,- Forint a legmagasabb 150.000,- Forint
lehet. Az összeg meghatározásánál az ellenőröknek mérlegelniük kell a feltárt
hiányosság fajtáját és súlyosságát.
Az utóbbi években egyre több szálloda nyújt ún. wellness szolgáltatásokat és
rendelkezik

saját

fürdőrészleggel.

Ezeknek

a

szállodáknak

szolgáltatásaik

nyújtásánál a következő kormányrendeleteket is be kell tartaniuk:
–

121/1996. (VII. 24.) kormányrendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről,

–

37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről.

Mindkét rendelet nagyon szigorú és részletes előírásokat tartalmaz, melyek a
vízminőség, a technikai és technológiai feltételek mellet még a fürdőkben alkalmazott
dolgozók végzettségét is szabályozzák. Ezeknek a szabályoknak a betartását szintén
az ÁNTSZ ellenőrei vizsgálják és hiányosság megállapítása esetén korlátozásokat
rendelhetnek el, illetve bírságot szabhatnak ki.

3.3 Ellenőrzések
Mint az előbbi fejezetből kiderült, az ÁNTSZ szakemberei kétféle ellenőrzést
végeznek a szállodákban. A következőkben arra térünk ki részletesen, hogy ezeknek
a vizsgálatoknak mi a célja, hogyan zajlanak le, milyen következményei lehetnek,
illetve az ellenőröknek mik a tapasztalatokat és tanácsokat fogalmaztak meg a fiatal
szállodai menedzserek számára.
3.3.1 Működési engedély kiadásához szükséges szakhatósági szemle
A 239/2009. számú kormányrendelet a szállodák számára működési engedély
kiváltását írja elő. A működési engedély iránti kérelmet a szálláshely üzemeltetője a
területileg illetékes önkormányzat jegyzőjénél nyújtja be, aki levélben értesíti erről az
ÁNTSZ-t. A kérelem benyújtását követően az ÁNTSZ ellenőrei a szálláshelyen
helyszíni szemlét tartanak, melyről jegyzőkönyv készül. A szemle díja 2010-ben
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működési engedélyenként 28.500,- Forint függetlenül a szálloda kapacitásától,
vagyis ugyanezt a díjat kell megfizetnie egy 20 szobás belvárosi szállodának és egy
több száz szobás wellness szállodának is. A működési engedélyek kiadásával
kapcsolatos teendőket egyébként várhatóan 2010 őszétől az újonnan felálló megyei
kormányhivatalok fogjál ellátni. A szakhatósági szemlét a 2004. évi CXL. törvény a
következőképpen írja le:
„56. § (1) Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt:
szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a
hatóság szemlét rendelhet el.
(2) Szemlét a hatóság ügyintézője, a hatóság által kirendelt szakértő, illetve
jogszabály

alapján

erre

felhatalmazott

más

személy

végezhet,

aki

jogosultságát a szemle során - az 57. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel köteles igazolni. Jogszabály a szemle lefolytatásához a szemlét végző
személy részére megbízólevél kötelező használatát rendelheti el.
(3) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy az ügyben eljáró
szakhatóság állásfoglalását helyszíni szemle keretében adja meg. A helyszíni
szemle időpontjáról a hatóság a szakhatóságot legalább tíz munkanappal
korábban a szakhatósági megkeresés megküldésével értesíti.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a 33. § (3) bekezdés d) pontja
és a 33. § (8) bekezdése nem alkalmazható.
57. § (1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében
meghatározott személyt (a továbbiakban együtt: szemletárgy birtokosa) a
szemléről - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - előzetesen értesíteni
kell.
(2) Ha az előzetes értesítés a szemle eredményességét veszélyeztetné, a
szemletárgy birtokosát a szemléről annak megkezdésekor szóban kell
tájékoztatni.
(3) Ha a szemle megkezdése előtti tájékoztatás veszélyeztetné annak
eredményességét,

a

hatóság

a

szemle

befejezésekor

átadja

vagy

haladéktalanul megküldi a szemletárgy birtokosának a jegyzőkönyv egy
példányát. Mellőzhető a tájékoztatás, ha a szemle a szemletárgy birtokosának
közreműködése nélkül, külső vizsgálattal elvégezhető.
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szemletárgy

birtokosának

távolléte

nem

akadálya

a

szemle

megtartásának. Jogszabály meghatározott ügyekben előírhatja, hogy a szemle
csak akkor kezdhető meg, ha a szemletárgy birtokosa vagy alkalmazottja,
meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú jelen van.
(5) A szemlén az ügyfél jelen lehet, kivéve, ha a szemletárgy birtokosa
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését
rendelték el.
57/A. § (1) Szemlét a megfigyelni kívánt tevékenység folytatása idején, nem
székhelyként bejelentett magánlakásban pedig - kivéve, ha a szemle sikeres
lefolytatása más időpont választását teszi szükségessé - munkanapon 8 és 20
óra között lehet végezni. A szemlét úgy kell végezni, hogy az a szemletárgy
birtokosának munkáját, a rendeltetésszerű tevékenységet lehetőleg ne
akadályozza.
(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet veszélye miatt, továbbá
közrendvédelmi, közbiztonsági, illetve törvényben meghatározott más fontos
okból a szemle haladéktalanul megtartható.
(3) A szemle megtartása során - a tulajdonos értesítésével egyidejűleg - a
szemletárgy birtokosa kötelezhető a szemletárgy felmutatására, illetve arra,
hogy az ügyfelet a szemle helyszínére beengedje.
(4) A szemle során a szemlét végző személy a hatásköre gyakorlásának
keretei között

a

megfigyelni kívánt

területre,

építménybe és egyéb

létesítménybe beléphet, ott a szemle tárgyával összefüggő bármely iratot,
tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemletárgy birtokosától és a
szemle helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhet, a
helyszínről,

a

szemletárgyról,

folyamatokról

fényképet

vagy

kép-

és

hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást
folytathat le.
(5) Ha a szemlét a hatóság informatikai eszköz útján végzi, a szemle
elvégzésére való jogosultság igazolását követően jogszabály, személyes
adatok tekintetében törvény által meghatározott körben a szemletárgy
birtokosának a hatóság részére - szükség szerint az informatikai rendszerhez
történő hozzáférés technikai és jogosultsági feltételeinek biztosításával hozzáférést kell biztosítania az adatokhoz.
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(6) A szemletárgy birtokosa a minősített adatot tartalmazó szemletárgy
felmutatására nem kötelezhető, ha nem kapott felmentést a szemletárgyra
vonatkozó titoktartási kötelezettség alól.‖
A helyszíni szemle előre bejelentett időpontban zajlik. Az időpontról az ÁNTSZ
szakembereivel telefonon is lehet egyeztetni, a munkatársak a lehetőségekhez
mérten rugalmasak ebben a kérdésben. A törvény szerint a működtetőnek, vagy
annak képviselőjének nem kötelező jelen lenni a szakhatósági szemlén, de
mindenképp javasolt. Ha ugyanis jelen van, azonnal reagálni tud az ellenőrök
felvetéseire és így sok időt és további utánajárást takaríthat meg.
A szemlének alapvetően három kimenetele lehet:
- az ÁNTSZ ellenőrei mindent rendben találnak és kikötések nélkül azonnal
engedélyezik a működési engedély kiadását,
- az ÁNTSZ szakemberei bizonyos hiányosságokat tárnak fel és javaslatot tesznek
ezek megszüntetésekre, azaz kifogásokkal járulnak hozzá a működési engedély
kiadásához (például szúnyoghálót kell felszerelni egy raktárablakra, vagy zárható
szekrényben kell tárolni a vegyszereket),
- az ÁNTSZ szakemberei olyan alapvető hiányosságokat tárnak fel, amelyek nem
teszik lehetővé a szálláshely működését, ilyen esetben nem járulnak hozzá a
működési engedély kiadásához (pl. hiányoznak az alapvető higiénés feltételek).
3.3.2 Nem tervezett ellenőrzések
Az ÁNTSZ szakemberei a már működő szállodákban nem tervezett,
véletlenszerű ellenőrzéseket is végezhetnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek a célja
megállapítani, hogy a szálloda megfelel-e a közegészségügyi és kémiai biztonsági
előírásoknak. Ezek az ellenőrzések véletlenszerűek, azaz nem előre bejelentett
időpontban zajlanak. Az ellenőrzéseknek nincs időbeli korlátja, sőt az is előfordulhat,
hogy ha szükséges, az ellenőrök több napon keresztül ellenőriznek a szállodában.
Az ellenőröknek joguk van a szállodában bárhová bemenni, de a gyakorlatban ezt
nem teszik meg, hanem inkább azokat a helységeket ellenőrzik, amelyek
közegészségügyi szempontból kritikusabbnak tekinthetők: raktárak, hulladékgyűjtők,
konyha, mosogató, étterem, mosoda.
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Az ellenőrzés során az ellenőrök először bemutatkoznak és kérik, hogy
látogatásukról értesítsék a felelős vezetőt. Legszerencsésebb, ha a felelős vezető az
ellenőrzésen személyesen jelen tud lenni, mert így azonnal tud válaszolni az
ellenőrök kérdéseire, illetve az ellenőrzés végén le tud ülni az ellenőrökkel, hogy
megbeszélje velük az esetleges hiányosságokat, illetve azt, hogy ezeket hogyan
lehetne a legmegfelelőbb módon orvosolni.
Ha a felelős vezető valamilyen okból kifolyólag nem tud személyesen részt
venni az ellenőrzésen, akkor megbízhatja az egyik alkalmazottat, hogy legyen az
ellenőrök segítségére. Mindenesetre az ellenőrzést a szállodának megtagadnia nem
lehet, azaz az ellenőrök mindenképp lefolytatják azt. Amennyiben nem a felelős
vezető kíséri az ellenőrzés során az ÁNTSZ szakembereit, fontos megjegyezni, hogy
az alkalmazottat semmilyen felelősség nem terheli, ő csupán kíséri az ellenőröket,
illetve az ellenőrzés végén aláírásával igazolja a jegyzőkönyv végén az ellenőrzés
tényét. A feltárt problémák súlyától függően előfordulhat, hogy a felelős vezetőt
beidézik az ÁNTSZ kistérségi irodájába személyes beszélgetésre, hogy tisztázni
tudják ezeket.
A véletlenszerű ellenőrzéseknek két kimenetele lehet:
–

az ellenőrök mindent szabályosnak találnak,

–

az ellenőrök hiányosságokat tárnak fel.

Az első esetben a jegyzőkönyv aláírásával mindkét fél egyszerűen tudomásul veszi
az ellenőrzés lefolytatását és ezzel az ügy lezárult. Ha a felelős vezető nem volt
jelen, akkor a megbízott írja alá a jegyzőkönyvet és a felelős vezetőnek nincs további
dolga. A második esetben, vagyis ha az ellenőrök hiányosságokat fedeznek fel,
akkor a problémától függően többféle kimenetele lehet az ügynek. Amennyiben a
felelős vezető jelen van, akkor az ellenőrök mindenképp egy záró-beszélgetésen
megbeszélik a feltárt hiányosságokat és tanácsokat adnak a felelős vezetőnek, hogy
hogyan tudja leghatékonyabban orvosolni ezeket. A feltárt hiányosság vagy
hiányosságok súlyától függően az ellenőrök a következő szankciókat alkalmazhatják
a szállodával szemben:
–

figyelmeztetés,

–

helyszíni bírság,

–

későbbi időpontban kiszabott bírság.
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A figyelmeztetésnek anyagi következménye nincs, míg a bírság pénzbeli büntetést
jelent. Ha a feltárt hiányosság 15 napon belül orvosolható, akkor a szálloda
lehetőségek kap a hiba kijavítására, ilyen esetben mentesül a bírság megfizetése
alól. A legtöbb hiányosság esetében az ellenőröknek mérlegelniük kell, hogy
mennyire súlyos problémáról van szó, illetve milyen szankciót alkalmaznak, vannak
ugyanakkor olyan jellegű hiányosságok is, amelyek kötelező intézkedést követelnek
meg az ellenőröktől.

3.4 Az ellenőrök tapasztalatai
Az ellenőrök eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy a frissen végzett
szállodai szakemberek inkább együttműködőek az ellenőrökkel, és jobban elfogadják
azok tanácsait, mint az idősebb szakemberek. Igaz, hogy folyamatosan tárnak fel az
ellenőrök hiányosságokat, de ezek az utóbbi években már kevésbé súlyosak. Sajnos
az elmúl 4-5 évben nem kis mértékben a médiában megjelent híreknek
köszönhetően az emberekben kialakult egyfajta ellenségkép az ellenőrökről. A
legtöbb átfogó, országos ellenőrzésnek a neve is ebbe az irányba hatott, gondoljuk
csak a „Csillagszóró hadműveletre” vagy a „Kánikula hadműveletre”. Ezen nagyobb
ellenőrzések során gyakran a kirótt bírságok mértékét hangsúlyozták, ami
egyértelműen

károsan

befolyásolta

többek

között

az

ÁNTSZ

ellenőreinek

megítélését. Szerencsésebb lenne a jövőben az ilyen ellenőrzések esetén a
konstruktív kritikai együttműködést és a javító szándékot hangsúlyozni. Szükséges
továbbá az is, hogy a szállodai szakemberek inkább preventív, azaz megelőző
módon gondolkodjanak, ha kell, kérjenek saját maguk helyszíni szemlét az ÁNTSZtől, ha valamilyen kérdésben nem tudják eldönteni, hogy mi lenne a jogszabályi
előírásoknak megfelelő eljárás. Ilyen esetekben az ÁNTSZ ellenőrei törvényben
meghatározott díjazás fejében helyszíni szemlét tartanak a szállodában és
megfogalmazzák véleményüket, javaslataikat az adott probléma kapcsán. Ennek a
preventív vizsgálatnak az előnye, hogy bár pénzbe kerül, de a szállodai vezető biztos
lehet abban, hogy ha a megfogalmazottak alapján jár el, nem kell a későbbiekben
pénzbírságra számítani az adott ügy kapcsán. Annak ellenére, hogy ezzel a
lehetőséggel több nyugat-európai országban a szállodai menedzserek rendszeresen
élnek, Magyarországon ez nem terjed el, sőt az ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvi és
Pétervásárai Kistérségi Irodájában erre egyáltalán nem volt még példa.
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3.5 Mit tegyünk az ellenőrzések során?
Az ellenőrzést végző ÁNTSZ szakemberekkel készített interjúk során
rákérdeztünk arra is, hogy milyen viselkedést várnak el a szállodai vezetőktől az
ellenőrzések során. Ezek alapján az alábbi tanácsokat fogalmazzuk meg a leendő
szállodai menedzserek számára:
–

Ha csak lehet, legyünk jelen az ellenőrzésen. Az, hogy nem vagyunk ott, nem
mentesít minket a felelősség alól.

–

Legyünk

az

ellenőrzés

során

együttműködőek

és

válaszoljunk

mindig

jóhiszeműen, legjobb tudásunk szerint az ellenőrök kérdéseire.
–

A szükséges dokumentációt mindig tartsuk egy helyen és naprakészen, hiszen
bármikor számíthatunk ellenőrzésre.

–

Az ellenőrzés során legyünk lojálisak és becsületesek, ha nem így járunk el,
abból csak nagyobb problémáink származhatnak.

–

Az ellenőrzés végén folytassunk konstruktív beszélgetést az ellenőrökkel, hiszen
a

hibákból

is

figyelembevételével

sokat

tanulhatunk,

biztos,

hogy

illetve

megtaláljuk

az
a

ellenőrök
megfelelő

tanácsainak
megoldást

a

problémákra.

3.6 Mit ne tegyünk az ellenőrzések során?
Arról is érdeklődtünk az ellenőröktől, hogy milyen magatartást kerüljenek
mindenképp a szállodai menedzserek, mert az negatívan befolyásolhatja az
ellenőrzés végkimenetelét. A válaszokat összegezve a következő javaslatlistát
állítottuk össze a fiatal szállodai menedzserek részére:
–

Ne tagadtassuk le magunkat, ha ellenőrök jönnek a szállodába, mert attól, hogy
nem vagyunk jelen, a problémák még ott maradnak és az ellenőrök fel is fedik
őket.

–

Ne hárítsuk a hibát az alkalmazottakra, hiszen ők azt csinálják, amire a felelős
vezetőjük utasítja.

–

Az, hogy nem ismerünk valamilyen jogszabályt, még nem jelenti azt, hogy nem is
kell betartanunk. A tájékozatlanságunk súlyos hiba!

–

Az ellenőrzés alatt ne akarjunk minden felfedett hibát azonnal az ellenőrök szeme
láttára és füle hallatára megoldani, hanem inkább várjuk meg az ellenőrzés végét,
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és akkor egy összegző jellegű záró beszélgetés keretei között tisztázni tudjuk a
hiányosságokat.
–

Ne tagadjunk le nyilvánvaló tényeket, hiszen tudjuk: „a tények magukért
beszélnek”. A tagadással a problémát nem tudjuk megszüntetni.

–

Ne sürgessük az ellenőröket, ne legyünk velük türelmetlenek, hiszen ezzel csak
idegesítjük őket munkájuk végzése közben, és amit akarnak, úgyis megnéznek.

–

Semmiképp ne akarjuk lefizetni, megvesztegetni az ellenőröket, hiszen annak
nagyon komoly büntetőjogi felelőssége van.
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4. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 10. §-a
szerint Magyarországon a következő szerveket soroljuk az adóhatóságok közé:
–

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (a továbbiakban: állami
adóhatóság),

–

a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei (a továbbiakban:
vámhatóság),

–

az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság).

Az adóhatóság a törvényben előírtak alapján az adót, a költségvetési támogatást:
–

megállapítja,

–

nyilvántartja,

–

az adót beszedi,

–

végrehajtja,

–

a költségvetési támogatást kiutalja.

Az adóhatóságok felügyeletét a pénzügyminiszter látja el.

4.1 Az állami adóhatóság alapfunkciója
Az állami adóhatóság alapfunkciója a kétirányú szolgáltatás:
–

egyrészt a költségvetési bevételek biztosítása az állam működéséhez,

–

másrészt

az adóztatás

rendszerében

az adózók

minél

teljesebb

körű

"kiszolgálása", lehetővé téve, hogy kötelezettségeiket a kornak megfelelő
színvonalú ügyintézés mellett pontosan teljesíthessék.
Az önadózás mai rendszerében két alappillérnek tekinthető az ellenőrzési és az
adóbeszedési

tevékenység.

Természetesen

ezeket

további

szakterületek

támogatják, így az adóügy, az informatika, a jogi, törvényességi kontroll, valamint az
egyéb funkcionális tevékenységek. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más
jogszabályokban

előírt

kötelezettségek

teljesítésének,

vagy

elmulasztásának

megállapítása, és hiányosságok esetén hatósági jogosítványok alkalmazásával
intézkedés a törvényes állapot helyreállítására. Az ellenőrzésnek az erőforrások
célszerű és gazdaságos kihasználásával, új módszerek kialakításával hatékonyan
kell feltárni a különböző adókikerülő magatartási formákat, emellett megfelelő
kommunikációval, segítő vizsgálatokkal elő kell mozdítani a helyes adózási gyakorlat
kialakítását.

202

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

4.2 Az állami adóhatóság ellenőrzéseinek jogszabályi alapjai
Az állami adóhatóság adóztatási tevékenységének egyik legfontosabb része az
ellenőrzés. Az ellenőrzési tevékenységének jogszabályi előírásait, illetve a
vizsgálatok lebonyolításának szabályait az alábbi törvények, illetve rendelet
tartalmazzák:
-

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.);

-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.);

-

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.);

-

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.)
kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet).

4.3 Ellenőrzési alapelvek
Az állami adóhatóság ellenőrzéseinek alapelveit az Art. 1-2. §-ai szabályozzák a
következők szerint:
–

Az adózó és az adóhatóság a törvényeknek megfelelően gyakorolhatja jogait és
teljesíti kötelezettségeit. Ha törvény az adóhatóságot mérlegelésre jogosítja fel,
azt csak a felhatalmazás céljának megfelelően, a törvényes keretek között
gyakorolhatja.

–

Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, a törvényeknek
megfelelően köteles eljárni és intézkedni.

–

Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik, a magánszemélyek
adóügyeiben tilos állampolgárság szerint megkülönböztetést tenni.

–

Az adóhatóság az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást
megadja, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót
jogainak érvényesítésére figyelmezteti.

–

Az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság
feladatainak végrehajtását.

–

Az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényekben meghatározott
feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést
engedélyez.

–

A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint
kell minősíteni. Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás
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szempontjából annyiban van jelentősége, amennyiben gazdasági eredménye
kimutatható.
–

A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt
vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével
kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások
magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci
magatartásnak.

–

Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás (cselekmény,
mulasztás) törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt.

–

Az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az
adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az
olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt
rendelkezések megkerülése.

–

Az adóhatóság az adót az összes körülményre, különösen a rendeltetésszerű
joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezettségre figyelemmel – ha az adó
alapja így nem állapítható meg, becsléssel – állapítja meg.

4.4 Az állami adóhatósági ellenőrzés alá vonható személyek
A Magyar Köztársaság területén és a vámszabadterületeken az adózás és
költségvetési támogatások tekintetében:
–

székhellyel, telephellyel rendelkező

vagy egyébként

gazdasági (termelő,

szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet folytató jogi személy;
–

lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező vagy egyébként itt
tartózkodó magánszemély;

–

vagyonnal

rendelkező

vagy

bevételt,

jövedelmet

(nyereséget)

elérő

magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet;
–

közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevő személy.

4.5 Az állami adóhatósági ellenőrzés alá vonható adók és
költségvetési támogatások
Az Art 4. §-a határozza meg azoknak az adóknak és költségvetési
támogatásoknak a körét, amelyek az állami adóhatóság ellenőrzése alá vonhatók.
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Az adó jellegű befizetések: az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a
központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap,
az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendő, törvényen
alapuló kötelező befizetéseket jelentik.

–

A költségvetési támogatások: a központi költségvetés, az elkülönített állami
pénzalap terhére törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben
meghatározott feltételek alapján juttatott támogatásokat jelentik.

–

Az adózás: az adó jellegű befizetésekkel és költségvetési támogatásokkal
kapcsolatos eljárásokat, valamint az adók és a költségvetési támogatások
megállapítását,

beszedését,

végrehajtását,

visszatérítését,

kiutalását

és

ellenőrzését jelenti.

4.6 Az adózó
Adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét,
adót, költségvetési támogatást megállapító törvény vagy az adózás rendjéről szóló
törvény írja elő. Az Art. 35. § (2) bekezdése szerint nem minősül adózónak a
kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy, viszont a kizárólag az adó
megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót
megillető jogokat. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód adózót megilletik
mindazon jogok, amelyek a jogelődöt megillették, továbbá teljesíteni köteles a
jogelőd által nem teljesített kötelezettségeket. Több jogutód esetén a jogelőd
kötelezettségeit a jogutódok vagyonarányosan teljesítik, teljesítés hiányában pedig a
jogelőd tartozásáért egyetemlegesen felelnek, a költségvetési támogatásra - eltérő
megállapodás hiányában - vagyonarányosan jogosultak. A szállodák esetében
egyrészt adózónak számít az a gazdasági társaság, amely a szálláshelyet
üzemelteti, illetve adózók a magánszemély szállodai alkalmazottak is, hiszen ők vagy
bért, vagy megbízási díjat kapnak a szálláshelyet üzemeltető gazdasági társaságtól.

4.7 Az adózó képviselete
4.7.1 A magánszemély képviselete
Magánszemélyt az adóhatóság előtt törvényes képviselője, valamint- ha nem
kíván személyesen eljárni - képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda,
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európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó,
könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult
gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú
személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság előtt a
képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti.
4.7.2 Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet
képviselete
Jogi személyt (a legtöbb szállodát üzemeltető gazdasági társaság ebbe a
kategóriába tartozik) és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az
adóhatóság előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező
személy, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott, jogtanácsos,
továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles
adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy
adótanácsadásra

jogosult

gazdasági

társaság,

illetőleg

egyéb

szervezet

alkalmazottja, tagja képviselheti.
4.7.3 Az állandó meghatalmazás vagy az eseti meghatalmazás
Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy eseti megbízást
adhat. Fontos tudni, hogy az állandó meghatalmazás, megbízás – a külön
jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl – az adóhatóság előtti
eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által
rendszeresített formanyomtatványon az állami adóhatósághoz bejelenti. Amennyiben
az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képviselője jelenti be, ebben az
esetben az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti,
illetve

az

állandó

meghatalmazás,

megbízás

visszavonását,

felmondását

haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A képviseleti jog megszűnését
a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog
keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő
bejelentéstől

hatályos.

Az

állandó

meghatalmazás

érvényessége

kezdő

időpontjaként a nyomtatványon az adóhatósághoz történő beérkezés napjától, illetve
a személyes benyújtástól későbbi időpont is megjelölhető. Amennyiben az adózó a
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képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és ezt az
adóhatóságnak

bejelenti,

a

bejelentett

kötelezettséggel

kapcsolatban

a

meghatalmazás, megbízás időtartama alatt a meghatalmazott, megbízott által
elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság - a számviteli, könyvviteli
szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb
szervezet alkalmazottja, tagja, valamint a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú
alkalmazottja kivételével – a képviselőt terheli.
4.7.4 Külföldi vállalkozás képviselete
A

külföldi

vállalkozás

nevében

és

érdekében

belföldi

gazdasági

tevékenységével összefüggésben adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe
járhat el, ha a külföldi vállalkozás belföldi fióktelep alapítására köteles vagy
egyébként ilyennel rendelkezik. Az adózási ügyvivő teljesíti a külföldi vállalkozás
belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat is.
Amennyiben a külföldi vállalkozás több fióktelepet létesít, az egyes fióktelepeken
folytatott gazdasági tevékenységével összefüggő adókötelezettségeket a fióktelepek
önállóan teljesítik, azonban olyan jognyilatkozatokat csak együttesen tehetnek meg,
amelyek a külföldi vállalkozás más belföldi fióktelepeinek adózására is kihatnak.
4.7.5 A pénzügyi képviselő
Az

a

külföldi

összefüggésben

vállalkozás,

gazdasági

amely

célú

belföldi

letelepedésre

gazdasági
nem

tevékenységével
köteles,

belföldi

adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. Pénzügyi
képviselő az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet, melynek
jegyzett tőkéje az 50 millió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű
bankgaranciával rendelkezik, továbbá az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása
nincs. A pénzügyi képviselő a feltételek meglétét a képviselet elfogadásának
bejelentésekor az adóhatóságnál igazolja. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás
képviseletére irányuló megbízás elfogadásától és a képviselet megszűnésétől
számított 15 napon belül az Állami Adóhatósághoz bejelenti a képviselet elfogadását,
illetőleg megszűnését, a külföldi vállalkozás adatait, továbbá a külföldi vállalkozás
adóügyeivel

összefüggésben

nyitott

belföldi

pénzforgalmi

bankszámla

számlaszámát. Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és
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pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozás számára
adószámot állapít meg. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti
annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A
pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt
személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el. A külföldi vállalkozás
adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges
felelősség terheli. A képviselet megszűnése a külföldi vállalkozás adókötelezettségét
nem érinti.

4.8 Iratbetekintés
Az adózó, továbbá az Art. 35. § (2) bekezdése szerint az adó megfizetésére
kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Ennek
értelmében minden olyan iratba betekinthet, és arról másolatot készíthet vagy kérhet,
amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
Korlátozható az iratbetekintés az adatszolgáltatásra vonatkozó iratok tekintetében az
ellenőrzés megkezdéséig, ha valószínűsíthető, hogy azok tartalmának megismerése
a későbbi ellenőrzést meghiúsítaná. Az iratbetekintés korlátozásáról az adóhatóság
végzéssel dönt.
Nem tekinthet be az adózó
–

az adóhatóság, illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső
levelezésébe;

–

a határozat (végzés) tervezetébe;

–

a

tanú

vagy

az

eljárásban

részt

vevő

más

személy

természetes

személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe (iratba), ha az adóhatóság
ezen adatokat zártan kezeli;
–

betekintési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó
iratba;

–

az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó,
adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik;

–

törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat
védelmét szabályozó törvény kizárja.
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4.9 Önellenőrzési jog
Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre, ha az Art. másként nem
rendelkezik. A jogkövetkezmények alkalmazása során az önellenőrzéssel esik egy
tekintet alá, ha az adózó a bevallása elfogadásával kivetett adó utólagos
módosítását kéri, adóbevallásának módosításával.
Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót,
adóalapot – az illeték kivételével – és a költségvetési támogatást az adózó
helyesbítheti. Amennyiben az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését
megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a
jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más
elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás,
akkor bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az
adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy
igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja. Nincs helye önellenőrzésnek, ha az
adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az
önellenőrzéssel

változtatná

meg.

Az

adózó

az

adókedvezményt

utólag

önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg veheti igénybe. Az ellenőrzés megkezdésétől
– vagyis az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés kézhezvételétől, illetve ha az
adóhatóság adózó előzetes értesítését mellőzi, a megbízólevél átvételétől - a
vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás – a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az adóhatóság által utólag megállapított adót,
költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. Önellenőrzéssel az adóalapot,
az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos
szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. Az önellenőrzés az
adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és – ha törvény előírja – az
önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó,
költségvetési támogatás, valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése,
illetőleg az adó, költségvetési támogatás igénylése. Nem minősül önellenőrzésnek,
ha az általános forgalmi adót a vámhatóságnak a termékimportot terhelő adót
megállapító határozatának módosítása miatt kell helyesbíteni. Ha a vámhatóság a
termékimportot terhelő adót megállapító határozatát utóbb módosítja, a módosító
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tételt annak a hónapnak a bevallásában kell elszámolni, amelyben a pénzügyi
teljesítés is megtörtént. Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást –
a

magánszemély

jövedelemadója

kivételével

–

a

feltárás

időpontjában

nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási
kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó, költségvetési
támogatás alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés
szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást
és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni. Az önellenőrzést
a magánszemély adózó az önellenőrzési lap benyújtásával végzi el.

4.10 Az adókötelezettség
Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése
(kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy az adózás rendjéről szóló
törvényben előírt:
–

bejelentésre, nyilatkozattételre;

–

adó-megállapításra;

–

bevallásra;

–

adófizetésre és adóelőleg fizetésére;

–

bizonylat kiállítására és megőrzésére;

–

nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre);

–

adatszolgáltatásra;

–

adólevonásra, adóbeszedésre;

–

pénzforgalmi számla-nyitásra.

A fenti pontokban megjelölt kötelezettség nem terjed ki a magánszemély adózóra
akkor, ha nem vállalkozó, munkáltató, kifizető, vagy adóbeszedésre kötelezett. A
törvény az adózót más kötelezettség alól is mentesítheti.

4.11 Önadózás
Az adót, a költségvetési támogatást az adózó köteles megállapítani, bevallani
és megfizetni (önadózás). A jogi személy és egyéb szervezet az adót és a
költségvetési támogatást – az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó, a
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vagyonszerzési illeték és a kiszabással megállapított eljárási illeték kivételével –
önadózással állapítja meg.
A magánszemély az adóját akkor állapítja meg önadózással, ha
–

vállalkozó, az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó, a vagyonszerzési illeték
és a kiszabással megállapított eljárási illeték kivételével;

–

az általános forgalmi adó alanya;

–

a személyi jövedelemadóját nem a munkáltatója (kifizető) állapítja meg;

–

az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alanya.

4.12 Adótitok
Adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás
vagy más irat. Az adóhatóság alkalmazottja, volt alkalmazottja, az ellenőrzésbe vagy
az eljárásba bevont szakértő és minden más személy, akinek az adatszolgáltatás, nyilvántartás, -feldolgozás, az ellenőrzés, az adó-megállapítás, az adó és adóelőleglevonás, adóbeszedés, adóvégrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során
feladataival összefüggésben adótitok vagy más titok jut a tudomására, köteles azt
megőrizni. Az adóhatóságot a hivatali eljárása során tudomására jutott minden irat,
adat, tény, körülmény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A fentiekben
megjelölt személy megsérti a titoktartási kötelezettséget, ha az adózás vagy bírósági
eljárás során megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen
személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi. Nem minősül
adótitoknak a nyilvános cégadat, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban
közreműködő szolgálattól kérhető adat, valamint az az adat, amely alanyával
(adóalannyal vagy adózóval) nem hozható kapcsolatba. Az adótitkot alapos okkal
használják fel, ha
–

adó vagy költségvetési támogatás ellenőrzését, az adóigazgatási eljárás
megindítását, lefolytatását vagy a törvényben megjelölt szervek tájékoztatását
szolgálja;

–

törvény előírja vagy megengedi;

–

az érintett hozzájárul;

–

a vállalkozási tevékenységet folytató adózó nevére, elnevezésére, székhelyére,
telephelyére, adószámára vonatkozó adatok megismerésére más adózónak - az
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őt terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez - vagy állami szervnek,
köztestületnek törvényben meghatározott feladata ellátásához van szüksége.

4.13 Elévülés
Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától
számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett
volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A
költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha
törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától
számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.
Az elévülés meghosszabbodik hat hónappal meghosszabbodik, ha az
adóbevallás

késedelmes

igénylésekor

az

benyújtásakor,

adó-megállapításhoz,

illetve

a

költségvetési

támogatás

illetőleg

a

költségvetési

támogatás

igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra. Az adó
megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bíróság által jogerősen
megállapított

bűncselekmény

(adócsalás,

társadalombiztosítási

csalás,

munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, csalás, jogosulatlan gazdasági
előny megszerzése) büntethetősége el nem évül. Az önellenőrzés bevallása – ha az
adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az elévülést megszakítja. Ha az
adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja, a másodfokú adóhatósági határozat
jogerőre

emelkedésétől

a

bíróság

határozatának

jogerőre

emelkedéséig,

felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó
megállapításához való jog elévülése nyugszik. Ha az adóhatóság az adóellenőrzés
során az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény
tisztázása érdekében a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények, illetőleg az
Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályai alapján külföldi adóhatóságot
keres meg, az erről szóló értesítés postára adásától a külföldi adóhatóság
válaszának megérkezéséig az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik.

4.14 Az adóhatóság jogai és kötelezettségei
Az állami adóhatóság jogait és kötelezettségeit az Art. 97-98. §-aiban találjuk.
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4.14.1 Az adóhatóság jogai:
–

adózó elővezetésének elrendelése,

–

adózó iratainak bevonása,

–

adózó iratai rendezésének, pótlásának, javításának engedélyezése,

–

belépés üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy
jövedelem ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe,

–

a vállalkozási tevékenységgel összefüggő járművek, járművek rakományának,
helyiségek, helyszín átvizsgálása,

–

iratok, tárgyak, munkafolyamatok megvizsgálása,

–

az adózótól, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítás, más személyektől
nyilatkozat kérése,

–

az adóköteles tevékenységben résztvevők személyazonosságának, részvételük
jogcímének tisztázása,

–

próbavásárlás, leltárfelvétel végzése,

–

próbagyártást elrendelése,

–

kapcsolódó vizsgálat elrendelése,

–

adózó irat-betekintési jogának korlátozása,

–

magánszemély személyazonosság igazolására való felhívás,

–

rendőri intézkedés kezdeményezése,

–

átvizsgálás, lefoglalás, fuvarellenőrzés,

–

kiegészítő ellenőrzés lefolytatása,

–

határidő meghosszabbítása,

–

bizonyítás lefolytatása hatósági eljárásban is,

–

rövidített határozat hozatala,

–

határozat/végzés saját hatáskörben való módosítása.

Az adóhatóság kötelezettségei:
–

megbízólevél egy példányának átadása,

–

adóellenőr ellenőrzési jogosultságának igazolása,

–

ellenőrzés típusáról, tárgyáról, várható időtartamáról tájékoztatás adása,

–

az adózó gazdasági tevékenységét legkisebb mértékben korlátozó joggyakorolás,

–

a képviselő képviseleti jogosultságának vizsgálata,

–

tényállás teljes körű tisztázása és bizonyítása (főszabály),
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–

tájékoztatás nyújtása ellenőrzés során tett megállapításokról,

–

adózó által felajánlott bizonyíték visszautasításának indoklása,

–

adózó javára szóló tények feltárása,

–

ellenőrzésről készült jegyzőkönyv átadása,

–

ellenőrzés határidőben történő lezárása,

–

konkrét jogviszonynak a jogviszony alanyainál egyféleképpen való minősítése,

–

adózó értesítése az ügyintézési határidő meghosszabbításáról,

–

adózó értesítése a kapcsolódó vizsgálat kezdő és befejező időpontjáról,

–

adózó értesítése külföldi adóhatóság megkereséséről,

–

törvényben meghatározott esetekben határozat hozatala.

4.15 Az adózó jogai és kötelezettségei
Adózó jogai:
–

ellenőrzés elhalasztására és az ellenőrzési cselekmények szünetelésére
vonatkozó kérelem előterjesztése (csak magánszemély),

–

meggyőződés az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról,

–

jelenlét az ellenőrzési cselekményeknél,

–

iratok pótlása, javítása,

–

képviselet igénybevétele,

–

jogi segítségnyújtás igénybevétele,

–

mulasztás igazolási kérelemmel igazolása,

–

átvizsgálást, lefoglalást elrendelő végzések, ezeket érintő intézkedések ellen
panasz benyújtása,

–

kapcsolódó vizsgálat eredményének megismerése,

–

iratbetekintés,

–

kifogás az ellenőrzési határidő túllépése esetén,

–

bizonyítási indítvány előterjesztése,

–

megállapításokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérése,

–

jegyzőkönyv megismerése,

–

észrevétel a jegyzőkönyv megállapításaira,

–

kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem,

–

fellebbezés benyújtása,

–

felügyeleti intézkedés kezdeményezése,
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–

fellebbezési jogról való lemondás,

–

adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése,

–

ismételt ellenőrzés kezdeményezése.

Adózó kötelezettségei:
–

együttműködés,

–

ellenőrzés feltételeinek biztosítása a helyszíni ellenőrzés alkalmával,

–

felhívásra idegen nyelvű számla, bizonylat hiteles magyar nyelvű fordításának
szolgáltatása,

–

iratok, adatok rendelkezésre bocsátása,

–

ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerésének
biztosítása,

–

meghatározott esetben bizonyítási kötelezettség,

–

idézésre megjelenés,

–

fellebbezés illetékének megfizetése,

–

felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékének megfizetése,

–

adómentesség, adókedvezmény okirattal, vagy más megfelelő módon való
bizonyítása.

4.16 Az állami adóhatóság ellenőrzéseinek célja
Az adóhatóság az adóbevétel megrövidítésének, a költségvetési támogatás,
adó-visszaigénylés jogosulatlan igénybevételének megakadályozása érdekében
rendszeresen ellenőrzi az adózókat és az adózásban részt vevő más személyeket.
Az

ellenőrzés

célja

az

adótörvényekben

és

más

jogszabályokban

előírt

kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés
során az adóhatóság feltárja és bizonyítja azokat a tényeket, körülményeket,
adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés és a joggal való visszaélés
megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást. Az adóhatóság a
célszerűség és gazdaságosság szempontjait érvényre juttatva használja fel
erőforrásait. Az ellenőrzési irányokat úgy kell meghatározni, hogy az ellenőrzöttség
tudata az adózókat az önkéntes jogkövetésre ösztönözze.
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4.17 Az ellenőrzés fajtái
Az adóhatóság az ellenőrzés célját
–

a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített ellenőrzést
is),

–

az állami garancia beváltásához kapcsolódó,

–

az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló,

–

az adatok gyűjtését célzó,

–

az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó,

–

az ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzéssel valósítja meg.

A bevallások utólagos vizsgálatára irányuló vizsgálat, ellenőrzéssel lezárt időszakot
teremt. Az ellenőrzéssel lezárt időszak azt jelenti, hogy alapesetben az adózó ezt az
időszakot – az ellenőrzés alá vont adónem tekintetében – nem önellenőrizheti, a be
nem nyújtott adóbevallás nem pótolható, és az adóhatóság erre az időtartamra
vonatkozóan csak ismételt ellenőrzést (ideértve a felülellenőrzést is) végezhet,
amennyiben ennek egyéb törvényi feltételei fennállnak.
4.17.1 Kötelező ellenőrzések
Kötelező ellenőrzést lefolytatni:
–

a vállalkozónál, ha felszámolását (végelszámolását) rendelték el, kivéve, ha a
hitelezői követelés bejelentését az adóhatóság a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján mellőzte;

–

az Állami Számvevőszék elnökének felhívására, illetve az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az önkormányzat képviselőtestületének határozata alapján; (az Állami Számvevőszék elnöke, illetőleg az
önkormányzat

képviselő-testülete,

akkor

rendelhet

el

ellenőrzést,

ha

a

rendelkezésére álló adatok, körülmények arra utalnak, hogy az adóhatóság a
törvényben

meghatározott

ellenőrzési

szempontok

megsértésével

mellőzi

valamely adózó vagy adózói csoport vizsgálatát, illetőleg a lefolytatott
ellenőrzések eredménytelensége mögött a megkülönböztetés nélküli eljárás
elvének megsértése áll);
–

az adópolitikáért felelős miniszter utasítására.

A fentieken túl az állami adóhatóságnak kötelező ellenőrzést végezni a legnagyobb
adóteljesítménnyel (költségvetési kapcsolatokkal) rendelkező 3000 adózó esetében
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háromévente)

valamennyi

adónem

és

költségvetési

támogatás

vonatkozásában.
4.17.2 Az ellenőrzési irányelv szerint végzett ellenőrzések
A

kötelező

ellenőrzéseken

túl

az

Állami

Adóhatóság

az

ellenőrzési

tevékenységét e törvény szerinti szempontok alapján a vezetője által évenként
február 20-áig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az Állami Adóhatóság
vezetőjének ellenőrzési irányelve az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai
célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi
érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg az adóbevételi szempontból
legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza
az adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak felhasználását.
Az ellenőrzési irányelv tartalmazza:
–

az adott év kiemelt vizsgálati céljait,

–

az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az egyes
térségekre,

településekre

jellemző

szakmánkénti,

tevékenységenkénti

jövedelmezőségi mutatókat, illetőleg a jövedelmezőségi mutatót el nem érő
adózók fokozott ellenőrzésének szempontjait,
–

az

ellenőrzési

típusok

tervezett

arányszámait,

különös

tekintettel

a

vagyongyarapodások vizsgálatára, a bevallás kiegészítése alapján elrendelt, és a
kiutalás előtti ellenőrzésre, valamint az átalakuló, a tevékenységüket kezdő, az
adókötelezettségüket

megszüntető,

vagy

más

jogutód

nélkül

megszűnő

vállalkozások ellenőrzésére.
A kiválasztásra felhasználható adatbázisok:
Az Állami Adóhatóság az adózókat – a kötelezően, illetőleg a véletlenszerű
kiválasztás alapján lefolytatandó ellenőrzéseken túl – célzott kiválasztási rendszerek
alkalmazásával választja ki ellenőrzésre. A célzott kiválasztási rendszerben az Állami
Adóhatóság
–

az adózó által benyújtott bevallások,

–

az adatszolgáltatások,

–

az

adózó

adófizetéseit,

a

részére

teljesített

kiutalásokat

tartalmazó

nyilvántartások,
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–

az adózónál korábban végzett ellenőrzések tapasztalatai, vagy

–

más

hatóságtól,

más

adózóktól

szerzett

adatok

feldolgozásával

és

egybevetésével választja ki az adózót ellenőrzésre.
4.17.3 Az újonnan alakult vállalkozások ellenőrzésre történő kiválasztása
Az Állami Adóhatóság minden naptári évben az adott évben jogelőd nélkül
alakult gazdasági társaságok legalább 20%-át kockázatelemzés alapján ellenőrzésre
választja ki. A kiválasztott adózóknál az adóhatóság az adószám megállapítását
követő 90 napon belül helyszíni ellenőrzés keretében az adózó által bejelentett
adatok (így különösen a székhelyre, a központi ügyintézés helyére, a szervezeti
képviselőre vonatkozó adatok) valóságtartalmát, hitelességét, valamint az egyes
adókötelezettségek teljesítését vizsgálja. Amennyiben az ellenőrzés keretében az
adóhatóság az adószám felfüggesztésére okot adó mulasztást állapít meg, úgy az
adószám

felfüggesztése

jogintézményét

és

az

ezzel

összefüggő

jogkövetkezményeket alkalmazza. A fentiekben említett kockázatelemzés keretében
az adóhatóság a gazdasági társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek korábbi
gazdasági tevékenységével, adózói múltjával kapcsolatban rendelkezésére álló
adatokat dolgozza fel és veti egybe.
A kockázatelemzés keretében figyelembe veendő szempont különösen, ha
–

az adózó tagja, vezető tisztségviselője korábban olyan gazdasági társaság tagja
vagy vezető tisztségviselője volt;


amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Állami Adóhatóságnál
nyilvántartott köztartozását nem egyenlítette ki;



amellyel szemben az Állami Adóhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel;



amellyel szemben az Állami Adóhatóság üzletlezárás vagy az adóköteles
tevékenység felfüggesztése intézkedést alkalmazott;



amelynek adószámát az Állami Adóhatóság felfüggesztette, illetőleg
törölte.

– az adózó tagja, vezető tisztségviselője egyéni vállalkozói igazolványát öt éven
belül az Állami Adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval kapcsolatos fizetési,
bejelentési, bevallási, nyilvántartási kötelezettség elmulasztása miatt vonták
vissza.
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Az Állami Adóhatóság az ellenőrzésekről vezetett nyilvántartásában az adózó
azonosítására szolgáló adatok feltüntetése mellett megjelöli az ellenőrzésre történő
kiválasztás módszerét és az ellenőrzés közvetlen okát.

4.18 Határidők az ellenőrzési eljárásban
Az adóhatóság az ellenőrzés vizsgálati programját oly módon határozza meg,
hogy az ellenőrzésre előírt törvényi határidőt meg tudja tartani.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát
követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet.
Ellenőrzési határidők:
–

A határidő számításánál az ellenőrzés kezdő időpontja – a törvényben
meghatározott kivételektől eltekintve – a megbízólevél átadásának napja.

–

Az ellenőrzés befejezésének általános határideje – beleértve az ellenőrzés
megkezdésének és befejezésének napját – 30 nap.

–

A bevallás utólagos ellenőrzését, illetőleg az ismételt ellenőrzést 90 napon belül
kell az adóhatóságnak befejeznie. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező
3000 adózó utólagos ellenőrzésének, illetve felülellenőrzésének határideje 120
nap.

–

Felszámolás

esetén

az

adóhatóság

a

tevékenységet

záró

adóbevallás

ellenőrzését és az ezt megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzést a felszámolás
közzétételétől számított egy éven belül, a felszámoló által készített záró bevallást
pedig a bevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül (egyszerűsített
felszámolás esetén 45 napon belül) köteles befejezni.
–

Végelszámolás esetén az adóhatóság a tevékenységet záró adóbevallás, a
végelszámoló által készített záró adóbevallás, a két bevallás közötti időszakról
benyújtott

bevallás(ok)

ellenőrzését,

valamint

a

tevékenységet

lezáró

adóbevallást megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzést a végelszámoló által
készített záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles
befejezni.
–

A költségvetési támogatás kiutalását megelőző ellenőrzést a kiutalásra nyitva álló
határidőn belül kell lefolytatni. A költségvetési támogatást az igény (bevallás)
beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon
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belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelhető adó
összege az 500 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. Az
adóhatóság

a

magánszemély

bevallásában

feltüntetett

visszatérítendő

jövedelemadót és járulékot az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon
belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől utalja ki. Az
elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás
legkorábbi időpontja február 1-je. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság
állapítja meg, a kiutalást az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül kell teljesíteni.
Az ellenőrzési határidők meghosszabbítása:
–

Az ellenőrzésre előírt határidőt az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt
kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal
meghosszabbíthatja.

–

A másodfokú adóhatóság felettes szerve az ellenőrzési határidőt rendkívüli
körülmények által indokolt esetben egyszer további 90 napig terjedő időtartammal
meghosszabbíthatja.

–

Az Állami Adóhatóság vezetőjének, a vámhatóság vezetőjének indokolt kérelmére
az adópolitikáért felelős miniszter az ellenőrzési határidőt egyszer, további 120
nappal meghosszabbíthatja.

–

Az ellenőrzési határidő meghosszabbításának hiányában az ellenőrzést a
törvényben előírt módon és határidőben kell lezárni.

–

Az ellenőrzési határidő meghosszabbodását eredményező körülmény lehet:


adózó iratainak rendezésére biztosított idő (Art. 95.§ (4) bekezdés);



idegen nyelvű számla lefordításához szükséges idő (Art. 95. § (2)
bekezdés);



külföldi adóhatóság megkeresése (Art. 92. § (8) bekezdés).

Az ellenőrzési határidő meghosszabbításáról a felettes adóhatóság végzésben dönt,
és a döntésről az adózót értesíti.
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4.19 Az ellenőrzés folyamata
4.19.1 Az értesítés
Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik. Ha az
adóhatóság az adózó előzetes értesítését mellőzi, az ellenőrzés a megbízólevél egy
példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. Az
egyszerűsített ellenőrzésről az adóhatóság az ellenőrzés megkezdésével egyidejűleg
a megbízólevél egy példányának megküldésével értesíti az adózót. Ha az adózó
vagy

képviselője,

meghatalmazottja,

alkalmazottja

a

megbízólevél

átvételét

megtagadja, az ellenőrzés két hatósági tanú jelenlétében az erről szóló jegyzőkönyv
felvételével és aláírásával kezdődik. Az ellenőrzés lefolytatására az adóhatóság
szolgálati

igazolvánnyal

és

megbízólevéllel

rendelkező

alkalmazottja

(a

továbbiakban: adóellenőr) jogosult. Az adóhatóság hivatali helyiségében az
adóellenőr szolgálati igazolvány nélkül is lefolytathatja az ellenőrzést. A helyszíni
ellenőrzést az adóellenőr csak akkor kezdheti meg, ha az adózó vagy annak
képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van. Az
adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés akkor is megkezdhető, ha az adózó alkalmazottja,
próbavásárlás

esetén

az

értékesítésben

közreműködő

személy

van

jelen.

Próbavásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor
kell igazolni, és ezzel egyidejűleg az eladó az áru visszavétele mellett a vételárat
köteles visszatéríteni.
4.19.2 A megbízólevél
A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző adóellenőr nevét, illetőleg,
hogy mely adózónál, mely adókötelezettségek, milyen időszakok tekintetében, milyen
ellenőrzési típus keretében vizsgálhatók. Az adóhatóság általános megbízólevelet is
kiállíthat, amellyel az adóellenőr ilyen megbízólevéllel nem rendelkező másik
adóhatósági alkalmazottal együtt az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetőleg
adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre jogosult. Az általános megbízólevél tartalmazza
az adóellenőr nevét és a megbízólevél érvényességi idejét. Az általános
megbízólevéllel az Állami Adóhatóság adóellenőre területi megkötés nélkül jogosult
ellenőrzés lefolytatására.
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4.19.3 A helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzést az adóellenőr(ök) csak akkor kezdheti(k) meg, ha az
adózó vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú,
jelen van. Az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés akkor is megkezdhető, ha az adózó
alkalmazottja, próbavásárlás esetén az értékesítésben közreműködő személy van
jelen.

Próbavásárlás

esetén

az

ellenőrzési

jogosultságot

a

próbavásárlás

befejezésekor kell igazolni, és ezzel egyidejűleg az eladó az áru visszavétele mellett
a vételárat köteles visszatéríteni. Az adózók leggyakrabban a helyszíni ellenőrzés
formái közül a próbavásárlással találkozhatnak, ugyanis az állami adóhatóság
operatív ellenőrzési területén dolgozó ellenőrök feladatainak több mint 60 %-át ez az
ellenőrzési forma teszi ki. A szálloda iparban dolgozók és más szállásadási
tevékenységgel foglalkozók számára különös figyelmet kell fordítani az előleg
fizetéskor a számlák kiállítására, mert az ellenőrök által kedvelt eljárási módszer az
előlegfizetés.
4.19.4 Az ellenőrzés elhalasztásának (illetőleg az ellenőrzési cselekmények
szüneteltetésének) a kérelme
Az Art. kizárólag a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) számára
biztosítja annak lehetőségét, hogy amennyiben jogainak gyakorlásában akadályozott
– az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó,
illetőleg az egyszerűsített ellenőrzés kivételével – kérheti az akadály megszűnéséig,
de legfeljebb 60 napig az ellenőrzés megkezdésének elhalasztását, vagy az
ellenőrzési cselekmények szüneteltetését. Az adóhatóság az adózó kérelmében
foglalt indokok alapján mérlegeli, hogy indokolt-e az ellenőrzés megkezdésének
elhalasztása, vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetése (pl. az adózó hosszú
gyógykezelése miatt). Abban az esetben, ha engedélyezi, úgy az ellenőrzés
szünetelése az ellenőrzés időtartamába nem számít bele. A gyakorlatban az
ellenőrök rugalmasan kezelik (nem csak magánszemélyek esetében) az ellenőrzés
megindítását a fenti esetek kivételével.
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4.19.5 Az ellenőrzés lefolytatása
Ellenőrzés a helyszínen vagy a hivatali helyiségben
Az ellenőrzést az adó és a költségvetési támogatás megállapításához való jog
elévülési idején belül a helyszínen vagy az adóhatóság hivatali helyiségében kell
lefolytatni. A helyszíni ellenőrzést önálló tevékenységet folytató adózónál a
tevékenysége idején (munkaidőben), más személynél napközben 8-20 óra között
lehet lefolytatni. Ettől az adózó kérelmére lehet eltérni. A helyszíni ellenőrzés része
az adózó székhelyén, telephelyén kívül tárolt, illetve őrzött eszközök, iratok
vizsgálata is. A hatóság hivatali helyiségében az ellenőrzést a hivatali időben kell
megtartani. A hivatali időt úgy kell megállapítani, hogy az az adózó meghallgatására
annak munkaidején kívül is alkalmat adjon.
A dokumentális ellenőrzés
Az ellenőrzést az adóhatóság az adó, a költségvetési támogatás alapjának,
összegének

megállapításához

szükséges

iratok,

bizonylatok,

könyvek,

nyilvántartások – ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is –, számítások és
egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytatja le. Amennyiben az
ellenőrzés lefolytatásához szükséges számla (egyszerűsített számla), illetőleg
bizonylat idegen nyelven áll rendelkezésre, és az adójogi tényállás tisztázása
másként nem lehetséges, az adózó köteles felhívásra annak hiteles magyar nyelvű
fordítását az adóhatóság részére átadni. A felhívástól a kötelezettség teljesítéséig
eltelt időtartamot az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell
hagyni. Az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón
tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre
bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek
megismerését biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó és alkalmazottja az
adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. Nem
kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés (számítás) elkészítésére,
amelyet jogszabály nem ír elő. Ha az adózó iratai hiányosak vagy rendezetlenek,
illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak és így az adókötelezettség
megállapítására alkalmatlanok, ebben az esetben az adóhatóság megfelelő határidő
tűzésével engedélyezi, hogy az adózó iratait, nyilvántartásait a jogszabályokban
foglalt előírásoknak megfelelően rendezze, pótolja, illetőleg javítsa. A határidő az
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ellenőrzés határidejébe nem számít bele. Az adóhatóság az ellenőrzés során
szakértőt vehet igénybe.
Az előzetes értesítés mellőzése, az iratok bevonása
Az adóhatóság mellőzheti az adózó előzetes értesítését, ha fennáll a veszélye
annak, hogy a vizsgálat alá vont bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb
iratokat megsemmisítik, vagy az üzleti tevékenység körülményeit megváltoztatják. A
fentiek szerinti esetben a helyszínen talált körülményeket jegyzőkönyvben kell
rögzíteni, illetve a bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat és egyéb iratokat
átvételi elismervény ellenében, szükség szerint másolat hátrahagyásával be kell
vonni. Az átvételi elismervényen a bevont iratokat az azonosításukra alkalmas
módon kell feltüntetni. Az iratok a hivatali helyiségben történő tanulmányozás végett
más esetben is bevonhatók, ilyen esetekben azok 60 napon túl csak az adóhatóság
vezetőjének engedélyével és az adózó egyidejű értesítésével tarthatók az
adóhatóságnál.
4.19.6 A bizonyítékok
A bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen:
–

az irat,

–

a szakértői vélemény,

–

az adózó, képviselője, alkalmazottja, illetőleg más adózó nyilatkozata,

–

a tanúvallomás,

–

a helyszíni szemle,

–

a próbavásárlás, a próbagyártás,

–

a helyszíni leltározás,

–

más adózók adatai,

–

az elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai,

–

az adatszolgáltatás tartalma,

–

más hatóság nyilvántartásából származó adat.

4.19.7 Az adózó saját adóügyében tett nyilatkozata
Az adózónak – saját adóügyében – joga van ahhoz, hogy az eljárás során
írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az
adózó az adóhatóság felhívására nem nyilatkozik, akkor a hatóság a rendelkezésre
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álló adatok alapján dönt vagy – adózó kérelmére indult eljárásban – az eljárást
végzéssel megszünteti. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, az
adóhatóság az adózót a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívhatja fel,
melyben közli a nyilatkozattétel elmaradásának következményeit.
Adózó – saját adóügyében – nyilatkozattételi kötelezettség hivatalból indult
eljárás esetén kizárólag abban az esetben terheli, ha adózó bevallott jövedelme
egymást követő két évben sem éri el a mindenkori minimálbért, és az állami
adóhatóság az adózót a bevallásban közölt adatok kiegészítésétre hívja fel.
Az adózó a nyilatkozattételt megtagadhatja, ha
–

nem kapott felmentést az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősített adatra
vonatkozó titoktartási kötelezettség alól;

–

nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével
vádolná.

Az adózó vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős
valótlan tényt állít, illetve nyilatkozatában az ügy szempontjából jelentős tényt fenti
okok hiányában elhallgat, mulasztási bírsággal sújtható. Az adóhatóság köteles az
adózót meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és
kötelességeire figyelmeztetni.
4.19.8 Adózó más adózóra vonatkozó nyilatkozata
Az adóhatóság az adózót –a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló
adózók adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy
költségvetési támogatásának megállapítása, illetve ellenőrzése érdekében, az
adóhatóság törvényben meghatározott eljárásának lefolytatásához – felhívásban
nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő
adatról, tényről, körülményről.
4.19.9 Az irat
Az irat fogalmát az Art. 178. § 14. pontja határozza meg, melynek értelmében
iratnak tekintendő a jogszabályban meghatározott bizonylat, a könyvvezetésről szóló
jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szerződések,
levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok (végzések), számlák és más
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kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz-és magánokiratok. Az adóhatóság a
tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat
bemutatására, vagy ezek beszerzése érdekében más szervet is megkereshet. A
külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv,
közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített
magánokirat

–

hacsak

az

ügyfajtára

vonatkozó

jogszabályból,

nemzetközi

szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar
törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye
szerinti

államban

működő

magyar

külképviseleti

hatóság

diplomáciai

felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára
vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással
ellátva fogadható el. Ha az irat nem a vizsgált adózó, hanem harmadik személy
birtokában van, akkor az irat szemletárgynak minősül, amelynek birtokosát idézni és
a szemletárgy felmutatására kötelezni lehet.
4.19.10

Közokirat, magánokirat

Közokirat minden olyan okirat, amelyet a bíróság, a közjegyző, az adóhatóság
vagy más hatóság ügykörén belül, jogszabályban meghatározott alakban állította ki.
A közokirat érvényességi kelléke a kiadmányozásra jogosult személy aláírása, a
hatóság pecsétje. A közokirat a benne foglaltakat teljes bizonyító erővel bizonyítja.
Ha a közokiratban foglaltakat vitatják, a bizonyítási teher azt terheli, aki a benne
foglaltak valódiságát kétségbe vonta.
Magánokirat minden olyan okirat, amely nem minősül közokiratnak. Teljes
bizonyító erejű a magánokirat többek között, ha azt kiállítója saját kezűleg írta és
aláírta, vagy két tanú, bíróság, közjegyző az aláírás hitelességét igazolta. Az
egyszerű magánokirat nélkülözi az előbbiekben említett alakiságot. Bizonyító erejét
az adóhatóság szabadon mérlegeli.
4.19.11

A tanú

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett
személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és néhány kivételtől eltekintve
tanúvallomást tenni.
Így tanúként nem hallgatható meg
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–

az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás;

–

az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy
személytől védett adatnak, hivatásbeli titoknak minősülő tényről.

A tanúvallomás megtagadható, ha
–

a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy

–

a

tanú

vallomásával

saját

magát

vagy

hozzátartozóját

bűncselekmény

elkövetésével vádolná.
Nem használható fel bizonyítékként a fenti rendelkezések megsértésével felvett
tanúvallomás, továbbá az olyan tanúvallomás, amelynek megtétele előtt a tanút nem
figyelmeztették jogaira. A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú
személyazonosságát. A tanúnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelekkel milyen
viszonyban van, nem elfogult-e. A tanú esetleges elfogultságát megalapozó tényt a
nyilatkozat alapján a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A tanút figyelmeztetni kell
jogaira, kötelességeire és a hamis tanúzás jogkövetkezményeire. A még meg nem
hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértő meghallgatásakor.
A tanú erre irányuló indokolt kérelme alapján a hatóság vezetője elrendelheti a tanú
természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését, ha a tanú valószínűsíti,
hogy őt tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A tanú
meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú
védett adatról tesz vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú természetes
személyazonosító adatainak zárt kezelését.
4.19.12

A hatósági tanú

Az adóhatóság a szemlénél, ellenőrzésnél hatósági tanút vehet igénybe.
A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa
tapasztalt tényeket a jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Nem lehet hatósági tanú az
ügyfél

hozzátartozója,

az

eljáró

hatósággal

közszolgálati,

illetve

egyéb

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy és az eljárási képességgel nem
rendelkező személy.
4.19.13

A szemle

A tényállás tisztázására szemle rendelhető el. A szemle megtartása során:
-

a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhető;
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az eljárással összefüggő helyszín, illetve az ott levő tárgy megtekinthető
(helyszíni szemle).

Az érintettet a szemléről – alapesetben – előzetesen értesíteni kell. A szemletárgy
birtokosának, illetve a megszemlélni kívánt hely (terület, építmény, egyéb létesítmény
stb.) tulajdonosának vagy használójának távolléte nem akadálya a szemle
megtartásának. Indokolt esetben, ha az a szemle eredményes és biztonságos
lefolytatásához szükséges, a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti. Az ügy
jellegétől függően szemletárgynak minősül különösen az ügy tárgyával összefüggő
irat (például az üzleti könyv, nyilvántartás, szerződés, bizonylat, műszaki
dokumentáció, elektronikus dokumentum, továbbá bármely eljárással rögzített adatot
tartalmazó adathordozó), valamint a tényállás tisztázásához szükséges bármely
dolog (gép, berendezés, felszerelés, használati tárgy, jármű, gépjármű stb.). Ha a
szemletárgy birtokosa a szemletárgyat a hatóság felhívására – a jogkövetkezményre
való figyelmeztetés ellenére – nem mutatja fel, illetve annak helyszíni átvizsgálását
jogellenesen megakadályozza, a hatóság a szemletárgyat szükség esetén a
rendőrség közreműködésével lefoglalhatja, és hivatali helyiségébe vagy a hatóság
által megjelölt helyre szállíthatja. A szemletárgy lefoglalása jegyzőkönyv felvétele
mellett, végzéssel történhet. A lefoglalt szemletárgyat átvizsgálás után nyolc napon
belül vissza kell adni annak, akitől azt lefoglalták. Ha a szemletárgy személyes
adatokat tartalmazó nyilvántartás vagy adatbázis, az csak akkor foglalható le, ha azt
az adott eljárásban törvény lehetővé teszi. A szemletárgy birtokosa az államtitkot, a
szolgálati titkot tartalmazó szemletárgy felmutatására nem kötelezhető, ha nem
kapott felmentést a szemletárgyra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól. A szemle
megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy mulasztási bírsággal
sújtható, az ellenőrzés akadályozása miatt.
4.19.14

A szakértő

Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró
adóhatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és
–

az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog
megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy

–

jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét.

Nem kell szakértőt igénybe venni akkor, ha jogszabály a szakkérdésben szakhatóság
állásfoglalásának beszerzését írja elő. A szakértő személyére az adózó is tehet
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javaslatot. Az adózó kérelmére a hatóság a kirendelt szakértőn kívül – akár
véleményének előterjesztése előtt, akár az után – más szakértőt is kirendelhet.
Szakértőként nem járhat el az, akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok
áll fenn, aki tanúként nem hallgatható meg vagy aki a tanúvallomást megtagadhatja.
Az ellenőrzés során az adóhatóság a szakértővel közli mindazokat az adatokat,
amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége van. A szakértő az ügy iratait
megtekintheti, az adózó és a tanú meghallgatásánál, a szemlén jelen lehet, az
adózóhoz, a tanúhoz és a szemletárgy birtokosához kérdéseket intézhet. A szakértő
köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott védett adatot és
hivatásbeli titkot.
4.19.15

A kapcsolódó vizsgálatok

Az ellenőrzés során az adóhatóság más adózóra kiterjedően kapcsolódó
vizsgálat lefolytatását rendelheti el. A kapcsolódó vizsgálat időtartama az ellenőrzés
határidejébe nem számít bele. Az adóhatóság a kapcsolódó vizsgálat időtartama
alatt az ellenőrzést a kapcsolódó vizsgálattal nem érintett kérdésekben folytathatja. A
kapcsolódó vizsgálat kezdő és befejező időpontjáról az adóhatóság az adózót
értesíti. A kapcsolódó vizsgálattal egy tekintet alá esik az is, ha a tényállás
tisztázásához más adózónál folyamatban lévő ellenőrzés eredményének ismerete
szükséges. Ebben az esetben a kapcsolódó vizsgálat kezdő napjának a határidő
szüneteléséről szóló értesítés postára adásának napját kell tekinteni.
4.19.16

A nemzetközi megkeresés

Az adóhatóság az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy
körülmény tisztázása érdekében a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények,
illetőleg az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályai alapján külföldi
adóhatóságot kereshet meg. Ebben az esetben az értesítés postára adásától a
külföldi adóhatóság válaszának megérkezéséig eltelt időtartamot a megkereséssel
érintett

adó,

illetőleg

költségvetési

támogatás

tekintetében

az

ellenőrzés

határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az adóhatóság az adózót a
megkeresésről a megkereséssel egyidejűleg értesíti.
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4.20 Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések
4.20.1 A személyazonosság igazoltatása
Az

adóhatóság

jogosult

az

ellenőrzés

során

a

magánszemélyt

személyazonosságának igazolására felhívni akkor, ha a körülmények arra utalnak,
hogy adóköteles tevékenységet folytat, vagy abban közreműködik.
Az igazoltatott köteles a személyazonosító adatait, hitelt érdemlően igazolni. A
személyazonosság

igazolására

elsősorban

a

személyi

igazolvány

szolgál,

elfogadható továbbá minden olyan okmány, amelyből az igazoltatott kiléte hitelt
érdemlően

megállapítható.

Az

adóhatóság

más

jelen

lévő,

ismert

személyazonosságú személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
Az igazoltatás megtagadása esetén a személyazonosság megállapítására az
adóhatóság a rendőrség közreműködését veheti igénybe.
Az igazoltatás csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.
Az igazoltatottal az igazoltatás során közölni kell annak okát.
4.20.2 Az elővezetés
Ha

az

adózó,

képviselője,

alkalmazottja

a

személyes

megjelenési

kötelezettségének szabályszerű idézés ellenére nem tesz eleget, és távolmaradását
megfelelően nem igazolja, az illetékes adóhatóság vezetője elrendelheti az
elővezetését. Az elővezetés foganatosításához az ügyész jóváhagyása szükséges.
Ha az adózó az ellenőrzést az adóellenőr veszélyeztetésével, fenyegetésével
akadályozza, az adóhatóság a rendőrségről szóló törvény szerinti rendőri intézkedés
megtételét kezdeményezheti.
4.20.3 Helyszín, helyiség és jármű átvizsgálása
Az adóhatóság alkalmazásában álló adóellenőr jogosult a vállalkozási
tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség és jármű átvizsgálására,
valamint a helyszínen talált jármű rakományának ellenőrzésére. Erre abban az
esetben van lehetősége, ha az adózó, képviselője, megbízottja, alkalmazottja
nyilatkozatai, nyilvántartásai vagy más azonosított és ellenőrzött forrásból származó
adatok alapján megalapozottan feltehető, hogy az adózó a bevallási, bizonylatkiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési (könyvvezetési) kötelezettségei
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teljesítésének szempontjából jelentős tárgyi bizonyítási eszközt elrejt, megsemmisít,
illetőleg a vállalkozás valós körülményeit leplezi. Ez a rendelkezés lakás
átvizsgálására csak abban az esetben alkalmazható, ha a lakás valamely helyisége a
vállalkozási tevékenység helyszíne.

4.21 A bevallás utólagos ellenőrzése
Az adóhatóság az adózó adó-megállapítási, bevallási kötelezettsége teljesítését
adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több
adó és támogatás tekintetében is vizsgálhatja. Az ellenőrzés megkezdéséig bevallani
elmulasztott adót az adózó terhére, illetve javára adókülönbözetként állapítja meg. Az
adózó által igényelt költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést
a bevallási időszak ellenőrzéssel történt lezárásának hatályával a kiutalást
megelőzően is vizsgálhatja az adóhatóság, ha az ellenőrzést az adó, költségvetési
támogatás alapjára és összegére is kiterjesztette.
Az adóhatóság az adókötelezettség teljesítését a rendelkezésére álló adatok és
a benyújtott adóbevallás (önadózás, munkáltatói adó-megállapítás, az adóhatóság
adatszolgáltatás alapján történő adó-megállapítása) egybevetésével is ellenőrizheti
(egyszerűsített

ellenőrzés).

Egyszerűsített

ellenőrzéssel

megállapítható

az

adókötelezettség abban az esetben is, ha az adóhatóság rendelkezésére álló adatok
az adóbevallási kötelezettség elmulasztását bizonyítják. Ha az ellenőrzés alapján az
adóhatóság azt állapítja meg, hogy a bevallás a jogszabályok rendelkezéseinek
megfelel, erről az adózót határozattal tájékoztatja. Ha az adóbevallásban közölt
adatok, illetőleg az adatszolgáltatás alapján rendelkezésre álló adatok eltérést
mutatnak, az eltérés okának tisztázására az adóhatóság az adózót felhívja. Ha a
bevallott adó-, költségvetési támogatás alapja, az igénybe vett adómentesség,
adókedvezmény, a megállapított adó, illetve költségvetési támogatás nem felel meg
a jogszabály rendelkezéseinek, az adóhatóság az adózót a megállapított tényállásról
és az adókülönbözetről a jegyzőkönyv kézbesítésével értesíti, amelyre az adózó 15
napon belül észrevételt tehet, amelyhez csatolnia kell az abban foglaltak
bizonyításához szükséges iratokat.

231

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

4.22 Az ellenőrzés befejezése
Az adóhatóság megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. Ha az ellenőrzés a
vállalkozási tevékenységben résztvevők alkalmazásával összefüggésben tartalmaz
megállapítást, a jegyzőkönyv tartalmazza a magánszemélyek azonosításához
szükséges adatokat is. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be.
Amennyiben a jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás napjával
zárul. Ha az adóhatóság – a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben
(Btk.) rögzített jogszabályba ütköző tényállás fennállásának megalapozott gyanúja
esetén (például: adócsalás, társadalombiztosítási csalás stb.) – büntetőeljárást
kezdeményez, külön jegyzőkönyvet készít. A büntetőeljárást kezdeményező
jegyzőkönyvet az adóhatóság az adózónak nem adja át.
Az ellenőrzés megállapítását az adóhatóság az adózóval, próbavásárlás esetén
a jelen lévő alkalmazottal vagy az értékesítésben közreműködő személlyel ismerteti.
Amennyiben az adóhatóság a próbavásárlás során jogszabálysértést nem tárt fel,
úgy az e tényt rögzítő jegyzőkönyvet a jelen lévő alkalmazott vagy az értékesítésben
közreműködő személy részére is átadhatja. Ha az ellenőrzést azért nem lehet
befejezni, mert az adózó vagy képviselője az ismertetésen nem vesz részt, vagy a
jegyzőkönyvet nem veszi át, azt részére kézbesíteni kell.
Fontos tudnivaló, hogy az ellenőrzést legfeljebb az észrevétel kézbesítésétől,
szóban előterjesztett észrevétel esetén annak jegyzőkönyvbe vételének napjától
számított 15 napig lehet folytatni, ha az adózó észrevételei indokolják vagy a
határozat meghozatalához a tényállás tisztázása válik szükségessé. Ilyen esetben
kiegészítő jegyzőkönyvet kell készíteni. A kiegészítő ellenőrzésre nyitva álló határidőt
a felettes szerv az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére egyszer,
legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. A másodfokú adóhatóság felettes szerve
az ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben egyszer további
15 nappal meghosszabbíthatja. Ellenőrzésre a hatósági eljárásban is sor kerülhet.
Az adóhatóság a hatáskörébe nem tartozó ügyben megkeresi az intézkedésre
jogosult szervet. Az utólagos, az ismételt, illetve az állami garancia beváltásához
kapcsolódó ellenőrzés esetén az adóhatóság az ellenőrzés eredményétől függetlenül
a megállapításokról határozatot hoz. Egyéb esetben a hatósági eljárást csak akkor
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kell megindítani, ha az adóhatóság valamilyen kötelezettség teljesítését írja elő vagy
jogkövetkezményt állapít meg.

4.23 Ismételt ellenőrzés
Az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, költségvetési
támogatás ismételt vizsgálatára kerülhet sor
–

ha az elsőfokú adóhatóság a korábbi ellenőrzés megállapításának végrehajtását
vizsgálja (utóellenőrzés);

–

az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a
korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné;

–

a társadalombiztosítási igazgatási szerv, illetőleg a magánnyugdíjpénztár
megkeresésének teljesítése érdekében, ha az ismételt ellenőrzés eredménye
ellátási jogosultságot teremt;

–

felülellenőrzés keretében.

Adózó kérelmére ismételt ellenőrzésnek az elsőfokú adóhatóság, vagy ha a korábbi
ellenőrzés alapján hozott határozatot a felettes szerv felülvizsgálta, a másodfokú
adóhatóság rendelkezésére van helye. Az ellenőrzés elrendeléséről az adóhatóság
végzéssel dönt. Ebben az esetben az ismételt ellenőrzést – a felülellenőrzés
kivételével – az elsőfokú adóhatóság folytatja le. Az ismételt ellenőrzés
eredményeként feltárt tényállás alapján adóhatósági határozat nem hozható, ha a
korábbi

ellenőrzés

eredményeként

hozott

adóhatósági

határozatot

bíróság

felülvizsgálta.

4.24 Felülellenőrzés
Az adó-megállapításhoz való jog elévülésének határidején belül az adóhatóság
az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak, illetve Art.-ban előírt feltételek fennállása
esetén az állami garancia beváltása iránti kérelem tekintetében ismételt ellenőrzést
folytathat le, ha
–

az ellenőrzést az adópolitikáért felelős miniszter vagy az Állami Számvevőszék
elnöke - helyi adó esetében az önkormányzati képviselő-testület határozata rendelte el, és a rendelkezésben szereplő időszakot az elsőfokú adóhatóság már
ellenőrizte;

233

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

–

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

az Állami Adóhatóság vezetője, illetőleg a vámhatóság vezetője erre utasítást ad,
amely alapján a felettes adóhatóság ellenőrzi az elsőfokú adóhatóság által
korábban lefolytatott vizsgálat szakszerűségét és törvényességét;

–

ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról,
bizonyítékról szerez tudomást, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert, és
az ellenőrzés lefolytatására az Állami Adóhatóság vezetője, illetőleg a
vámhatóság vezetője utasítást ad;

–

az

állami

garancia

beváltásával

kapcsolatosan

a

korábban

lefolytatott

ellenőrzéshez képest új tény, körülmény merül fel, amely alapján az ellenőrzésre
az Állami Adóhatóság vezetője utasítást ad.
A fenti felsorolás utolsó két esetében meghatározott ismételt ellenőrzés nem
indítható, ha elrendelése feltételeinek meglététől számított 6 hónap eltelt. A
felülellenőrzést kizárólag a felettes adóhatóság alkalmazásában álló adóellenőr
végezheti. Ha a felülellenőrzés alkalmával a felettes adóhatóság a korábbi ellenőrzés
által feltárt tényekhez, adatokhoz, körülményekhez, minősítéshez képest eltérést
állapít meg, és ez az adófizetési kötelezettséget érinti, a felülellenőrzést lefolytató
adóhatóság, illetve az önkormányzat képviselőtestülete által kijelölt bizottság elnöke
a korábbi ellenőrzés alapján hozott határozatot megváltoztatja, határozat hiányában
elsőfokú határozatot hoz. A felülellenőrzés megállapításairól hozott határozat ellen
az Állami Adóhatóság vezetőjéhez benyújtott fellebbezésnek van helye. Az Állami
Adóhatóság vezetőjének határozata törvénysértésre hivatkozással a bíróság előtt
keresettel támadható meg.

4.25 Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése
Az adóhatóság elsősorban az adózónál fellelhető iratok vizsgálatával ellenőrzi,
hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek,
azokat határidőben, illetőleg az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére
alkalmas módon teljesíti-e. Az ellenőrzés során az adóhatóság különösen a
bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra, nyilvántartásra, bizonylat kiállítására,
megőrzésére, könyvvezetésre, az adó-, adóelőleg levonására, beszedésére
vonatkozó előírások megtartását ellenőrzi. Hibák, hiányosságok esetén ezek
megszüntetését, a mulasztás pótlását – megfelelő határidő tűzésével – az ellenőrzés
megállapításairól hozott határozatában írja elő az adóhatóság. Az ellenőrzést lezáró
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határozatban az adóhatóság mulasztási bírság kiszabásáról is rendelkezhet. Az
egyes adókötelezettségek ellenőrzése során tett megállapítások alapján az
adóhatóság elrendelheti a bevallás utólagos ellenőrzését is.

4.26 Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés
Az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában
szereplő

adatok,

tények,

körülmények

valóságtartalmának,

illetőleg

ezek

hitelességének megállapítása érdekében a bevallási időszak lezárását megelőzően
is adatokat gyűjthet, vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. Az adóhatóság az
adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében:
-

próbavásárlással a számla-, nyugtaadási kötelezettség teljesítését,

-

leltározással

az

árukészletek,

alapanyagok,

félkész

termékek

eredetét,

nyilvántartását,
-

a megrendelők köréről, a tapasztalható forgalmi viszonyokról, a vállalkozási
tevékenységhez használt tárgyi eszközökről, a vállalkozásban részt vevő
személyekről szóló jegyzőkönyv készítésével a vállalkozás körülményeit,

-

a vállalkozási tevékenységben résztvevők alkalmazásának jogszerűségét,
társadalombiztosítási

jogszabályokban

a

bejelentésükre

vonatkozó

kötelezettségének teljesítését,
-

az adózónál az adó-megállapítás alapját képező statisztikai állományi létszámot,

-

a bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságát vizsgálja.

Ha az adatgyűjtés eredményeként feltárt tények, adatok, körülmények kétségessé
teszik vagy cáfolják az adózó irataiban, nyilvántartásában szereplő adatok
valóságtartalmát, illetőleg az adóhatóság a bevallási időszakon belül ismételten tárja
fel a nyugtaadási kötelezettségének elmulasztását, igazolatlan eredetű áru,
alapanyag, félkész termék felhasználását vagy forgalmazását, továbbá be nem
jelentett alkalmazott foglalkoztatását, az adóhatóság a bevallási időszakot lezáró
adóbevallást vonja ellenőrzés alá.

4.27 Kisegítő adóellenőr
Az állami adóhatóság általános megbízólevéllel rendelkező adóellenőre
próbavásárlást

és

leltárfelvételt

olyan

legalább

középiskolai

végzettséggel

rendelkező személlyel együtt is lefolytathat (a továbbiakban: kisegítő adóellenőr), aki
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megfelel a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény köztisztviselőkre vonatkozó
alkalmazási feltételeinek és akivel az adóhatóság ilyen feladatok ellátására
határozott idejű munkaszerződést kötött. A kisegítő adóellenőrre az adóellenőrre
vonatkozó összeférhetetlenségi és kizárási szabályok az irányadók. A kisegítő
adóellenőr az adóellenőrrel együtt az ellenőrzés során üzleti, üzemi vagy az egyéb
adóköteles tevékenység folytatására szolgáló helyiségbe, helyszínre, illetőleg a
vállalkozási tevékenységgel összefüggő alapanyag, félkész termék, áru tárolására
szolgáló helyiségekbe beléphet.

4.28 Az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról
4.28.1 Adóbírság
Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke – ha e törvény
másként nem rendelkezik – az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány
75%-a, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek,
nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Minősített adózó
esetében, ha a minősített adózói adatbázisba történő felvételt követően az
adóhatóság első alkalommal állapít meg a terhére adóhiányt, az adóbírság mértéke
az adóhiány 20%-a, kivéve ha az adóhiány olyan kötelezettségszegés eredménye,
amely után 75%-os mértékű adóbírság kiszabásának van helye. Adóbírságot állapít
meg az adóhatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási,
adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra,
visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az adóhatóság a
kiutalás előtt megállapította. A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul igényelt
összeg. Helyi iparűzési adót érintően az adóhatóság az adóhiányt, és az ahhoz
kapcsolódó adóbírságot települési önkormányzatonként állapítja meg.
Adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet, önadózás
esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették
meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették. Az eredeti esedékesség
napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor
lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is
fennáll.
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A fentiektől eltérően nem minősül adóhiánynak a vagyonszerzési illeték
alapjának utólagos adó-megállapítással történő módosítása, feltéve, hogy az adózó
a vagyonszerzési illeték alá eső vagyontárgyakat hiánytalanul bejelentette.
Amennyiben az adóhatóság utólagos adóellenőrzés során megállapítja, hogy a
termékimportot terhelő általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog
keletkezését követően, de az előző adó-megállapítási időszakra vonatkozó
adóbevallásban szerepeltette előzetesen felszámított adóként, az adóbírság alapja
az ellenőrzési időszak egészére megállapított általános forgalmiadó-hiány.
Nem állapítható meg adóbírság az adóhiánynak olyan része után, amely a
munkáltató vagy a kifizető valótlan adóigazolása miatt keletkezett, továbbá az olyan
adózó terhére, aki az adó megfizetésére örökösként, megajándékozottként köteles.
Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő adóelőleg, adó, járulék
megállapítási, levonási és ezzel összefüggésben bevallási kötelezettségének nem
vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az
adóhiányt a magánszemély terhére, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi
pótlékot a munkáltató terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, kivéve,
ha az adóhiány az adózó jogszerűtlen nyilatkozatának következménye. Az
adóhatóság az adóhiányt, illetőleg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is a
munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg, ha az adóelőleget, adót, járulékot a
munkáltató (kifizető) a magánszemélytől levonta, de az ezzel összefüggő bevallási
kötelezettségének nem tett eleget. Az adóhatóság az adóhiányt, illetőleg az
adóbírságot és a késedelmi pótlékot abban az esetben is a munkáltató (kifizető)
terhére állapítja meg, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a munkáltató a
teljes,

illetve

a

részmunkaidőben

foglalkoztatott

munkavállaló

részére,

jogszabálysértő módon, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes, a
teljes, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegénél alacsonyabb összeget fizetett
ki.
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4.28.2 Méltányosság
Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén
hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetőleg kiszabása mellőzhető, ha a
körülményekből megállapítható, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője,
alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható
körültekintéssel járt el. Az adóbírság mérséklésénél az eset összes körülményét
mérlegelni kell, különösen az adóhiány nagyságát, keletkezésének körülményeit, az
adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát,
gyakoriságát. Nincs helye az adóbírság mérséklésének, sem hivatalból, sem
kérelemre, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek,
nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Az adóbírság
megállapítása nem érinti a késedelmi pótlék fizetési kötelezettségét.
4.28.3 Mulasztási bírság
A magánszemély adózó 200.000,- forintig, más adózó (így a szállodákat
üzemeltető gazdasági társaságok is) 500.000,- forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható, ha
–

a

bejelentési

(bejelentkezési,

változás-bejelentési),

adatszolgáltatási

kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan
teljesíti,
–

a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési (a továbbiakban
együtt: bevallási) kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az
adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és
késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem),

–

bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási, pénzforgalmi
számlanyitási kötelezettségét, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti,

–

adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet adószám
hiányában folytat,

–

a jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások
vezetését elmulasztja, a bizonylatokat az előírásoktól eltérően állítja ki, a
könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti vagy
a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó
rendelkezéseket megsérti,
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–

iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget,

–

az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott
feltételek megsértésével állít elő és/vagy hoz forgalomba nyomtatványt,

–

a nyilatkozattételt elmulasztja, a tanúvallomást jogosulatlanul megtagadja,

–

a költségvetési támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés) igénylésénél a
fennálló köztartozásáról valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz;

–

a járulékfizetési kötelezettség felső határának eléréséről valótlan tartalmú
nyilatkozatot tesz,

–

az ellenőrzést, az üzletlezárást, illetőleg a tevékenység felfüggesztésének
alkalmazását

vagy

a

végrehajtási

eljárást

a

megjelenési

kötelezettség

elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más
módon akadályozza, különösen ilyennek minősül, ha a becslés során az adózó
bizonyítékként más adózót is érintő szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre
hivatkozik, és az ez alapján lefolytatott kapcsolódó vizsgálat az adózó bizonyítási
indítványában foglaltakat nem támasztja alá,
–

az e törvény szerint elektronikus bevallás benyújtására kötelezett a regisztrációs
kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti,

–

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez valótlanul tett külön
nyilatkozatot arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig
esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget
tesz/tett,

–

az általános forgalmi adóról szóló törvény 206. § (1) bekezdés c) pontja szerint
utasként az utazásszervezési szolgáltatás nem adóalanyként, nem adóalanyi
minőségben vagy saját nevében és javára történő igénybevételéről valótlan
nyilatkozatot tesz.
Az állami adóhatóság által kiszabható mulasztási bírságok tételei az alábbiak:

–

Az adózó 1.000.000,- forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a számla-,
egyszerűsített számla-, nyugta-kibocsátási kötelezettségét elmulasztja, illetőleg a
számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékről bocsátja
ki. Az adózót 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem
jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott. Ha az adózó a
munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét
az adóellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára
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vonatkozóan teljesítette, az adóhatóság a körülmények mérlegelése alapján az
adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó az adózási érdeksérelemmel arányos
bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi.
–

A

számla,

egyszerűsített

számla,

nyugta-kibocsátási

kötelezettség

elmulasztásáért az adózó mellett az adózó alkalmazottja, képviselője, vagy az a
magánszemély is, aki az értékesítésben közreműködik, 10.000,- forinttól 50.000,forintig, az adózó alkalmazottja, képviselője, az értékesítésben közreműködő
magánszemély közvetlen vezetője 500.000,- forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható.
–

Ha a munkáltató, illetőleg a kifizető a magánszemélynek juttatott adó- és
járulékköteles kifizetésről teljesítendő bevallásában hiányos, illetve valótlan
adatokat közöl, vagy a bevallás benyújtását elmulasztja, a kiszabható mulasztási
bírság felső határa a bevallással érintett magánszemélyek számának és a bírság
adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének
szorzata.

–

A foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható
mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottak
számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített
legmagasabb értékének szorzata. E szabályt kell alkalmazni a foglalkoztató
mellett arra a személyre, illetve annak a közvetlen vezetőjére, akinek munkaköri
kötelezettsége a bejelentési kötelezettség teljesítése, azzal, hogy a kiszabható
mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottanként
500.000,- forintig terjedhet.

–

A bejelentkezési, bejelentési, változás-bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási,
pénzforgalmi számlanyitási, bizonylat kiállítási kötelezettség elmulasztása,
továbbá a számviteli törvény szerinti pénzkezelési szabályok megsértése esetén
a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót –
határidő tűzésével – teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb
határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban
előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e
bekezdés előző mondata alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.

–

A kiszabott bírság esetén az adóhatóság a bírságot kiszabó, valamint az
árukészlet lefoglalása tárgyában hozott határozatát az adózóval kihirdetés útján
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közli, és a határozat a közlés időpontjától kezdve a fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
–

Az ellenőrzés, az üzletlezárás, illetve a végrehajtási eljárás akadályozásáért az
adózónak nem minősülő magánszemély is szankcionálható. Ha törvény az
üzletlezárás alkalmazását kizárja vagy az adózó az üzletlezárás, illetőleg a
tevékenység felfüggesztésének foganatosítását meghiúsítja, valamint a lezárt
üzletet kinyitja, vagy tevékenységét a felfüggesztés ellenére folytatja, a
mulasztási bírság felső határa az üzletlezárás, tevékenység-felfüggesztés
határozatban meghatározott napjai számának, illetve a bírság adózóra egyébként
vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.

–

Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 20.000,- forintig, más adózó
100.000,- forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen
benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.

–

Ha az eljárás kezdeményezésekor fennálló eljárási illetékfizetési kötelezettségét a
kötelezett felhívás ellenére egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben vagy nem
a megszabott határidőben teljesítette, a meg nem fizetett illeték 100%-áig terjedő,
de legfeljebb 100.000,- forint mulasztási bírság szabható ki.

–

Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét - figyelemmel az
adóév során megfizetett előleg összegére is - nem fizette meg legalább 90%-os
mértékben, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig
terjedő mulasztási bírságot fizet.

–

Az adózó 20%-ig terjedő mértékű bírságot fizet, ha az előző időszak adatai
alapján előírt (bevallott) adóelőlegét mérsékelték, és ezért kevesebb adóelőleget
fizetett, mint amennyit tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja
az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg és a mérsékelt
adóelőleg különbözete.

–

Ha a munkáltató (kifizető) adólevonási, vagy az adóbeszedésre kötelezett
adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, vagy a
beszedett, illetve megállapított és levont adót nem fizette meg, késedelmi pótlék
mellett 50%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni,
levonni, illetőleg megfizetni elmulasztott adó összege.

–

Az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási
kötelezettségének
iratmegőrzési

megsértése,

kötelezettségének

illetve

e

megsértése

nyilvántartással
esetén

összefüggő

nyilvántartásonként
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(összesített nyilvántartásonként) 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható.
–

Az

adózó

a

közbeszerzések

megvalósítása

érdekében

megkötött

szerződésekhez kapcsolódó, az Art. 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének
20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
–

Ha jogszabály számlatartási kötelezettséget ír elő, e kötelezettség megsértése
esetén az adóhatóság a vevő, illetve a szolgáltatás igénybevevője terhére az áru
valamint az igénybevett szolgáltatás forgalmi értékének 20%-áig terjedő összegű
mulasztási bírságot szabhat ki. Ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz,
terhére az adóhatóság az áru forgalmi értékének 40%-ával megegyező összegű,
de legalább 10.000,- forint mulasztási bírságot szab ki. A mulasztási bírság
kiszabásánál az adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az adózó
jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát,
gyakoriságát, továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője,
alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható
körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján az adóhatóság a
mulasztás súlyához igazodó az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab
ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi.

4.29 Állami adóhatóság ellenőrzéseinek „10 parancsolata”
A várható vagy már folyamatban lévő állami adóhatósági ellenőrzéssel
kapcsolatban érdemes megszívlelni az alábbi 10 pontot:
1. az állami adóhatósági ellenőr telefonon történő bejelentkezése csak írásban
hivatalos, azonnal jelezni kell, hogy a könyvelő vagy adótanácsadó fog
érdemben tárgyalni az ügyben,
2. a telefonon történő beszélgetés során csak a legszükségesebbeket tárgyaljuk
meg,

mert

a

beszélgetés

rögzítésre

kerülhet

és

a

későbbiekben

felhasználható,
3. a telefonon vagy más úton történő bejelentkezés után még lehetőség van
önellenőrzésre (megbízólevél aláírásáig),
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4. az állami adóhatóság ellenőrével közölni kell, hogy az értesítésben megjelölt
témakörben önellenőrzés van folyamatban. Az önellenőrzés bejelentésének
tényét rögzíteni kell a megbízólevélen,
5. konzultáció a könyvelővel vagy az adótanácsadóval mielőtt aláírnánk bármit
is,
6. az állami adóhatóság ellenőrének kérdéseire válaszoljunk, de röviden és
megfontoltan,
7. amennyiben nyilatkozat felvételére kerül sor, minden esetben részletesen
ismerje meg annak tartalmát, és ha valamivel nem ért egyet, akkor azt
javítassa. Az adózó élhet azzal a jogával, hogy nem tesz nyilatkozatot,
8. az állami adóhatóság ellenőreivel ne „bratyizzunk” le, vendéglátás keretein
belül kávé, tea, sütemény elegendő,
9. az állami adóhatóság és ellenőrei munkájára ne tegyünk megjegyzéseket,
10. amennyiben a kért irat nem áll rendelkezésünkre, nyugodtan hivatkozzunk rá,
hogy itt és itt van (pl.: könyvelőnél, kocsiban maradt, költözködtünk, stb.), és
néhány

nap

alatt

előkerítjük

és

bemutatjuk.
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5. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági Ellenőrzései
A szállodák szolgáltatásai közül fontos tudnunk, hogy az étkeztetés az egyik
legkockázatosabb tevékenység, mert az ember szervezetébe kerülő káros,
szennyező anyagok 70 %-át az élelmiszerek közvetítik, míg a 20 %-ot az ivóvízzel,
illetve 10 %-ot a levegő belélegezésével vesszük magunkhoz (Biacs, 2007). Ezek
ismeretében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az élelmiszeripari
termékeink, amelyek felhasználásra és fogyasztásra kerülnek biztonságosak,
kockázatmentesek legyenek.
Az élelmiszer-biztonság annak biztosítása a termelés, az élelmiszer-előállítás, a
tárolás, és a forgalomba hozatal teljes folyamatában, hogy az élelmiszer nem
veszélyezteti a fogyasztó egészségét, ha azt a rendeltetési célnak megfelelően
készíti el és fogyasztja (Laczay, 2008). Ezen tényezők figyelembe vételével indokolt
az éttermek és ezen keresztül a szállodák élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzése.

5.1 Az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ellenőrzéseinek
jogi alapjai
A

Mezőgazdasági

Szakigazgatási

Hivatal

(a

továbbiakban:

MGSZH)

alapításáról és jogköréről a 274/2006. (XII. 23.) kormányrendelet nyilatkozik, melyben
a 10. § c) pontja alapján, többek között élelmiszerlánc-felügyeleti szervként jelöli
meg.
A közétkeztetésben résztvevő üzleti tevékenységet végző egységeket, és az
oda bekerülő élelmiszereket előállító és forgalmazó egységek jogkörét a 2008. évi
XLVI.

törvény

(későbbiekben

XLVI.

tv.)

az

élelmiszerláncról

és

hatósági

felügyeletéről, és számos jogszabály, a 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet
(későbbiekben EÜBKM) az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról,
melyet az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (a továbbiakban:
852 EK) felülírt, de tartalmuk hasonlósága miatt főként az EÜBKM szövegét idéztem.
Az esetleges eltéréseknél a 852 EK enyhébb, így az EÜBKM rendelkezéseinek
követése biztosan nem lehet hátrányos.
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A szállodák élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzését az MGSZH Központ
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága, valamint területi szervként a
megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága végzi.
Az

ellenőrzések

jogi

hátterét

és

a

szállodák

élelmiszerrel

kapcsolatos

kötelezettségeit a 2008. évi XLVI. törvény a következőképpen határozza meg:
„2. § (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi
személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki
(amely) az élelmiszerlánc szereplője.
(2) A törvény alkalmazási köre kiterjed
a)

az élelmiszer

termelésére,

előállítására,

szállítására,

tárolására

és

forgalomba hozatalára.
…
(6) A 10. § (1) bekezdése szerinti jelölésért az élelmiszer előállítója, illetve
valamennyi forgalmazója felelős.
…
16. § (1) Az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége és - a
szükséges esetekben - az élelmiszer forgalomból történő visszahívhatósága
érdekében

az

élelmiszerlánc

valamennyi

szereplőjének

az

e

törvény

végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott nyomon követhetőségi eljárást kell
létrehoznia, és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell
működtetnie az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt
állatok, valamint az élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően
bekerülő egyéb anyagok tekintetében.
(2) Az élelmiszerlánc valamennyi szereplője köteles az (1) bekezdés szerinti
dokumentációs rendszer adatait felhívásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
rendelkezésére bocsátani az élelmiszer-biztonságot és azzal összefüggésben
az állatvédelmet közvetlenül vagy közvetve befolyásoló veszélyelemzés és a
nyomon követés biztosítása érdekében.‖
A termék nyomon követése két irányban történhet:
–

„egy lépés előre”, illetve

–

„egy lépés vissza”.
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Az „előre” való nyomon követés alatt azt értjük, hogy meg kell tudni mondani, hogy a
kérdéses terméket melyik termékhez használták fel a készterméknél, hogy hová
szállították el, vagyis melyik kereskedelmi láncba, nagykereskedelmi depóba és
mennyit. A „vissza” való követésnél a termék (alapanyag, adalékanyag, késztermék)
eredetének meghatározás a cél. A megfelelő dokumentációk alapján vissza lehet
keresni, hogy az adott termékhez milyen anyagokat használtak fel, honnan
származnak, mikor érkezetek be az előállítóhoz. A nyomon követés minden
vállalatnál be van építve az általuk működtetett biztonsági rendszerbe, ezáltal a
termék visszahívása is könnyebben megvalósul egy esetleges meg nem felelés
során. A nyomon követés nem csak az élelmiszer gyártóknál fontos, hanem a
kereskedelmi egységekben is.
5.1.1 Az élelmiszervállalkozások kötelezettségei
A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszervállalkozások kötelezettségeit az
alábbiakban definiálja:
„22. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során
a) a külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a
méreteknek, a berendezéseknek, az eszközöknek, a technológiáknak, a
termelési és tárolási kapacitásnak, a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszerösszetevők

biztonságosságának,

minőségének,

az

alkalmazott

csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve biztonságos
alkalmazásának, az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének,
illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és
élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;
b)

olyan

önellenőrzési,

minőségbiztosítási,

nyomonkövetési,

termék-

visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni,
amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége,
azonosíthatósága és nyomon követhetősége;
23. § (1) Az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusában meghatározott esetekben, továbbá az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban - az emberi vagy állati egészség védelme céljából - előírt
esetekben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges az
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élelmiszer- vagy takarmánylétesítmény működtetéséhez, illetve az élelmiszervagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatásához.
(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott - az (1)
bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben az élelmiszer-, illetve a
takarmányvállalkozás

köteles

az élelmiszer-

vagy

takarmányvállalkozási

tevékenység folytatására irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervnek bejelenteni.
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (1) bekezdés szerinti tevékenység
folytatására jogosult, az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevőkről nyilvántartást
vezet, amely - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános

szabályairól

szóló

törvényben

meghatározott

adatokon

túl

-

tartalmazza a természetes személy bejelentő természetes személyazonosító
adatait. A nyilvántartásból kizárólag az érintett tevékenység végzésére való
jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.‖
5.1.2 A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatóra vonatkozó
rendelkezések
A fenti törvény a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókról
a következőképpen rendelkezik:
„23/A. §

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (1) bekezdés szerinti

tevékenység folytatására jogosult, az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevőkről
nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon
túl

–

tartalmazza

a

természetes

személy

bejelentő

természetes

személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az érintett tevékenység
végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
…
25. § (1) Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét e törvény szerint az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv látja el.
…
32.§ (3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszer-biztonsági feladatkörében
nyilvántartja

a

bejelentett

és

kivizsgált

élelmiszer-mérgezéseket

és

-

fertőzéseket, továbbá azok adatait rendszeresen értékeli és közzéteszi.‖
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5.2 A hatósági eljárás
A hivatalos eljárásról a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkezik. A
törvény szerint az eljárás során az ellenőrök kötelesek magukat fényképes
köztisztviselői

igazolványukkal

igazolni,

és

közölni,

hogy

milyen

célú:

élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hatósági ellenőrzés illetve mintavételezés
zajlik. A létesítménybe való belépés előtt nyilatkoznak az egészségi állapotukról, a
szálloda területén lévő vendégeket, élelmiszereket és eszközöket nem veszélyeztetik
fertőzéssel.
A köztisztviselői igazolvány egy laminált fehér alapszínű kártya, mely baloldalon
az ellenőr arcképét tartalmazza, középen az igazolvány számát, a hivatal pontos
nevét, székhelyét és igazgatóságát, a köztisztviselő nevét, munkakörét, és a legalján
az illetékességi területét, mely meghatározza, hogy hivatalosan hol végezhet
ellenőrzéseket. A kártya jobb oldalán a szöveg háttereként a magyar címer látható.
Az igazolvány hátulján egy vonalkód, egy számkód foglal helyet, valamint az ide
vonatkozó jogszabályból idézett felhatalmazó szöveg: „Az igazolvány tulajdonosa
jogosult a 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint helyszíni hatósági eljárás
lefolytatására, illetve abban történő közreműködésére.”, továbbá a kibocsátás
dátuma, alatta a hivatal pecsétje és a jobb alsó sarkában a kiállító aláírása
olvasható. A köztisztviselői igazolvány a személyi igazolvánnyal együtt érvényes. Az
ettől eltérő igazolványok esetén, vagy a gyanúsnak tűnő ellenőrök megjelenése
esetén javasolt udvariasan a hivatal telefonon való felkeresése és további
tájékoztatás kérése, hogy tényleg onnan jöttek-e az ellenőrök. Így későbbi
kellemetlenségektől és üzleti titkok kiszivárgásától óvjuk meg szállodánkat.
5.2.1 A 2008. évi XLVI. törvény ide vonatkozó rendelkezései
A hatósági eljárást a 2008. évi XLVI. törvény részletesen szabályozza az
alábbiak szerint:
„44. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított
köztisztviselője, valamint jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az
általa kijelölt szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint
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az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során
jogosult
a) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni;
b) berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni;
c) az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt,
adathordozókat - az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével - megismerni és azokról másolatot, illetve
kivonatot készíteni;
d) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;
e) eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát
venni;
f) hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére - az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusaiban meghatározott kivételek figyelembevételével - ellenmintát venni;
g) élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület, épület,
helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt
ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az
ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak,
továbbá szállítóeszközöket ellenőrizni.
(2)

Az

élelmiszerlánc-felügyeleti

szerv

a

hatósági

ellenőrzés

során

próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végezhet.
(3) A próbavásárláshoz az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közreműködő
személyt vehet igénybe.
(4) A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a
közreműködő nevét, továbbá azt, hogy mely forgalmazónál milyen típusú
ellenőrzésben vehet részt.
(5) A közreműködő személyre az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ügyintézőjére
vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.‖
5.2.2 Az ellenőrzés folyamata
Az ellenőrzésen jelen kell lennie az ellenőrzött egység valamely felelős
vezetőjének, vagy olyan felelős beosztásban lévő alkalmazottnak, aki bármely
kérdésre hitelesen tud válaszolni, ezzel megfelelően képviselve a céget. Az
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ellenőrzött egységnek biztosítania kell látogató egyszer használatos papír vagy fólia
védőruházatot, ún. látogatóköpenyt, aminek a viselése meggátolja a külső
szennyeződések bejutását az élelmiszer közvetlen környezetébe. Az ellenőrzés
során mindenképpen megvizsgálják:
–

a szálloda hivatalos okiratait,

–

az élelmiszerek tárolására, raktározásra, kezelésére és előállítására szolgáló
helységet és eszközöket (előkészítő, hűtő helység, hűtőgépek, sütő-főző terek
stb.),

–

az élelmiszerek felhasználása során alkalmazott eszközöket (kések, vágódeszka,
előkészítő pult, stb.),

–

a személyzet higiéniáját biztosító eszközöket (kéztörlő, kézfertőtlenítő, stb.),

–

a tálaló és mosogató helységeket (mely feltételeit alább részletezem),

–

az éttermet, ahol az élelmiszereket elfogyasztják,

–

az

élelmiszer

lehetőségét

útját

a

(nyersanyag

tiszta-szennyes
előkészítéstől

munkaműveletek
az

ételkészítéstől

keveredésének
a

tálalástól

a

fogyasztásig, valamint a fogyasztás után a maradék útját a megsemmisítésig)
–

raktárakat (alapanyag, göngyöleg),

–

alapanyagok,

–

göngyöleg,

–

mellékhelységek,

–

öltözők.

Az ellenőrzés során a szállodának az alábbi dokumentumokat kell az ellenőrök
rendelkezésére bocsátani, így szerencsés ezeket mindig naprakészen és együtt
tárolni:
–

működési engedélyek,

–

élelmiszerek vásárlásáról szóló számlák, bizonylatok és szállító levelek,

–

HACCP dokumentáció, a HACCP terv vezetésének igazolása, (hűtő hőmérsékleti,
takarítási tojásfertőtlenítési, főzési napló, anyag hányad nyilvántartás),

–

mosogatási, tojásfertőtlenítési és takarítási útmutatók,

–

dolgozók

érvényes

orvosi

alkalmassági

vizsgálatáról

szóló

igazolás

(egészségügyi könyv, egészségügyi nyilatkozat és általános orvosi vizsgálatot
igazoló okirat),
–

dolgozók rendszeres illetve új dolgozók dokumentált higiénés oktatása,

–

rovar-rágcsálóirtás félévnél nem régebbi szerződése vagy mentesítési igazolása,
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hulladék (kommunális és magas fehérje tartalmú moslék) és veszélyes hulladék
(elhasznált sütőzsír) elszállításáról szóló szerződések, bizonylatok.

5.3 A 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet (EÜBKM)
iránymutatásai
Az EÜBKM röviden, de tömören meghatározza a szálloda menedzserek által
követendő irányelveket. Ezek figyelembevétele és a munkatársakkal történő
betartatása egészséges és problémamentes működést biztosítanak a már meglévő
és az újonnan épülő szállodák számára. Az a menedzser, aki szem előtt tartja a
rendeletben foglaltakat, komoly anyagi következményekkel járó szankciókat kerülhet
el. Minden szállodai menedzser számára fontos, egyben nehéz feladat a jogszabályi
változások nyomon követése.
5.3.1 Az étkeztetési létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) telepítésének
feltételei
Az újonnan épülő szállodák kialakításánál mindenképpen, a már meglévőeknél
pedig javasolt esetleges átalakításokkal törekedni kell a következő elvek betartására:
–

A létesítmény helyiségei úgy kapcsolódjanak egymáshoz, hogy a nyersanyag és
az étel útja ne keresztezze egymást.

–

Hulladék- és moslékgyűjtő tárolására a gazdasági bejárat közelében természetes
szellőzéssel ellátott helyiséget, a létesítményen belül a folyamatosan termelődő
hulladék részére jól zárható, fertőtleníthető és megfelelő méretű tároló edényt kell
biztosítani.

–

A

létesítmény

főzőterében,

valamint

a

cukrászati

és

hidegkonyhai

termelőrészében hulladékgyűjtő edényt nem, csak a technológiai hulladék
tárolására szolgáló edényt szabad elhelyezni.
–

A

létesítmény

technológiájának

tevékenységi
megfelelően

körének,

elegendő

kapacitásának,

számú

és

nagyságú,

alkalmazott
megfelelő

alapterületű raktározó, előkészítő, feldolgozó és kiszolgáló helyiséget, valamint a
kiegészítő helyiségeket (mosogató, hulladéktároló stb.) kell biztosítani. Ezek
rendeltetésszerű használatáról gondoskodni kell.

251

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

–

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

A létesítmény előkészítő-, termelő- és mosogató helyiségeit könnyen tisztítható
és fertőtleníthető, hézagmentes csúszásgátló felületű padozattal kell ellátni és
biztosítani kell a víz össze- és elfolyását.

–

A vizes helyiségek falait a szennyeződésnek és nedvességnek kitett magasságig,
de legalább 210 cm-ig világos színű mosható, fertőtleníthető hézagmentes
falfelülettel kell kiképezni. (Megjegyzem, hogy a 852 EK már nem rendelkezik
erről a pontról, viszont mindenképpen könnyebb a tisztaságot és ezáltal a
higiéniát fenntartani.)

–

A nem mosható falfelületet szükség szerint, de legalább évente festeni, meszelni
kell úgy, hogy az ételkészítés higiéniai biztonságát ne veszélyeztesse.

–

Az új létesítmény, illetőleg a régi létesítmény korszerűsítése során a sarkokat a
könnyebb tisztántarthatóság céljából lehetőség szerint áthajlással kell kiképezni.

–

A létesítményben keletkezett szennyvizet – a szükséges előtisztítás pl. zsírfogó
után – zárt csatornában kell a közcsatornába, illetve az engedélyokiratban
meghatározott befogadóba vezetni.

–

Az élelmiszerek előkészítéséhez és feldolgozásához, valamint az étkeztetéssel
foglalkozó dolgozók tisztálkodásához és az étkeztetési létesítmény takarításához
csak ivóvíz minőségű vizet szabad felhasználni.

–

Az üzemi helyiségekben és a személyzeti WC előterében biztosítani kell hidegmeleg folyóvízzel ellátott kézmosót, szappannal, körömkefével, kézszárítóval,
vagy papír, illetve textil törölközővel és kézfertőtlenítési lehetőséggel.

5.3.2 Raktározás
Az étel számos helyszínre kerül a termelőtől, a forgalmazón át a végső
felhasználásáig,

de

minden

helyszínen

törekedni

kell

eredeti

állapotának

megóvására. Ha itt nem működik minden rendben, a szállodát és a szálloda
vendégeit

visszavonhatatlan

károk

érhetik.

A

raktározásnál

a

következő

szempontokat kell szem előtt tartani:
–

A létesítmény tevékenységi körét, forgalmát, a tárolandó anyagok fajtáját és
mennyiségét figyelembe véve, olyan számú és kapacitású raktárhelyiséget,
valamint tároló berendezést kell biztosítani, amelyekben a nyersanyagok, félkész
termékek és ételek szakosítottan, az állami szabvány előírásainak megfelelően,
romlás és szennyeződés veszélye nélkül tárolhatók.
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a

félkész-

és

késztermékek

átvétele,

tárolása

során

gondoskodni kell azok élvezeti értékének megőrzéséről és a fertőződéstől,
szennyeződéstől, romlástól való védelméről.
–

A tároló helyeken, raktárakban a nyersanyagok jellegének, illetve kiszerelésének
(csomagolásának) legmegfelelőbb berendezést kell biztosítani (alátét, állvány,
polc, horog stb.).

–

A göngyöleget az erre a célra kijelölt helyen, megfelelően csoportosítva kell
tárolni, és folyamatos elszállításukról gondoskodni kell.

–

A hűtőtéren belül külön légtérben kell elhelyezni a tőkehúst, a húskészítményeket,
a tej- és tejterméket, valamint a gyümölcs- és zöldségféléket.

–

A készételek tárolásához külön hűtőt kell biztosítani.

–

A tárolás során a nyersanyagokat félkész és késztermékeket rendszeresen felül
kell vizsgálni romlás és lejárati idő (fogyaszthatósági, minőség megőrzési idő)
vonatkozásában.

–

Az élelmiszerfestékeket és egyéb adalékanyagokat eredeti csomagolásukban kell
tárolni, illetve a csomagolást az anyag teljes felhasználásáig meg kell őrizni.

–

A romlott, illetve a romlásra gyanús nyersanyagot, félkész-, és készterméket
azonnal el kell különíteni és további intézkedésig (megsemmisítés, leselejtezés
stb.) a felhasználásra kerülő ételektől megkülönböztetve kell tárolni.

–

A hűtők tisztántartásáról és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

–

Az előírt tárolási hőfok ellenőrzésére a hűtőberendezéseket hőmérővel kell
felszerelni és folyamatos pótlásukról gondoskodni kell.

–

Az épített hűtő vagy mélyhűtőkamra belső felülete mosható burkolattal legyen
ellátva.

5.3.3 Nyersanyag előkészítés és késztermék előállítás
A nyersanyagok tisztítását és az egyéb előkészítő műveleteket (darálás, szeletelés,
tojásmosás, törés stb.) az erre a célra kijelölt előkészítő helyiségekben kell végezni;
ahol erre nincs mód, ott elkülönített munkaasztalt kell használni. Az előkészítőben
használatos munkaeszközöket rendeltetésüknek megfelelően maradandóan meg kell
jelölni és csak a megfelelő előkészítőben szabad használni. Elmosásuk is csak itt
történhet. Fontos, hogy az előkészítő helyiségekben a nyersanyagok mosásához a
szabványban előírt számú, engedélyezett anyagból készített mosogatómedencét kell
biztosítani.
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A tápanyagveszteség és a szennyeződési veszély csökkentése érdekében az
előkészítőben dolgozó szállodai alkalmazottaknak arra kell törekednie, hogy az
előkészítés és felhasználás közötti időtartam a lehető legrövidebb legyen. Az
előkészített nyersanyagokat mindig romlástól és szennyeződéstől védve kell tárolni
és szállítani.
A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a helyiségeket és a használni kívánt
eszközök állapotát. Csak jó állapotú, tiszta eszközt szabad használatba venni. A
főzőtérben, illetve a termelőhelyiségben szükséges berendezéseket a technológiai
műveletnek megfelelően kell csoportosítani. Az előírások szerint a főző-, és
sütőkapacitás nagyságának a készülő ételek választékával és mennyiségével úgy
legyen arányban lennie, hogy a főzés-sütés műveletének befejezése és az ételek
elfogyasztása közötti idő ne haladja meg a 3 órát.
A friss héjas tojások helyett, melyet a 852 EK rendeletben foglaltak szerint mosni és
fertőtleníteni kell, napjainkban egyre terjed a felületkezelt fertőtlenített tojások
használata, amely kényelmesebb megoldás, de az alapos sütést- főzést és a helyes
konyhatechnológiai eljárásokat nem helyettesíti.
5.3.4 Tálalás, kiszolgálás
A kiszolgálás egész időtartama alatt olyan feltételeket kell biztosítani, mely megvédi
az élelmiszerek és a készételek tisztaságát, minőségét, táp-, és élvezeti értékét.
Ennek érdekében:
–

Önkiszolgáló rendszerű étkeztető helyeken az ételeket úgy kell elhelyezni, hogy
azokat a fogyasztó ne szennyezhesse.

–

A kiadagolt vagy adagolásra váró ételeket jellegüknek megfelelően hűtve, vagy
melegen kell tárolni.

–

A felszeletelt kenyeret, péksüteményt úgy kell elhelyezni, hogy az védve legyen a
cseppfertőzéstől.

–

A kiválasztott darab elviteléhez a vendégek számára megfelelő segédeszközt
(szalvéta, fogóvilla stb.) kell biztosítani.

–

Az evőeszköz elhelyezése úgy történjen, hogy válogatással ne legyen
szennyezhető.
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Az elkészített – melegen fogyasztható – ételeket a tálalás időtartama alatt 60 °C
feletti hőmérsékleten kell tárolni; a hőfokot pedig rendszeresen ellenőrizni kell.

–

A gyorsfagyasztott készételeket kiszolgálás előtt legalább a forrásban levő víz
hőfokára kell hevíteni.

–

Főtt tésztára szóratot (mák, dió stb.) csak adagoláskor szabad rátenni.

–

Az étkeztetési létesítményt megfelelő számú evő-, és ivóedénnyel kell ellátni, a
fogyasztó saját étkészletet nem használhat.

–

A fogyasztók részére papírszalvétát vagy tiszta asztalkendőt kell biztosítani.

–

Ételt

kiszolgálni

csak

élelmezés-egészségügyi

szempontból

megfelelőnek

minősített anyagból készített tiszta edényben és tiszta adagolóeszközökkel, illetve
eredeti csomagolásban szabad.
–

Tilos eltenni a következő étkezésig vagy másnapig az olyan gyorsan romló,
élvezeti és tápértékét könnyen vesztő, melegen fogyasztandó ételt, amelyet nem
lehet jelentős minőségi károsodás nélkül ismét felforralni vagy átsütni (főtt tészta,
burgonya, hal, belsőségekből készített ételek).

–

Gombás étel a hidegkonyhai termékek kivételével kizárólag a készítés napján
értékesíthető.

–

A meleg étel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt újbóli felhasználás előtt
érzékszervileg (szaglás, látás, ízlelés) meg kell vizsgálni, azt csak kifogástalan
minőség esetén - a melegen fogyasztásra kerülő ételeket további forralás vagy
átsütés után - szabad felhasználni és a tálalóhelyeken kiszolgálni.

–

Ételmaradékot, illetőleg romlásra gyanús nyersanyagot tilos más ételhez
hozzákeverni vagy olyan átdolgozásnak (ízesítés, színezés stb.) alávetni, mely a
romlás jeleit elfedi.

–

Az ételt a tálalás megkezdése előtt érzékszervileg ellenőrizni kell.

–

A meleg edények fogására tiszta fogóruhát vagy kesztyűt kell biztosítani.

–

Az ételeket tartalmazó edényeket a technológiai műveletek során, illetőleg a
megtisztított edényeket tárolásuk alatt a szennyeződéstől védeni kell.

–

Az ételek keverése, átrakása, adagolása mindig tiszta eszközökkel történjen.

–

Menürendszer keretében, valamennyi ételféleségből külön-külön 50-100 g
mennyiséget 48 órán át (a hétvégén 72 órán át) hűtőtérben meg kell őrizni. Az
ételmintát

a

főző-

és

tálalókonyhákon

egyaránt

az

étel

tálalásának

megkezdésekor kell venni. Az ételminta tárolására csírátlanítható, légmentesen
zárható üvegedényt kell rendszeresíteni, melyet használat előtt 10 percig
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forrásban levő vízben kell kifőzni. Az üvegdugót leragasztó papíron fel kell
tüntetni az üveg tartalmát, a mintavétel időpontját, a mintát eltevő dolgozó
aláírását. Az üvegedény helyett egyre többen alkalmazzák a jóval kényelmesebb
steril ételmintás tasakot.
5.3.5 Mosogatás
Az étkeztetési létesítményben külön mosogatót kell biztosítani az üzemi
edények és eszközök tisztítására (fekete mosogató) és külön a fogyasztók által
használt edények, evőeszközök mosogatására (fehér mosogató). A mosogatáshoz
elegendő mennyiségű és hőfokú meleg vizet és előírt számú mosogató medencét
kell biztosítani. Gépi mosogatás esetén is gondoskodni kell tartalék medence
beállításáról, a mosogatás jellegének megfelelően. Lényeges, hogy a mosogató
medencéket más célra használni nem szabad. A mosogató helyiségben az
ételmaradékok részére fedéllel és fogantyúval ellátott tartályt kell biztosítani, amelyet
a mosogatás befejezése után azonnal ki kell üríteni, elmosni és fertőtleníteni.
Szükség esetén műszak közben is, egyébként pedig a műszak befejezése után a
mosogató medencéket, valamint a helyiséget ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A
mosogató helyiségben lévő medencék fölé olyan táblát kell elhelyezni, amely utal a
munkaművelet jellegére és céljára (pl. első fázis zsíroldás, szennyeltávolítás).
Ugyancsak jól látható helyen ki kell függeszteni a mosogatási technológia részletes
leírását,

meg

kell

jelölni

a

felhasználásra

kerülő

zsíroldószereket,

illetve

fertőtlenítőszereket az alkalmazandó koncentrációban és behatási idővel. A
mosogatáshoz csak az erre a célra rendszeresített kefét használhatnak a dolgozók,
amelyet használat után fertőtleníteni kell. Az elmosogatott fehér edényeket tárolás
közben is óvni kell a szennyeződéstől.

A

852

EK

rendelet

alapján

a

forgalomban

lévő

kombinált

hatású

mosogatószerek miatt megengedett a 2 medencés mosogató is. Fontos megjegyezni
a csepegtető tálca alkalmazását és a törölgetés, fényesítés tiltását.
Amennyiben az ellenőrök a fent írtaktól való eltérés tapasztalnak, javaslatot
tehetnek a változtatásra, vagy javaslat nélkül is kötelezhetik a létesítmény
vezetőségét adott határidőn belül történő módosításra. A módosítást megelőzően
legalább 15 munkanapon belüli intézkedési terv készítésére van lehetőség, melyet
256

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

hiánypótlásként

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

kell

benyújtani

az

MGSZH

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészségügyi Igazgatóságára. Javasolt az intézkedési tervet az ellenőrzést
végző köztisztviselő munkahelyi vezetőjének nevére címezni és hivatkozni a
helyszíni ellenőrzést végző ügyintéző nevére is.

5.4 Az ellenőrzés költségei
A véletlenszerű hatósági ellenőrzés első alkalommal nem jelent költséget a
szálloda számára, hacsak az ellenőrzés során nem merül fel olyan körülmény, amely
további

ellenőrzések

és

vizsgálatok

elvégzését,

vagy

megismétlését

teszi

szükségessé. Ilyenkor a hatóság az ellenőrzött szálloda számára részkötelezettség
megfizetését írhatja elő. A költségek viseléséről a 2008. évi XLVI. törvény
rendelkezik:
„46. § (1) Ha hivatalból indított eljárásban a hatóság határozata az ügyfél
részére részletkötelezettséget állapít meg, az ügyfél a felmerült eljárási
költségeknek

csak

azt

a

részét

viseli,

amely

a

megállapított

részletkötelezettséghez kapcsolódik.
(2) A hatósági eljárás eljárási költsége magában foglalja a mintavétel, a
mintatovábbítás,

a

helyszíni

ellenőrzés,

vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek a

az

elvégzett

laboratóriumi

- jogszabálysértés megállapítását

megalapozó - vizsgálati eredménnyel összefüggő, továbbá az áru ártalmatlanná
tételével, illetve megsemmisítésével kapcsolatos költségeket.
(3) A vizsgálattal felmerülő költség mértékének megállapításánál a kérelemre
végzett vizsgálatok díjait tartalmazó, e törvény felhatalmazása alapján kiadott
végrehajtási jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A meg nem fizetett eljárási költségek és késedelmi pótlékok adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősülnek.‖
Javasolt az újonnan épülő és nyíló szállodák, azon belül az éttermek
tervezésénél az MGSZH szakhatósági véleményét kérni, így biztosak lehetünk, hogy
az üzlet megnyitása és működése a zökkenőmentesen lesz. A már működő éttermek
esetén az első ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok – azok minőségüktől
függően – jó esetben csak figyelmeztetést vonnak maguk után. Ilyenkor javasolt a
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feltárt hiányosságok mihamarabbi javítása, így egyéb szankció nélkül folytatható a
munka. A hiányosságok pótlása, vagy a hibák javításának elmaradása esetén a
bírságon felül az egyéb határozatba foglalt költségeket is meg kell fizetni.

5.5 Jogkövetkezmények
Amennyiben az MGSZ ellenőrei a szállodában hiányosságokat tár fel,
háromféle jogkövetkezményt alkalmazhat:
–

intézkedés meghozatala,

–

bírság kiszabása,

–

figyelmeztetés.

Ezen jogkövetkezmények alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tudomására jutásától számítva egy év, illetve a
cselekmény elkövetésétől számítva három év eltelt. A határidő számításakor a
jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni.
5.5.1 Intézkedések
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a
jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a
következő intézkedéseket hozhatja:
–

tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti,
korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti;

–

a szálloda működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti,
visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását;

–

a szálláshelyet üzemeltető vállalkozás nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti,
határozott időre vagy véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt
törölheti nyilvántartásából;

–

termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát,
behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti,
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja;

–

elrendelheti

a

termék

forgalomból

való

kivonását,

visszahívását,

megsemmisítését, ártalmatlanítását;
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élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök használatát
megtilthatja;

–

szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja;

–

élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet;

–

engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat,
visszavonhat;

–

elrendelheti

eszköz,

tárgy,

anyag

zár

alá

vételét,

ártalmatlanítását,

szállítójárművet visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos
zárolási, és ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége
megfizetésre nem kerül.
5.5.2 Bírság kiszabása
Az 194/2008. .(VII. 31.) kormányrendelet alapján a hatóság kétféle bírságot
szabhat ki:
higiéniával kapcsolatos problémák esetén élelmiszer-ellenőrzési bírság,
adott termékkel kapcsolatos hiányosság esetén élelmiszer-lánc felügyeleti bírság.
Az élelmiszer-ellenőrzési bírság legkisebb mértéke 15.000,- Forint. A feltárt
hiányosság súlyától és fajtájától függően a rendelet szerint a bírság összege az
alábbiak szerint változik:
„9. § (1) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság alapösszegének mértéke:
a) az élelmiszer-biztonsági követelmények megsértése esetén: a tétel értékének
háromszorosa;
b) fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal esetén: a tétel
értékének kettő és félszerese;
c)

a

Magyar

Élelmiszerkönyvi

megnevezéseket

jogellenesen

használó

élelmiszer forgalomba hozatala esetén: a tétel értékének kettő és félszerese;
d) jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú közvetlenül
alkalmazandó

kötelező

jogi

aktusaiban

szabályozott

élelmiszerminőségi

előírásoknak való meg nem felelés esetén: a tétel értékének kétszerese;
e) amennyiben az előállító nem rendelkezik a Tv. 22. § (2) bekezdése szerinti
írásos dokumentációval, vagy annak megléte esetén a dokumentációban
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feltüntetett élelmiszerminőségi előírásoknak az élelmiszer nem felel meg: a tétel
értékének másfélszerese;
f) minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal esetén: a tétel
értékének másfélszerese;
g) egyéb, az a) - f) pont alá nem tartozó élelmiszer-jelölési előírásoknak való
meg nem felelés esetén: a tétel értéke.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint számított összeg kevesebb, mint a 4. számú
melléklet A) táblázata szerint meghatározott minimumösszeg

- a (3)

bekezdésben foglalt kivétellel - az ott meghatározott összeget kell a bírság
alapösszegeként figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható a zöldség-gyümölcs ellenőrzés során
kiszabott bírságok esetén.
(4) Ha a jogsértő magatartással egyidejűleg több, az (1) bekezdésben szereplő
eset is megvalósul, a bírság alapösszegét a súlyosabb bírságtétellel fenyegetett
jogsértésre irányadó bírságkiszabási szabályok szerint kell megállapítani.
(5) Különböző tételeket érintő, azonos tényállású jogsértés esetén az ellenőrzött
létesítményben

található

tételek

értékét

a

bírság

alapösszegének

megállapításakor össze kell adni.
10. § (1) A bírság mértékének megállapítása során a bírság 9. § szerint
megállapított alapösszegét meg kell szorozni
a) a 4. számú melléklet B) táblázatában szereplő súlyosbító körülmények
fennállása esetén az ott meghatározott szorzókkal, illetve
b) a Tv. 23. § (1)-(2) bekezdésének megsértése esetén a 3. számú mellékletben
meghatározott szorzókkal.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti több súlyosbító körülmény, illetve ilyen
súlyosbító körülmény és az (1) bekezdés b) pontja szerinti eset együttes
fennállása esetén a bírság mértékének megállapításához valamennyi vonatkozó
szorzót összeszorozva kell a bírság mértékét megállapítani.‖
Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság esetében is a bírság alapösszege 15.000,Forint. Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság mértékének megállapításához a bírság
alapösszegét

a

jogsértés

körülményeitől

függően

meg

kell

szorozni

a

kormányrendelet 5. számú mellékletben meghatározott szorzókkal. Több tényállás
együttes fennállása esetén valamennyi vonatkozó szorzót összeszorozva kell az
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élelmiszerlánc-felügyeleti bírság mértékét megállapítani. Ha a jogsértést okozó
cselekményt szándékosan követték el, az adott tényálláshoz tartozó legalacsonyabb
szorzó nem alkalmazható. Ha ugyanis az élelmiszer-vállalkozó ugyan megtehette
volna, de mégsem gondoskodott megfelelő módon a jogsértés megelőzéséről, a
bírság összege 100.000,- Forint, ha pedig a felelős vezető kifejezett utasítására
követték el a jogsértést, a bírság összege 500.000,- Forintra rúg. Amennyiben az
élelmiszerlánc-felügyeleti bírság a nyomonkövethetőségi szabályok megsértése miatt
kerül kiszabásra, annyiszor 50.000,- Forint összegű élelmiszerlánc-felügyeleti
bírságot kell kiszabni, ahány tételt a jogsértés érintett.
A kiszabott bírságot az azt kiszabó határozat közlésétől számított tizenötödik
napig meg kell fizetni. Amennyiben a szállodát üzemeltető gazdasági társaság a
bírságot a megadott határidőre nem fizeti meg, akkor a bírságot és késedelmi
pótlékot adók módjára hajtják be, amelyről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
megkeresésére az állami adóhatóság gondoskodik.

5.6 Kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek
gyűjteményei
Az élelmiszerekre vonatkozó előírásokat és ajánlott szakmai irányelveket tartalmaz a
következő két gyűjtemény is:
–

Codex Alimentarius – Az élelmiszer-szabályozást a nemzetközi szervezetek
(FAO [Food and Agriculture Organization] / WHO [World Health Organization])
által létrehozott gyűjtemény, mellyel a magyar gyűjteményeknek is összhangban
kell lenniük.

–

Magyar Élelmiszerkönyv – A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre,
illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó
élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági (élelmiszerhigiéniai), valamint az élelmiszerek vizsgálata során alkalmazandó módszerekre
vonatkozó, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott
kötelező előírások, valamint irányelvek gyűjteménye. Az élelmiszerkönyvi
irányelvek alkalmazása nem kötelező, azonban az élelmiszerkönyvi irányelvben
szereplő megnevezés használata esetén az élelmiszernek az irányelvben
foglaltaknak meg kell felelnie.
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5.7 Az MGSZH ellenőreinek javaslatai az ellenőrzés során
tanúsítandó magatartásra vonatkozóan
–

Az ellenőrök hatósági személyek, akik a munkájukat végzik – és éppúgy
emberek, mint mi, tehát megfelelő kommunikációval az ellenőrzés gördülékenyen
fog lezajlani.

–

Ellenőrzés

során

az

ellenőrök

kérésére

át

kell

nyújtani

valamennyi

dokumentumot, melyre igényt tartanak. Természetes, nyugodt viselkedéssel,
magabiztos fellépéssel segítsük az ellenőrzés végrehajtását. Az ellenőrök
együttműködőek, szakértelmükre lehet építeni, javítani a körülményeken.
–

Az ellenőrzés során feltárt esetleges hibák, hiányosságok feltárásánál nem
minden esetben kell bírságra számítani. A jegyzőkönyvbe leírt hibákat,
pontatlanságokat javítani kell, az utóellenőrzésre igyekezni kell valamennyit
felszámolni.

–

A jegyzőkönyv aláírása előtt meg kell győződni annak tartalmáról, kerüljön bele a
közlendő észrevételünk, majd ezután lássuk el kézjegyünkkel, a hivatalos
bélyegzővel. Másolatot az ellenőrnek a helyszínen kell hagynia, melyet az üzleti
profilnak megfelelően kell tárolni és megőrizni.

–

Ha munkánk során mindent rendben végzünk, biztosak lehetünk benne, hogy a
hatósági ellenőrzések során üzletünk, szállodánk nem lesz bírsággal sújtva,
helytelen magatartásunkkal ne járassuk le magunkat és a szállodát.
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6. A tűzoltóság ellenőrzései
6.1 A tűzoltóság jogosultsági és feladatai
A tűzoltóság célja a tűzmegelőzés. A tűzmegelőzés lényege nem más mint a
tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására,
illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a
használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági
előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.
Ennek megfelelően a tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége során az 1996. évi
XXXI. törvény alapján:
– tűzvédelmi szakhatóságként jár el,
– tűzvédelmi ellenőrzéseket tart és
– tűzvizsgálatot végez.
Munkáját szigorúan a jogszabályi keretek között, de messzemenően ügyfél
centrikusan végzi. Mindezt annak érdekében teszi, hogy lehetőség szerint minél
szélesebb körben (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek), minél teljesebb
mértékben megakadályozza a tüzek keletkezését, és ezzel védje a város
polgárainak, a munkavállalóknak a testi épségét, valamint az épített és természetes
javakat. E tevékenysége során különösen nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a
gazdálkodó

szervezetek

tevékenységi

körével

kapcsolatos

veszélyhelyzetek

megelőzése és az elhárítás feltétele mind a létesítés, mind a használat során
érvényesüljön.

6.2 Ellenőrzések
Mint az előbbi fejezetből kiderült, a tűzoltóság szakemberei háromféle
ellenőrzést végeznek a szállodákban. A következőkben arra térünk ki részletesen,
hogy ezeknek a

vizsgálatoknak mi a célja, hogyan

zajlanak le, milyen

következményei lehetnek, illetve az ellenőröknek mik a tapasztalataik és milyen
tanácsokat fogalmaztak a szállodai menedzserek számára.
Aszerint hogy egy újonnan épült szállodáról vagy egy szálláshelyé átalakított
épületről van szó, a tűzoltóság más ellenőrzéseket folytat. Az előbbi esetben az
épület már ismert a tűzoltóság előtt, mivel az építési engedélyezési eljárásban és az
épület használatba vételi engedélyezési eljárásában már részt vettek. A 239/2009.
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(X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
szóló kormányrendelet írja le hogy a tűzoltóságnak mint hatóságnak részt kell vennie
az engedélyeztetési eljárásban.
8. § (1) Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön
jogszabály alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni,
és a szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával
egyidejűleg a külön engedély iránti kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a
külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységhez szükséges külön
engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.
(2) A közreműködő hatóság a kérelmet - a szálláshely-üzemeltetési engedélyről
szóló jogerős határozatával együtt - továbbítja a külön engedély kiadására
hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.
A tűzoltóságnak a hatóságtól megkapott értesítéstől számított 22 munkanapon belül
el kell végeznie a szálláshely ellenőrzését. Amennyiben a funkcióváltás miatt a
tűzoltóság szakhatóság ként vizsgálja az épületet, abban az esetben a tűzoltóság a
közigazgatási eljárási törvény alapján 10 munkanapon belül helyszíni szemlét
tartson. A szemle alapján szakhatósági állásfoglalást adjanak ki. Az ellenőrzéseknek
nincs díj kötelezettsége, teljesen ingyenesek.
Az ellenőrzés során a használati eszközök ellenőrzését végzik el a tűzvédelmi
szakemberek. Vizsgálat kiterjed:
– a tűzjelző hálózat kiépítettségére,
– a tűzjelzők működésére és engedélyére,
– vezet- e a szálláshely napi ellenőrzési és karbantartási naplót,
–

a dolgozók tudják- e használni a napi ellenőrzési és karbantartási naplót,

– a tűzvédelmi szabályzat megfelelő-e,
– a dolgozók részt vettek e tűzvédelmi szabályzat oktatásán,
– megfelelő számú tűzoltó készülék van- e az épületben, ezek állapota megfelelő-e,
– 1000 m2–től nagyobb összterületű szálláshely esetén már szükséges a fali
tűzcsaphálózat kiépítése,
– Villámvédelmi berendezés jegyzőkönyvének felülvizsgálata.
Szakhatósági szemle során helyszíni bejárást tartanak az ellenőrök ekkor feljegyzés
nem készül. Helyszíni szemle során jegyzőkönyv készül, melyben rögzítik a feltárt a
hiányosságokat.
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A vizsgálatok időpontjáról a vizsgált szervezet mindkét esetben értesítést kap,
időpont egyeztetés történik. A kiértesítés során mindenesetben a viszgált személy
megkapja az alábbi mellékletet:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi
CXL. törvény kivonata hatósági ellenőrzéshez
1. § (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és
másokkal

is

megtartatni

a

jogszabályok

rendelkezéseit.

Hatáskörét

a

jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és
méltányossági

jogkörét

a

jogalkotó

által

meghatározott

szempontok

figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.
6. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen
eljárni.
(2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy
a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél
jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása
a hatóságot terheli.
(3) A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a
többletköltségek megfizetésére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell
hívni.
15. § (1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az
ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági
nyilvántartás adatot tartalmaz.
29. § (1) A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg.
39. § (1) A tárgyalásról, a lefoglalásról és a jogszabályban meghatározott
eljárási cselekményekről, valamint ha az ügyfél kéri vagy az eljárás érdekében
egyébként szükséges, a szóbeli kérelemről, az ügyfél, a tanú, a szakértő
meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról és más bizonyítási cselekményekről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a hatóság valamely eljárási cselekmény során
hatósági tanút alkalmaz, jegyzőkönyvet készít az eljárási cselekményről.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az
ügyiratszámot,
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b) a meghallgatott nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és - ha azt a
hatóság tudomására hozta - egyéb elérési lehetőségét,
c) az alkalmazott hatósági tanú nevét,
d) a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés
megtörténtét,
e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az (1)
bekezdésben felsorolt eljárási cselekmények során tapasztalt, az ügy
eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,
ideértve a hatósági tanú észrevételeit is,
f) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját és
g) a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező
személy

képviselője,

a

hatósági

tanú,

az

eljáró

ügyintéző

és

a

jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.
40. § (1) Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette
törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által
meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.
Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.
(2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy
képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti
jogosultságát a 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.
(3) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az eljárás
elektronikus úton való folytatási során a képviseleti jogosultság igazolása
történhet
a) az eljáró hatóságnál előre bejelentett meghatalmazás alapján vagy
b) jogszabály által rendszeresített és az ott meghatározottak szerint
hitelesített elektronikus formanyomtatvány kitöltése és megküldésével.
57. § (2) Ha az előzetes értesítés a szemle eredményességét veszélyeztetné,
a szemletárgy birtokosát a szemléről annak megkezdésekor szóban kell
tájékoztatni.
57/A. § (4) A szemle során a szemlét végző személy a hatásköre
gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt területre, építménybe és
egyéb létesítménybe beléphet, ott a szemle tárgyával összefüggő bármely
iratot,

tárgyat

vagy

munkafolyamatot

megvizsgálhat,

a

szemletárgy

birtokosától és a szemle helyszínén tartózkodó bármely más személytől
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felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemletárgyról, folyamatokról fényképet
vagy kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb
bizonyítást folytathat le.
88. § (1) A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak
teljesítését.
(2) A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban,
személyes

adatok

tekintetében

törvényben

meghatározott

adatok

szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy
helyszíni

ellenőrzést

tart.

Jogszabály

időszakos

vagy

folyamatos

adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is
elrendelhet.
92. § (1)-(2)
(3) A hatóság a helyszíni ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról,
a lefoglalásról és az ügyfél által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet készít.
(4) A jegyzőkönyv egy példányát a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átadja,
vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt
munkanapon belül megküldi.
(5) Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal,
jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az
ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél
részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküld.
(6) Ha törvény a hatósági ellenőrzés lefolytatását az ügyfél kérelmére lehetővé
teszi, a hatóság az eljárás befejezésekor az ügyfélnek megküldi az
ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet vagy hivatalos feljegyzést.
94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja,
hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt
előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes
magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával - újabb
hatósági eljárás lefolytatása nélkül - orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél
figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább tizenöt munkanapos határidő
megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel
végzésben kötelezi annak megszüntetésére,
267

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül
telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a
hatáskörébe tartozó eljárást,
c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott
jogszabálysértés

tekintetében

nem

rendelkezik

hatáskörrel

vagy

illetékességgel, a hatóság megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező
hatóságot, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb
eljárást kezdeményez.
61. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható
módon történő megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.
(2)

Az

eljárási

bírság

legkisebb

összege

esetenként

ötezer

forint,

legmagasabb összege - a 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
57. § (1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében
meghatározott személyt (a továbbiakban együtt: szemletárgy birtokosa) a
szemléről - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - előzetesen értesíteni
kell.
(2) Ha az előzetes értesítés a szemle eredményességét veszélyeztetné, a
szemletárgy birtokosát a szemléről annak megkezdésekor szóban kell
tájékoztatni.
57/B. § (3) A szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó
személy eljárási bírsággal sújtható.
Az ellenőrzések során a működtetőnek, vagy annak képviselőjének nem kötelező
jelen lenni, de mindenképp javasolt. Amennyiben a szálláshely szolgáltatónak van
tűzvédelmi megbízott az ő jelenléte a vizsgálat során javasolt.
A szemlének alapvetően három kimenetele lehet:
- az tűzoltóság ellenőrei mindent rendben találnak és kikötések nélkül azonnal
engedélyezik a működési engedély kiadását,
- az tűzoltóság szakemberei bizonyos hiányosságokat tárnak fel és felhívják a
figyelmet a hiányosságok megszüntetésére. Ebben az esetben 5 munkanapon belül
a tűzoltóság szakemberei értesítik a jegyzők a feltárt hiányosságokról.
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- az tűzoltóság szakemberei olyan alapvető hiányosságokat tárnak fel, amelyek nem
teszik lehetővé a szálláshely biztonságos működését, ilyen esetben 90napra
elhalasztják a működtetési engedély kiadását.
A tűzvédelmi ellenőrök nem szabnak ki bírságot, csupán felhívják a szálláshely
szolgáltató figyelmét a hiányosságok pótlására. Kirívó esetben felfüggesztik a
szálláshely szolgáltató működéi engedélyét.

6.3 Véletlenszerű ellenőrzések
Az tűzvédelmi szakemberek a már működő szállodákban véletlenszerű
ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat is végezhetnek. Nagyobb szállodákban 4-5 évente
tartanak felülvizsgálatot az ellenőrök. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben
nem értesítik, ki a vizsgálandó személyt. Az ellenőrzés során az ellenőrök először
bemutatkoznak és kérik, hogy látogatásukról értesítsék a felelős vezetőt, vagy a
tűzvédelmi megbízottat. Legszerencsésebb, ha a felelős vezető az ellenőrzésen
személyesen jelen tud lenni, mert így azonnal tud válaszolni az ellenőrök kérdéseire,
illetve az ellenőrzés végén le tud ülni az ellenőrökkel, hogy megbeszélje velük az
esetleges hiányosságokat, illetve azt, hogy ezeket hogyan lehetne a legmegfelelőbb
módon orvosolni. A felülvizsgálat megtagadására nincs mód, az ellenőrzést a
szállodának megtagadnia nem lehet, azaz az ellenőrök mindenképp lefolytatják azt.
A véletlenszerű ellenőrzéseknek két kimenetele lehet:
–

az ellenőrök mindent szabályosnak találnak,

–

az ellenőrök hiányosságokat tárnak fel.

Az első esetben a jegyzőkönyv aláírásával mindkét fél egyszerűen tudomásul veszi
az ellenőrzés lefolytatását és ezzel az ügy lezárult. A második esetben, vagyis ha az
ellenőrök hiányosságokat fedeznek fel, akkor felszólítják a szálláshely szolgáltatót a
hiányosságok pótlására, a hiányosságok mértékétől függően 3 illetve 30napja áll
rendelkezésére a vizsgáltnak, hogy hiányosságait pótolja.

6.4 Az ellenőrök tapasztalatai
Az ellenőrök eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy általában kisebb
hiányosságok fordulnak elő. Leggyakoribb problémák közé sorolták, hogy a növekvő
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igények miatt a raktározás egyre nagyobb gondot jelent, így a különböző eszközöket
a közlekedési utakon helyezik el, ezzel egy lehetséges tűz esetén a menekülő utakat
beszűkítik, ami balesetveszélyes. Ezek a problémák a kiszolgáló egységekre
jellemzőek. Az ellenőrök kérése, hogy ezekre a problémákra fokozottan figyeljen oda
az adott szálloda vezetése.

6.5 Mit tegyünk az ellenőrzések során?
Az általunk megkérdezett tűzvédelmi szakember az alábbi tanácsokat
fogalmazta meg:
– Ha csak lehet, legyünk jelen az ellenőrzésen. Az, hogy nem vagyunk ott, nem
mentesít minket a felelősség alól.
–

Legyünk

az

ellenőrzés

során

együttműködőek

és

válaszoljunk

mindig

jóhiszeműen, legjobb tudásunk szerint az ellenőrök kérdéseire.
–

A szükséges dokumentációt mindig tartsuk egy helyen és naprakészen, hiszen
bármikor számíthatunk ellenőrzésre.

–

Az ellenőrzés során legyünk lojálisak és becsületesek, ha hazudunk, abból csak
nagyobb problémáink származhatnak.

–

Az ellenőrzés végén folytassunk konstruktív beszélgetést az ellenőrökkel, hiszen
a

hibákból

is

figyelembevételével

sokat

tanulhatunk,

biztos,

hogy

illetve

megtaláljuk

az
a

ellenőrök
megfelelő

tanácsainak
megoldást

a

problémákra.

6.6 Mit ne tegyünk az ellenőrzések során?
Arra a kérdésre, hogy mit ne tegyünk az ellenőrzések során az alábbi
tanácsokat kaptuk:
–

Ne tagadtassuk le magunkat, ha ellenőrök jönnek a szállodába, mert attól, hogy
nem vagyunk jelen, a problémák még ott maradnak és az ellenőrök fel is fedik
őket.

–

Ne hárítsuk a hibát az alkalmazottakra, hiszen ők azt csinálják, amire a felelős
vezetőjük utasítja.

–

Az, hogy nem ismerünk valamilyen jogszabályt, még nem jelenti azt, hogy nem is
kell betartanunk. A tájékozatlanságunk súlyos hiba!
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Az ellenőrzés alatt ne akarjunk minden felfedett hibát azonnal az ellenőrök szeme
láttára és füle hallatára megoldani, hanem inkább várjuk meg az ellenőrzés végét,
és akkor egy összegző jellegű záró beszélgetés keretei között tisztázni tudjuk a
hiányosságokat.

–

Ne tagadjunk le nyilvánvaló tényeket, hiszen tudjuk: „a tények magukért
beszélnek”. A tagadással a problémát nem tudjuk megszüntetni.

–

Ne sürgessük az ellenőröket, ne legyünk velük türelmetlenek, hiszen ezzel csak
idegesítjük őket munkájuk végzése közben, és amit akarnak, úgyis megnéznek.

–

Semmiképp ne akarjuk lefizetni, megvesztegetni az ellenőröket, hiszen annak
nagyon komoly büntetőjogi felelőssége van.
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7. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzései
7.1 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatásköre és
illetékessége
Az

államigazgatási

Fogyasztóvédelmi

szervezetrendszer

Hatóság

(továbbiakban

alapvető

NFH),

eleme

melyet

a

a

Nemzeti

Kormány 2007.

szeptember elsejével a korábbi Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi
felügyelőségek összevonásával hozott létre. A Fogyasztóvédelmi Hatóság mint
központi hivatal – piac-felügyeleti tevékenységén túl – a fogyasztók védelme
érdekében fontos szerepet tölt be, különösen azáltal, hogy elősegíti a fogyasztók
jogainak

érvényesítését,

Főfelügyelőség
Kereskedelmi

a

hatásköre
és

Piaci

fogyasztók
kezdetben

tájékoztatását,
korlátozott

Főfelügyelőség

oktatását.

volt,

jogutódjaként

mivel
csak

A

az
a

korábbi
Országos

kereskedelmi

tevékenységek és egyes szolgáltatások ellenőrzésére volt hivatott. A fogyasztók
kiterjedt

védelme

érdekében

vált

indokolttá

a

Főfelügyelőség

feladat-

és

hatáskörének bővítése. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség feladatkörét – az
egységes állami pénz- és tőkepiaci felügyeletről szóló jogszabállyal összhangban – a
pénzügyi szolgáltatások, illetve a kölcsönszerződések, a biztosítási szerződések,
valamint

a

közüzemi

szerződések

tekintetében

felmerülő

bejelentések

megvizsgálására is ki kellett terjeszteni. A törvény az NFH-t feljogosítja arra, hogy
bármely, a fogyasztókat érintő ügyben vizsgálatot folytasson, és a fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi bírságot szabjon ki. Ugyanakkor
hatásköre nem érintheti a jogszabály alapján más szerv hatáskörébe utalt
fogyasztóvédelmi feladat- és hatásköröket.
Az NFH – általános fogyasztóvédelmi felügyeleti hatáskörei mellett –
szabálysértési hatóságként is eljár. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény,

valamint

a

végrehajtása

tárgyában

kiadott

11/2000.

(II.

23.)

belügyminisztériumi rendelet rendelkezései értelmében az általános hatáskörű
szabálysértési

hatóság

felügyelőségek,
Népegészségügyi

illetőleg
és

az

önkormányzat

az

Tisztiorvosi

jegyzője.

élelmiszer-ellenőrzés
Szolgálat

A

fogyasztóvédelmi

körében

úgynevezett

különös

az

Állami

hatáskörű

szabálysértési hatóságok. Szabálysértési hatósági jogkörükben eljárva

– a
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fogyasztók sérelmére elkövetett jogsértések esetében – szabálysértési pénzbírságot,
illetőleg helyszíni bírságot szabhatnak ki. A szabálysértési törvény felhatalmazása
alapján a 218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet 71-92. §-aiban határozták meg a
fogyasztóvédelmi szabálysértéseket.
Az

állami

fogyasztóvédelmi

intézményrendszerben

a

fogyasztóvédelmi

felügyelőségek hatásköre nem kizárólagos jellegű, a jogszabályok egyéb állami
szerveket,

más

hatóságokat

is

felruháznak,

illetőleg

felruházhatnak

fogyasztóvédelmet érintő hatáskörökkel. A hatásköri összeütközést elkerülendő, a
fogyasztóvédelmi törvény kimondja, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
hatásköre

nem

terjed

ki

jogszabályban

más

szervek

hatáskörébe

utalt

fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörökre. Ennek alapján, ha az NFH megállapítja,
hogy az ügy elbírálása jogszabály alapján más szerv feladat- és hatáskörébe
tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.
A fogyasztóvédelem felügyeletére hatáskörrel rendelkező központi szervek,
hatóságok az alábbiak:


Nemzeti Hírközlési Hatóság,



Gazdasági Versenyhivatal,



Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,



Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,



Magyar Energia Hivatal,



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,



Országos Rádió és Televízió Testület,



Országos Gyógyszerészeti Intézet,



Egészségbiztosítási Felügyelet.

A felsorolt szervek – a Gazdasági Versenyhivatal kivételével – ágazati hatósági
jogkörükben eljárva felügyelik a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását, illetőleg
látnak el hatósági jellegű feladatokat. Fontos megjegyezni, hogy a Fogyasztóvédelmi
Hatóság

tevékenységének

hatékonysága

érdekében

elengedhetetlen

a

fogyasztóvédelemmel foglalkozó általános hatáskörű szervek és az ágazati
hatóságok együttműködése. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
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alapulhat jogszabályi kötelezettségen, illetőleg a fogyasztóvédelmi törvényben
szabályozott együttműködési megállapodáson.

7.2 Ellenőrzések
A szállodákban az NFH munkatársai az eljárási szabályokat a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban Ket.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Fgytv.) alapján végzik ellenőrzéseiket.
Az ellenőrzések többnyire véletlenszerűek, az ellenőrzéseket a központi
szervezetvezető koordinálja az adott régión belül, illetőleg központilag is érkeznek
javaslatok erre vonatkozóan. Az ellenőrzéseknek díja nincs. Az ellenőrzések célja:
biztosítani

a

fogyasztói

érdekek

–

különösen

a

biztonságos

áruhoz

és

szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és
oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken
keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek – védelmét, valamint
az érdekeiket védő jogszabályi rendelkezések betartását, a jogsértések kiszűrését,
azok megszüntetését, a jogkövező kereskedői magatartás előmozdítását.
Az ellenőrzéseken a hatóság részéről 2 személy vesz részt. Ez általában két
felügyelő, de nem kizárólag ők jogosultak ellenőrzésre. Előfordul olyan is, hogy
jogász megy ki ellenőrizni, vagy a második személy lehet gyakornok is
(megbízólevéllel). Az ellenőrzött szálloda, illetve az azt üzemeltető gazdasági
társaság legalább egy fővel képviselteti magát az ellenőrzésen. Ez lehet, ha egyéni
vállalkozásról van szó, maga a vállalkozó, vagy valamely alkalmazottja, ha társas
vállalkozásról van szó, akkor annak képviselője, tagja, munkavállalója.
A hatósági ellenőrzésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 39. § -nak megfelelően
jegyzőkönyv készül. A törvény a jegyzőkönyvről az alábbiakban rendelkezik:
„39. § (1) A tárgyalásról, a lefoglalásról és a jogszabályban meghatározott
eljárási cselekményekről, valamint ha az ügyfél kéri vagy az eljárás érdekében
egyébként szükséges, a szóbeli kérelemről, az ügyfél, a tanú, a szakértő
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meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról és más bizonyítási cselekményekről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a hatóság valamely eljárási cselekmény során
hatósági tanút alkalmaz, jegyzőkönyvet készít az eljárási cselekményről.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az
ügyiratszámot,
b) a meghallgatott nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és - ha azt a hatóság
tudomására hozta - egyéb elérési lehetőségét,
c) az alkalmazott hatósági tanú nevét,
d) a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés
megtörténtét,
e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az (1)
bekezdésben felsorolt eljárási cselekmények során tapasztalt, az ügy eldöntése
szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat, ideértve a
hatósági tanú észrevételeit is,
f) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját és
g) a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy
képviselője, a hatósági tanú, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető
oldalankénti aláírását.
(3) A meghallgatott személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását,
szakértői véleményét vagy azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint
tartalmazza.
(4) A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre a jegyzőkönyvre
vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy azok a (2) bekezdés a)-f)
pontjában felsoroltakat tartalmazzák. A hangfelvételt, valamint a kép- és
hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás
befejezéséig a (2) bekezdésnek megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(5) A hatóság a költségtakarékosság és hatékonyság követelményének
megfelelően választja ki a jegyzőkönyv készítésének formáját. Az ügyfél vagy
az eljárás egyéb résztvevője az ezzel járó költségek megtérítése mellett kérheti
az általa megjelölt jegyzőkönyvezési forma alkalmazását.
(6) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárási cselekményekről hivatalos feljegyzést
kell készíteni, ha jegyzőkönyv - az ügyfél erre irányuló kérelme vagy a
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jegyzőkönyvkészítést indokolttá tévő körülmények hiányában - nem készül. A
hivatalos feljegyzés tartalmazza felvételének helyét és időpontját, az ügy
tárgyát és számát, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés
megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását,
az eljáró ügyintéző nevét és aláírását, a szóbeli kérelemről készült hivatalos
feljegyzés ezen kívül tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét, valamint a
kérelem tartalmát.‖
A jegyzőkönyv indigós, 1 eredeti és 3 másolati példányban készül, előre
nyomtatott, az adott tényállásnak megfelelően kerül kitöltésre. Az első másolati
példány a helyszínen átadásra kerül az ügyfélnek vagy képviselőjének. Ha nincs a
helyszínen olyan személy, aki vállalná, hogy továbbítja az egység üzemeltetőjének a
jegyzőkönyvet, akkor postai úton kerül továbbításra.
7.2.1 Az ellenőrzés folyamata
Magát a szálláshely szolgáltatást 2009. 10. 25. napjától nem az NFH
munkatársai ellenőrzik, ugyanakkor egyéb, a szálloda által nyújtott szolgáltatás
(étterem, bár, kávézó, trafik) továbbra is az NFH ellenőrzési körébe tartozik. Az
ellenőrzés többnyire próbavásárlással kezdődik. Ezzel meggyőződnek az ellenőrök
arról, hogy a vásárlásról adnak-e fizetési bizonylatot, ha igen, akkor megvizsgálják,
hogy az egységben feltüntetett egység- illetve eladási árakat számolták-e fel. Ezt
követően

megvizsgálják

az

ártájékoztató

tartalmát,

a

benti

ártájékoztatót

összehasonlítják a kinti ártájékoztatóval. A hatóság képviselői megnézik, hogy
tájékoztatják-e a vásárlókat írásban a nyitva tartás rendjéről, arról, hogy miként intézi
az üzlet a fogyasztói panaszokat, megvizsgálják a vásárlók könyvének kezelését
(hiteles-e, folyamatosan sorszámozott-e, jól látható és könnyen hozzáférhető helyre
van-e kihelyezve). Ha például kimért aprósüteményt próba vásárolnak, megnézik,
hogy hiteles-e a mérleg, vagy ital esetén megvizsgálják, hogy a kért mennyiséget
szolgálják-e ki. Ezt hiteles mérőeszközzel történő visszamérés útján ellenőrizik.
Kimért italok esetében azt is megnézik, hogy van-e hiteles mérőeszköze a
szállodának (alumínium poharak), és ezzel végzik-e a kiszolgálást.
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Mint az előző fejezetben szó volt róla, az ellenőrzés során tapasztaltakat
jegyzőkönyvben rögzítik a 2004. évi CXL. törvény 39. §-a alapján. A jegyzőkönyv
első oldala az alábbi adatokat tartalmazza:
–

az ellenőrzés kezdő időpontja,

–

az ellenőrzés tárgya,

–

az ellenőrzött egység adatait (megnevezése, címe, üzletköre, üzemeltetőjének
neve, vezető neve, üzemeltető székhelye, postacíme, adószáma, telefonszáma),

–

az ellenőrző hatóság részéről jelenlévő ügyintézők,

–

jelenlévő más személyek,

–

az ellenőrzött vállalkozás részéről jelenlévő személyek adatai (neve, lakcíme,
eljárásjogi helyzete, beosztása, elérhetősége).

–

A jegyzőkönyv második és harmadik oldalán szerepel egy tájékoztatás az ügyfél
jogairól és kötelezettségeiről, melyet az ellenőrzés során ismertetünk a
vállalkozás részéről jelen lévő személlyel.

–

A harmadik és negyedik oldalon található kipontozott részre (mely pótlapokkal
bővíthető) kerülnek rögzítésre az ellenőrzés során tapasztaltak: a jogsértések,
vagy pedig az, hogy az ellenőrzés során jogsértést nem tártunk fel.

–

Az ötödik oldalon jelezheti a vállalkozás, hogy „a jegyzőkönyv eddigi
megállapításait elolvasta”, „a benne foglaltak megfelelnek a valóságnak”, illetve,
hogy „a benne foglaltak nem felelnek meg a valóságnak”. Ezen az oldalon van
hely a vállalkozás nyilatkozatára, de természetesen később is nyilatkozhat
írásban, vagy bejön a felügyelőségre és rögzítik a nyilatkozatát.

–

Az ötödik oldal alján van rögzítve egy tájékoztatás a vállalkozás részére, hogy
amennyiben az ellenőrzés nyomán eljárást indítanak, arról végzéssel dönt a
hatóság, és 5 munkanapon belül értesíti róla az ügyfelet.

–

A hatodik oldal tetején tájékoztatják a vállalkozást, hogy a jegyzőkönyv egy
példánya (az első másolati példányt) tartalmi megismerés céljából a helyszínen
marad.

–

A hatodik oldalon található jegyzék az ellenőrzés során meghozott döntéseket
(pl. valaminek a lefoglalása), és a jegyzőkönyvhöz becsatolt bizonyítékokat (pl.
fényképek, dokumentumok, munkalapok) tartalmazza. Itt találjuk a hatóság
felhívását arra vonatkozóan, hogy a felvett jegyzőkönyvet figyelmesen olvassa el
és írja alá.

277

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

–

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

A következő részen nyilatkozhat a vállalkozás részéről jelenlévő személy arra
vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyv másodpéldányát a vállalkozás vezetőjének
tájékoztatása céljából átvette vagy a jegyzőkönyv másodpéldányát átvette.

–

A hatóság megállapítása a jegyzőkönyv aláírásával, átvételével kapcsolatosan.

–

Ugyanezen az oldalon tájékoztatja a hatóság az ügyfelet a kapcsolattartás
formáiról.

–

A hetedik oldal tartalmazza az ellenőrzés befejező időpontját, a bélyegzőnket, és
további aláírásokat, ugyanis a felügyelők minden oldalt aláírnak, és a vállalkozás
részéről jelen lévő személy is aláírja az oldalakat, illetve egyes megállapítások
mellett is szignózhat. Ha esetleg a vállalkozás részéről jelen lévő személy
megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, az nem hátráltatja az ellenőrzés
lefolytatását.

7.2.2 Az ellenőrzések jogkövetkezményei
A kereskedelmi és a fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról,
valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletet
a 239/2009. (X. 20.) kormány rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül
helyezte 2009. 10. 25. napjával.
Az új szabályozást a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
szóló 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet tartalmazza. A szálláshely-szolgáltatási
tevékenységgel összefüggésben kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése
szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat
jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) jelöli ki a 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet. Ez
alapján jelenleg a fogyasztóvédelmi hatóság magukat a szállodákat effektíve nem
ellenőrzi, azonban bizonyos rendelkezések betartását ellenőrzi a panziók, szállodák
bárjaiban, éttermeiben.
Ha a hatósági ellenőrzés során hiányosság nem kerül megállapításra, akkor ez
kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben, és a hatóság nem indít eljárást. A
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az Fgytv.-ben és – a szerződés létrejöttére,
érvényességére,

joghatásaira

és

megszűnésére

vonatkozó

rendelkezések

kivételével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések
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betartását, és eljár azok megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a
külön

jogszabályban

fogyasztóvédelmi

rendelkezésként

meghatározott

rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok
megsértése esetén.
Az 2008. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
45/A § (3) bekezdés alapján:
„Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseken túl, ha külön
törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi
hatóság ellenőrzi
a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b)

a

fogyasztóknak

forgalmazott

termék

minőségére,

összetételére,

csomagolására, megfelelőség értékelésére, megfelelőségi jelölésére,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére,
hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő
bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. „
Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a Fgytv. 45/A. § (1)(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az
eset összes körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot
időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel
elért előny – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt
tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg a 2008. évi XLII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés alapján:
„a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti
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a vállalkozást azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében
tett intézkedéséről köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot,
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru
forgalmazását, illetve értékesítését,
e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes
termék forgalomból való kivonását vagy visszahívását,
f) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes
termék megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével,
g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a
jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének,
testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő
kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges,
h) a 16/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a
jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az
alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását,
e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel
érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását,
illetve
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.‖
Amennyiben a vállalkozást a hiányosságok megszüntetésére kötelezik, a
határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül kell megszüntetnie a
jogsértő állapotot, és erről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10
munkanapon belül írásban kell tájékoztatnia a felügyelőséget.
Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés
megsértése esetére további jogkövetkezményeket határozhat meg. A szálláshely
vezetőjének tisztában kell lennie azzal, hogy a fenti jogkövetkezmények együttesen
is megállapíthatók.
A jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik
sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, a jogsértéssel érintett áruk
értéke, valamint az alapozhatja meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak
megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban előírt egyéb feltételekkel végzi-e.
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hatóság

a

jogsértés

megszüntetése

érdekében

határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja,
hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a hatósági szerződésben
meghatározott módon hozza összhangba a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel.
Az NFH szabálysértési hatósági jogkörében eljárva – a fogyasztók sérelmére
elkövetett jogsértések esetében – szabálysértési pénzbírságot, illetőleg helyszíni
bírságot szabhat ki. Az 1999. évi LXIX. szabálysértési törvény felhatalmazása
alapján a 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet 71-92. §-aiban határozták meg a
fogyasztóvédelmi szabálysértéseket.

A szabálysértési bírság legalacsonyabb

összege 3.000,- Forint, legmagasabb összege 100.000,- Forint, attól függően, hogy
milyen tényállást valósított meg az elkövető. A törvény szerint az eljáró hatóság által
hatósági jogkörben kiszabott szabálysértési bírságot az NFH számlájára kell
befizetni.
„Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi bírság összege 15
ezer forinttól
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió
forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében a
vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 100 millió forintig,
illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy
veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt
okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig,
illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy
veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt
okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt.
hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig
terjedhet.‖
A büntetés mellett vagy helyett az NFH-nak lehetősége van a szabálysértés
miatt intézkedést alkalmazni. Ilyen intézkedés lehet:

281

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

Elkobzás: Ez az intézkedés egyes esetekben kötelező, más esetekben a
szabálysértési hatóság eldöntheti, hogy alkalmazza-e vagy sem. Sokszor nagyobb
joghátrányt jelent, mint a pénzbírság. így például, ha valaki jogosulatlanul
kereskedik, azt az árut, amelyre nézve a szabálysértést elkövették el lehet kobozni.
Kiutasítás: Az NFH által elbírálható szabálysértések közül kizárólag a játék- és
pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése esetében
alkalmazható önállóan vagy pénzbírság mellett ez az intézkedés. Ha az elkövetett
szabálysértés súlyára, az elkövetés körülményeire, valamint az eljárás alá vont
személyre tekintettel a külföldi eljárás alá vont személy további tartózkodása az
ország területén nem kívánatos, akkor a hatóság kiutasíthatja az ország területéről.
Figyelmeztetés: Büntetés helyett alkalmazható intézkedés a figyelmeztetés. Kisebb
jelentőségű jogsértések esetében, amikor a felügyelőség úgy ítéli meg, hogy – már a
megrovással is – kellő visszatartó hatás érhető el, ezt alkalmazhatja.

7.3 A fogyasztóvédelmi felügyelők ellenőrzési tapasztalatai
A

megkérdezett

ellenőrök

tapasztalatai

vegyesek

az

ellenőrzöttekkel

kapcsolatban, igaz a szálláshelyek esetében ritkán tárnak fel súlyos hiányosságokat.
Azokon a helyeken, ahol nagy hangsúlyt helyeznek a jogszabályok betartására,
azokat a menedzserek folyamatosan nyomon követik, ott általában nincs jogsértés,
vagy igen csekély mértékű, ahol viszont a vezetők nem fordítanak kellő figyelmet a
vonatkozó jogszabályokra és azok betartatására, rendkívül sok jogsértést tárnak fel a
fogyasztóvédelmi ellenőrök. Ritkán, de előfordul, hogy az ellenőrzött gazdálkodó
szervezet képviselői megtagadják az ellenőrzést. Tudnunk kell azonban, hogy ezzel
nem kerülhető el a kontrollvizsgálat, mert ilyen esetben a fogyasztóvédők a
rendőrség

közreműködését

kérhetik

és

ebben

az

esetben

az

ellenőrzés

megtagadásának büntetőjogi vonzata is van.
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8. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának
ellenőrzései
8.1 A Vám- és Pénzügyőrség hatásköre és illetékessége
A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) működését a Vám- és Pénzügyőrségről szóló
2004. évi XIX. törvény szabályozza. A VPOP az adópolitikáért felelős miniszter
irányítása alá tartozó fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv. Feladatai igen
sokrétűek. A szállodákkal is kapcsolatba hozható feladatai az alábbiak:
–

közvetlenül vagy közvetve - meghatározott körben - az áruk azonosságának
(adózási szempontból történő besorolásának, minőségének és egyéb jogszabály
által meghatározott követelményeknek) a vizsgálatát, illetve a vizsgálat
megtörténtének ellenőrzését,

–

a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki ellenőrzések,

–

a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki adóügyekkel kapcsolatos
feladatokat ellátása,

–

a külön jogszabály által hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és
elbírálását.

A VPOP intézkedéseinek hatáskörét és illetékességét a 24/2004. (IV. 23.) PM
rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról az alábbiakban
határozza meg:
„Általános rendelkezések:
1. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség a VPtv. 2. §-ában meghatározott feladatokat
ellátó hatósági jogkörrel rendelkező, továbbá hatósági jogkörrel nem rendelkező
szervekből áll.
(2) Hatósági jogkörrel rendelkezik a Vám- és Pénzügyőrség országos
parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) és mint felsőfokú szerv, a
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos
parancsnokság).
(3) A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező középfokú szervei:
a Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai, a Vám- és Pénzügyőrség
Központi Repülőtéri Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyőrség Központi
Bűnüldözési Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési

283

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyőrség Jövedéki Kapcsolattartó és
Kockázatelemzési Központja, a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat
Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága, a
Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete.
(4) A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező alsó fokú szervei: a
fővámhivatalok, a vámhivatalok, a regionális nyomozó hivatalok, a regionális
jövedéki központok, a Fővárosi Szabálysértési Hivatal, a Vámáruraktár és a
Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal.
(5) A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező szerveit - az
országos parancsnokság kivételével a pénzügyminiszter hozza létre és szünteti
meg.
(6) A hatósági jogkörrel nem rendelkező szerveket, - amelyeknek feladata a
Vám- és Pénzügyőrség technikai, anyagi eszközzel való ellátása, pénzügyi,
gazdálkodási

feladatok

végzése,

továbbá

az

állomány

képzése

és

továbbképzése, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás
megszervezése - továbbá a hatósági jogkörrel rendelkező alsó fokú szervek
kirendeltségeit az országos parancsnok hozza létre és szünteti meg.‖

8.2 Az VPOP ellenőrzéseinek egyéb jogszabályi alapjai
A VPOP működésének kereteit a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX.
törvényen és a 24/2004. (IV. 23.) PM rendeleten kívül az alábbi jogszabályok
határozzák meg, dőlt betűvel jelöltük azokat a jogszabályokat, amelyek a szállodai
ellenőrzések szempontjából is relevánsak:
–

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet,
valamint annak módosításai, illetve a Bizottság e rendelet végrehajtására
vonatkozó rendelkezések megállapításairól szóló 2454/93/EGK Rendelete és
ennek módosításai (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex)

–

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény,

–

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV.5.)
PM rendelet,

–

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről
szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
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az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 21/2004.
(IV.21.) PM rendelet,

–

a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII.3.) PM rendelet módosításáról
szóló 7/2004. (II.24.) PM rendelet és a 22/2004. (IV.22.) PM rendelet,

–

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből
történő kifizetések ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV.22.) PM rendelet,

–

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény, a jövedéki törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 8/2004. (III.10.) PM rendelet, a jövedéki törvényben megjelölt
vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 13/2004. (III.25.) PM rendelet,

–

az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: energiaadó
törvény),

–

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,

–

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény,

–

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

–

a környezetvédelmi termékdíjakról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény,

–

a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény, valamint annak mellékleteit
módosító 2004. évi XII. törvény,

–

a külföldiek beutazásáról és magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 170/2001. (IX.26.) Korm.
rendelet és a 25/2001. (XI.21.) BM rendelet, és a 35/2001. (XI.22.) BM-KüM
együttes rendelet,

–

a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának
engedélyezéséről szóló 50/2004. (III.23.) Korm. rendelet,

–

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,

–

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet,

–

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
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8.3 Ellenőrzések
A szállodákban a VPOP egyrészt a működés megkezdése előtt, tervezetten és
előre bejelentett időpontban tarthat szemlét, vagy a működés megkezdése után,
véletlenszerűen végezhet ellenőrzéseket.
8.3.1 Működési engedélyek kiadásának véleményezése
A szállodáknak szálláshely szolgáltatásuk folytatásához működési engedéllyel
kell rendelkezniük, melyet az illetékes település önkormányzatának jegyzőjénél kell
igényelni. Amennyiben a szálláshely szolgáltatáson kívül italszolgáltatást vagy
éttermi szolgáltatást is kíván a szálloda folytatni, akkor ezekhez külön működési
engedély szükséges. Minden esetben a működési engedély kiadása előtt az
önkormányzat a VPOP-től is szakhatósági véleményt kér. A vámhatóság előzetesen
a működési engedélyhez nem támaszt feltételeket, nincsenek olyan általuk előre
meghatározott szakmai szempontok, amiknek teljesülniük kell. A gyakorlatban az
történik, hogy az illetékes jegyző megküldi a vámhatóságnak a működési engedélyre
vonatkozó kérelmet és a vámhatóság jóváhagyja azt. A vámhatóság az engedély
kiadása előtt csak abban az esetben tart helyszíni vizsgálatot, ha a jegyző ezt
(például iskola közelsége miatt) indokoltnak tartja, és külön kéri.
8.3.2 Véletlenszerű ellenőrzések
A vámhatóság munkájára a véletlenszerű ellenőrzések a jellemzők, ezeket
általában évente egyszer végzik el az ellenőrök. Egy-egy ellenőrzésen általában 2
vagy 3 ellenőr van jelen. Az ellenőrzéseknek két fajtáját küldöztethetjük meg:
–

egyenruhában végzett ellenőrzések, amikor az ellenőrök már az ellenőrzés elején
egyértelművé teszik, hogy milyen célból érkeztek,

–

próbavásárlások, amikor az ellenőrök vendégnek álcázzák magukat és így
vizsgálják a szállodában a pénztárkép használatát, a nyugta- illetve számlaadási
kötelezettség betartását.
Mindkét ellenőrzés váratlanul történik, az időpontját a szálloda felelős

vezetőjével vagy alkalmazottaival nem egyeztetik. Abban az esetben lehetséges
időpont egyeztetés, ha a szálláshely szolgáltató maga kéri a vizsgálatot, mert
tulajdonos váltás történt és a megmaradt jövedéki terméket szeretnék átadni az új
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tulajdonosnak. Ilyen esetekben a vizsgáltat díja 4500 Ft, egyéb ellenőrzések során
ellenőrzési díj nincs.
Az

ellenőrzésekről

ellenőrzési

jegyzőkönyv

készül,

melyben

a

feltárt

hiányosságokat vezetik, a vizsgált szálloda felelős vezetőjének vagy megbízottjának
minden esetben nyilatkoznia kell, hogy egyetért- e a megállapításokkal illetve kíván-e
panasszal élni. Az ellenőrzés során nem kötelező, de ajánlott jelen lennie a szálloda
felelős vezetőjének, amennyiben az ö jelenléte nem megoldható az ellenőrök
elvégzik a munkájukat és a készített jegyzőkönyvet bármelyik dolgozó aláírásával
hitelesíthetik.
A VPOP szakemberei ellenőrzik a szállodákban a környezetvédelmi
termékdíjjal kapcsolatos adókötelezettségek betartását illetve a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII
törvény (Jöt.) rendelkezéseinek betartását. Amennyiben a hatóság mulasztást
állapít meg – legyen az szándékos vagy nem szándékos – intézkednie kell a
törvényes állapot helyreállítása érdekében. A jövedéki ellenőrzéseknek a törvény
alapján az alábbi jogkövetkezményei lehetnek:
–

intézkedések,

–

lefoglalás,

–

elkobzás.

A vámhatósági ellenőrzés irányulhat:
–

a jogszabályi előírások betartásának vizsgálatára,

–

adózatlan jövedéki termék felderítésére,

–

valamint arra, hogy jogszerűen használják-e fel a jövedéki terméket.

Az egyes ellenőrzéstípusokban a vámhatóságnak eltérő jogosítványokat ad a Jöt. a
szabálytalanságok felderítése, illetve megszüntetése céljából.
A jogkövető magatartás érdekében a hatóság ellenőrizheti a szálloda
üzlethelyiségeinek és raktárainak az árukészletét, abból szakértői vizsgálat céljára
mintát vehet. Megvizsgálhatja a Jöt.-ben előírt, külön vezetett nyilvántartásokat,
továbbá

az üzleti könyveket,

az árukészlet

mennyiségét,

eredetét,

illetve

megállapíthatja adózott vagy adózatlan voltát. A vámhatóság jogosult annak
ellenőrzésére, hogy a nem jövedéki engedélyes kereskedő eleget tesz-e a Jöt.-ben
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előírt számlaadásra vonatkozó kötelezettségének, illetve hogy a dohánygyártmányok
adójegyén feltüntetett ártól eltérő árat használ-e. Ellenőrizheti továbbá a jövedéki
törvényben és a végrehajtási rendeletekben előírt, az előzőekben nem említett egyéb
kötelezettségek megtartását (pl. engedélyek megléte). Az ellenőrzések során a
vámhatóság az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:
–

A vámhatóság intézkedő képviselője az illetékes vámhatóság vezetőjének
határozata alapján beléphet a szálloda olyan helyiségeibe (és ott ellenőrzést
folytathat), amelyről valószínűsíthető, hogy ott adózatlan jövedéki terméket
jogellenesen raktároznak. Az ellenőrzést ilyenkor két hatósági tanú jelenlétében,
lehetőleg nappal kell végrehajtani. A vámhatóság erről az intézkedéséről
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben rögzítenie kell az intézkedés során
megállapított tényeket, illetve a hatósági tanúk azonosításához szükséges
adatokat is.

–

A vámhatóság az ellenőrzés céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet a
szállodában forgalmazott jövedéki termékekből is.

–

A vámhatóság az ellenőrzési jogkörében vizsgálhatja a gyártási, feldolgozási
műveletekről vezetett nyilvántartásokat, üzleti könyveket, a jövedéki törvény
előírásai alapján kötelezően vezetendő nyilvántartásokat és elszámolásokat.

8.4 Az ellenőrzések jogkövetkezményei
Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság eljárása során szabálytalanságot
állapít meg, különféle joghátrányokat alkalmazhat a jogsértő szállodákkal szemben.
A bírság kiszabásán kívül lehetősége van különböző intézkedések foganatosítására,
de arra is, hogy a jogsértéssel érintett terméket lefoglalja, elkobozza.
8.4.1 Intézkedések
Helyiség lezárása
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 174. §-ában meghatározott
intézkedést (adóköteles tevékenység végzését szolgáló helyiség lezárása) kell
alkalmazni, ha
„- a jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató személy megsérti
az adójegyre, a zárjegyre vagy a Jöt. 85. §-ának (2) bekezdésében
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meghatározott hivatalos zárra vonatkozó, illetve a Jöt.-ben és a végrehajtási
rendeletben meghatározott szabályokat, avagy
- a vendéglátás üzletkörökben kiadott működési engedéllyel rendelkező, nem
jövedéki engedélyes kereskedő elvitelre bort nem palackban vagy hivatalos
zárral ellátott kannában forgalmaz, továbbá
A helyiséget az első jogsértés alkalmával 30, a második és további jogsértés
alkalmával 60 napra kell bezárni. Amennyiben a nem jövedéki engedélyes
kereskedő olyan terméket tart készleten, illetve értékesít, amelynek adózott
voltát vagy adófelfüggesztés mellett történő szállítását annak birtokosa,
szállítója, értékesítője, felhasználója számlával, egyszerűsített számlával,
termékkísérő

okmánnyal,

borkísérő

okmánnyal,

egyszerűsített

kísérő

okmánnyal, felvásárlási jeggyel vagy vámokmánnyal, illetve más, hitelt érdemlő
módon nem tudja bizonyítani, akkor az üzlethelyiségét az első jogsértés
alkalmával 10, a második és további jogsértés alkalmával 20 napra be kell zárni.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az erre vonatkozó kötelezettség ellenére
zárjegy, hivatalos zár, illetve adójegy nélküli, hamis, hamisított vagy jogtalanul
megszerzett zárjegyű, hivatalos zárú, illetve adójegyű alkoholtermékről, hordós
és kannás kiszerelésű borról, illetve dohánygyártmányról van szó.‖
Lefoglalás
A vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a tényállás tisztázása,
továbbá a jövedéki törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást
rendelhet el az alábbi termékekre.
– az adózás alól elvont jövedéki terméket,
– a jogosulatlanul előállított cukorcefrét és az abból előállított terméket,
– a külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt bort,
– a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegyet, adójegyet,
– a jogosulatlanul előállított vagy birtokolt desztillálóberendezést, a dohánygyártmány
előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt,
– a termékek, a zárjegy előállítására használt eszközt, valamint
– a termékek, a zárjegy felhasználására, tárolására és szállítására használt eszközt.
Az előzőekben felsoroltakon kívül lefoglalható bármely dolog, amelyre az eljárásban
mint tárgyi bizonyítási eszközre szükség van. Ez alól csak az élő állat jelent kivételt.
A felhasználásra, tárolásra és szállításra használt eszköz lefoglalásától az ellenőrök
eltekinthetnek, ha
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- a termékek mennyisége nem haladja meg a jövedéki törvény 110. §-ának (5)
bekezdésében

meghatározott

kereskedelmi

mennyiséget,

illetve

a

zárjegy

mennyisége a 100 darabot, és
- az eszközön nem végeztek a jövedékitörvény-sértés elkövetését célzó átalakítást,
továbbá
- a jövedékijog-sértésért felelős személy a jogsértést első ízben követte el.
A lefoglalást elrendelő határozattal szemben az ellenőrzött szálloda felelős vezetője
kifogással élhet. A kifogást a határozat közlésétől számított nyolc napon belül kell
előterjesztenie a lefoglalást végző vámhatóságnál. A kifogást a felettes szerv a
benyújtástól számított tizenöt napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás
végrehajtására nincs halasztó hatálya.
A lefoglalást határozattal kell megszüntetni az alábbi esetekben:
– ha a lefoglalásra a jövedéki eljárás eredményes lefolytatása érdekében már nincs
szükség;
– a termékekre, a zárjegyre és az eszközre, ha a jövedéki ügyben hozott
határozatban jövedéki bírságot nem állapítanak meg;
– a felhasználásra, tárolásra és szállításra használt, az elkövető tulajdonában lévő
eszközre, ha a jövedéki ügyben hozott határozatban jogerősen kiszabott adót,
jövedéki bírságot, illetve egyéb költséget az előírt határidőre megfizették, vagy arra
részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.
– A vámhatósági lefoglalást akkor is meg kell szüntetni, ha a jövedékijog-sértéssel
összefüggésben indult büntetőeljárásban lefoglalásnak van helye, és erről a
büntetőügyben eljáró hatóság határozott.
Elkobzás
A lefoglalt termékeket, zárjegyet, továbbá és egyéb eszközöket el kell kobozni
akkor, ha a jövedéki ügyben jogerősen jövedéki bírságot szabnak ki. Amennyiben
egy szálloda a rá jogerősen kirótt adót, jövedéki bírságot, vagy egyéb kötelezettséget
a megadott határidőig nem fizeti meg, és számára sem részletfizetést, sem halasztott
fizetést nem engedélyeztek, akkor is el kell kobozni a felhasználásra, tárolásra és
szállításra használt eszközeit. Az elkobzásról a fizetési kötelezettség teljesítésének
elmaradását megállapító határozatban rendelkezik a VPOP, és lényeges, hogy az
elkobzott termékre nem kell az adót kivetni. Amennyiben pedig a lefoglalt termék és
eszköz vámáru, elkobzásukra is a jövedéki törvény előírásait kell alkalmazni.
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Megsemmisítés
Az elkobzott termékek, zárjegyek és eszközök közül meg kell semmisíteni:
- az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény hatálya alá tartozó terméket, a
cukorcefrét és az abból előállított terméket, továbbá a külön jogszabályban
meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt bort;
- a zárjegyet és a jogosulatlanul előállított vagy birtokolt desztillálóberendezést, a
dohánygyártmány előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt, továbbá a
termékek, a zárjegy előállítására használt eszközt;
- a fenti pontokba nem tartozó egyéb terméket és eszközt, ha azoknak - a
vámhatóság kötelező intézkedése ellenére - az állam javára történő értékesítése
eredménytelen volt, végül
- azokat a termékeket, amelyek értékesítése valamely szellemi tulajdonjogot sértene.
8.4.2 Jövedéki bírság
A VPOP jövedéki bírságot a 2003 CXXVII törvény 114§, 115§ és 116§ alapján
szab ki, melyről a törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
„114. §

(3) Az (1) bekezdés szerinti jövedéki bírság alapja az adózás alól

elvont termék mennyisége és a bírság megállapításakor hatályos adómérték - a
(2) bekezdés g) pont szerinti adózás alól elvont termék esetében az 52. § (1)
bekezdés a) pont szerinti adómérték - alapján számított adó. A jövedéki bírság
mértéke a bírságalap kétszerese, kereskedelmi mennyiségű jövedéki termék
esetében a bírságalap ötszöröse, de legalább 20 ezer forint.
(4) A jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és
más gazdálkodó szervezet (a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször
módosított 1959. évi IV. törvény 685. § c) pont), amennyiben az (1) bekezdés a)
és b) pontjában meghatározott tevékenységet folytat, a (3) bekezdés szerinti
bírságalap ötszörösének, kereskedelmi mennyiség esetében tízszeresének
megfelelő mértékű jövedéki bírság fizetésére köteles. A jövedéki bírság
legkisebb összege 100 ezer forint.
(5) A felhasználói engedélyes az egyéb ellenőrzött ásványolajnak, a megfigyelt
terméknek vagy a teljesen denaturált alkoholterméknek a 60. § (3) bekezdés
szerinti

elszámolással

megállapított,

nem

engedélyezett

célra

történt

felhasználása esetén az ilyen felhasználásként kimutatott mennyiség és az 52.
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§ (1) bekezdés a) pontjában, illetve - az 50. § (4) bekezdés e) pontja szerinti
megfigyelt termék, továbbá a teljesen denaturált alkoholtermék esetén - a 64. §
(2)

bekezdésében

meghatározott,

a

bírság

megállapításakor

hatályos

adómérték alapján számított összeg kétszeresének megfelelő összegű, de
legalább 50 ezer forint jövedéki bírságot fizet.
115. § (1) A zárjegy és a 85. § (2) bekezdése szerinti hivatalos zár hamisítása,
a hamis, a hamisított vagy a jogtalanul megszerzett zárjegy, hivatalos zár
birtokolása, továbbadása, értékesítése, átvétele a megtalált zárjegy, hivatalos
zár darabszámával és a) az alkoholtermék-zárjegy esetében a 73. § (5)
bekezdésében meghatározott értékkel, b) a hivatalos zár esetében darabonként
600 forinttal számított összeg ötszörösével azonos összegű, de legalább 200
ezer forint bírsággal büntetendő.
(2) Az adójegy hamisítása, a hamisított vagy a jogtalanul megszerzett adójegy
birtokolása, továbbadása, értékesítése, átvétele, felhasználása a megtalált
adójegy által képviselt adóösszeg ötszörösével azonos összegű, de legalább
200 ezer forint bírsággal büntetendő.
(3) Cukorcefre, illetve a cukorcefréből alkoholtermék vagy a 2204, 2205, 2206
vámtarifaszám alá tartozó termék jogosulatlan előállítása, értékesítése,
megvásárlása, birtokolása, továbbá a bor külön jogszabályban meghatározott
eljárástól eltérő előállítása vagy kezelése, illetve az így előállított vagy kezelt bor
értékesítése, birtokolása, valamint a 86. § (2) bekezdésében megjelölt
melléktermék jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása esetén
literenként, illetve kilogrammonként 3000 forint, de legalább 100 ezer forint
jövedéki bírságot kell kiszabni.
(4) Az alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés jogosulatlan
előállítása, értékesítése vagy birtokolása első alkalommal legalább 20 ezer
forint összegű, legfeljebb 200 ezer forintig terjedő, ismétlődés esetén legalább
az előző alkalommal kiszabható legkisebb jövedéki bírság kétszeresének
megfelelő összegű, legfeljebb az előző alkalommal kiszabható jövedéki bírság
legmagasabb összegének kétszereséig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.
116. § Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató
kereskedő kétséget kizáróan adózott termékeket forgalmaz, de nem rendelkezik
jövedéki engedéllyel, a kivetendő jövedéki bírság alapja a kereskedő
termékköre szerinti jövedéki engedélyhez e törvényben előírt jövedéki biztosíték
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összegének és azon napok számának szorzata, amely alatt a kereskedő a
jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A jövedéki
bírság mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének a szorzata, de
legalább 500 ezer forint.‖

8.5 A VPOP ellenőreinek tapasztalatai
Vizsgálataink

során

megkérdeztünk

gyakorló

ellenőröket

arról,

hogy

tapasztalataik szerint mely területeken tárják fel a szállodákban a legtöbb problémát,
azaz milyen téren kell a szállodai menedzserképzést erősítenünk. A szállodák
esetében az ellenőrök tapasztalatai jóknak mondhatóak. Kiemelték, hogy a szállodák
esetében az ügyvezetők vagy igazgatók, alkalmazottak tájékozottak a jogszabályi
háttérrel kapcsolatban, és tisztában vannak a jogsértések követelményeivel is. Az
ellenőrök munkáját a szállodák felelős vezetői segítik, a kért dokumentumokat
hiánytalanul be tudják mutatni. Általánosságban elmondható, hogy a szállodákban a
VPOP ellenőrei csak kisebb szabálysértéseket állapítanak meg. ezekben az
esetekben:
–

vagy alacsonyabb összegű bírságot szabnak ki,

–

vagy csak figyelmeztetnek és bírság kiszabására sor sem kerül.

293

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

9. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
ellenőrzései
Magyarországon a legtöbb munkáltatót az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Felügyelőség (a továbbiakban: OMMF) régiós felügyelőségei ellenőrzi,
melynek keretében a munkajogi szabályok betartását is vizsgálják, így közvetetten a
munkavállalók jogköreinek védelmében járnak el. Munkájuknak köszönhetően egyre
kevesebb jogsértés történik mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon, így az
emberi erőforrással optimalizált gazdálkodás várható a munkaerőpiac minden
szektorában.
Különös fontossággal bír ez a tény a vendéglátás területén, illetve a
szállodaiparban. A vendéglátás jellegéből adódóan hétvégeken és ünnepnapokon is
folyamatos munkavégzés zajlik, ami miatt speciális foglalkoztatásnak minősül, ez
indokolttá teszi a szállodákat ellenőrző hivatalok, így az OMMF ellenőrzéseit.

9.1 A munkaviszony létesítése
Számos konfliktus a munkáltató és munkavállaló között a munkaszerződés
pontatlansága, az attól való eltérés, vagy az abban fiktíven megfogalmazottak miatt
jön

létre,

ezért

tartjuk fontosnak

az

1992.

évi

XXII.

törvény

a

Munka

Törvénykönyvéből (a továbbiakban: Mt.) az ide vonatkozó részeket idézni.
„76. § (1) A munkaviszony… munkaszerződéssel jön létre.
(2) A munkaszerződést írásba kell foglalni.
…
(7) A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót
tájékoztatja
a) az irányadó munkarendről,
b) a munkabér egyéb elemeiről,
c) a bérfizetés napjáról,
d) a munkába lépés napjáról,
e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
f)

a

munkáltatóra

és

a

munkavállalóra

irányadó

felmondási

idő

megállapításának szabályairól,
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g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről,
illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi
tanács, üzemi megbízott).
(8) A munkáltató a (7) bekezdésben előírt tájékoztatást legkésőbb a
munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles
a munkavállaló részére átadni.‖
Fontos

megjegyeznünk,

hogy

a

munkaszerződést

egyértelműen

kell

megfogalmazni, hiszen így későbbi vitáktól és kellemetlenségektől óvhatjuk meg
magunkat és szállodánk menedzsmentjét. Példaként a munkaidő meghatározását
említjük: előfordul, hogy kimarad a munkaszerződésből a konkrét napi óraszám
meghatározása, holott lehet, hogy a munkavállaló csak 6 órában dolgozik az adott
munkahelyen.
meghatározása

A

munkaidőt

tájékoztató

nem

jelleggel

kötelező
történhet.

a

munkaszerződésbe
A

munkaidőt

csak

foglalni,
a

felek

megegyezésével lehet módosítani. Az Mt. kimondja, ha a munkaidő nem kerül
konkrét megjelölésre a szerződésben, akkor a foglalkoztatás teljes időre szól, így
más jövedelem illeti meg a munkavállalót, és a szállodát is más költségek terhelik.

9.2 A bejelentés szabályai
A munkaviszony (biztosítási jogviszony) kezdetének bejelentéséről a 2003. évi
XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) 16§ -a rendelkezik, az itt
foglaltak betartását pedig az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi. A
munkavállaló bejelentése során segítséget nyújt az ún. FEOR szám (Foglalkozások
Egységes Osztályozási rendszere), amely visszavezethető a munkakörére.

9.3 A munkaidő és a pihenőidő
Egy olyan speciális szektorban, mint a vendéglátás és azon belül a szállodaipar,
a szezon jellege miatt a munkaidő és a pihenőidő beosztása különös figyelemmel
készítendő, az Mt. feltételei szerint. A törvény helyes értelmezése céljából az
alkalmazásához bizonyos fogalmakat definiál is a törvény, melyeket az alábbiakban
sorolunk fel:
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„117. § (1) E törvény alkalmazásában
…
b) napi munkaidő: az egy naptári napra eső, vagy huszonnégy órás
megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő;
c) heti munkaidő: az egy naptári hétre eső, vagy százhatvannyolc órás
megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő;
d) éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített
munkavégzés;
e) többműszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja
a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a munkavállalók időszakonként
rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket;
f) délutáni műszak: a többműszakos munkarend alapján a tizennégy és
huszonkét óra közötti időszakban teljesített munkavégzés;
g) éjszakai műszak: a többműszakos munkarend alapján végzett éjszakai
munka;
h) éjszakai munkát végző munkavállaló: az a munkavállaló, aki
ha) a munkarendje szerint rendszeresen éjszakai műszakban, vagy
hb) az éves munkaidejének legalább egynegyedében éjszakai munkát végez;
i) pihenőnap: a naptári nap nulla órától huszonnégy óráig tartó időszak, vagy
három- és négyműszakos munkarendben, továbbá a megszakítás nélkül
működő munkáltató, illetve az ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállaló
esetében

-

munkaviszonyra

vonatkozó

szabály

vagy

a

felek

eltérő

megállapodása hiányában - a következő műszak megkezdését megelőző
huszonnégy óra;
j) idénymunka: az olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott
szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik;
k) készenléti jellegű munkakör: az olyan munkakör, amelyben
ka) a munkakörbe tartozó feladatok jellegéből adódóan - hosszabb időszak
alapulvételével

-

a

rendes

munkaidő

legalább

egyharmadában

nincs

munkavégzés, és a munkával nem töltött időt a munkavállaló pihenéssel töltheti,
vagy
kb) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés
feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest
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lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.‖
9.3.1 A teljes munkaidő
A szálloda emberi erőforrás létszámának meghatározásánál fontos figyelembe
venni az Mt. rendelkezéseit a munkaidő meghatározásáról.
„117/B. § (1) A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra.
(2) Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az (1)
bekezdésben foglaltnál rövidebb teljes munkaidőt is előírhat.
(3) A teljes munkaidő mértéke - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi
tizenkét, legfeljebb heti hatvan órára emelhető, ha a munkavállaló
a) készenléti jellegű munkakört lát el;
b) a munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés].
(4) A (3) bekezdés alkalmazása során tulajdonosnak kell tekinteni a gazdasági
társaság tagját, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a
szavazatok több mint huszonöt százalékával rendelkezik.
(5) Egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében jogszabály, illetve
kollektív szerződés meghatározhatja a munkaidőn belül az adott tevékenységre
fordítható leghosszabb időtartamot. Ezen túlmenően egyéb korlátozás is
előírható.‖
9.3.2 1.3.2 A munkaidő beosztása
A változó, ún. rugalmas munkaidő és munkarend esetén a munkáltató köteles a
munkavégzést megelőzően, egy héttel

korábban elkészíteni a munkavállaló

beosztását, mely elkészítésének szabályait az Mt. határozza meg.
„119. § (1) A munkáltató a munkaidőt a munka jellegére, valamint az
egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére figyelemmel osztja
be.
(2) A munkaidő-beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre a 118/A. § (4) bekezdésében
meghatározott módon kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidőbeosztás az irányadó.

297

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

(3) A munkavállaló beosztás szerinti
a) napi munkaideje a tizenkét, készenléti jellegű munkakörben a huszonnégy
órát,
b) heti munkaideje a negyvennyolc, készenléti jellegű munkakörben a hetvenkét
órát
nem haladhatja meg. A beosztás szerinti napi, illetve a heti munkaidő
mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani.
(4) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között
foglalkoztatott munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje az éjszakai
munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.
…
(9) Munkaidőkeret hiányában a 125. § (5) bekezdése szerinti rendeletben
meghatározott munkarendet alkalmazó munkáltatónál a szombaton történő
munkavégzéssel érintett naptári héten a (3) bekezdés b) pontja nem
alkalmazandó.
120. § (1) A munkaidő a munkanapokra - munkaidőkeret alkalmazása esetén egyenlőtlenül is beosztható. Ilyen esetben a napi munkaidő négy óránál
rövidebb nem lehet. A felek megállapodása a napi munkaidő hosszát
részmunkaidő esetén rövidebb időtartamban is meghatározhatja.
(2) Kollektív szerződés vagy a felek megállapodása osztott napi munkaidőt is
előírhat.
(3) A 127. § (6) bekezdése a)-b) pontjában meghatározott munkavállaló
tekintetében egyenlőtlen munkaidő-beosztás, illetve osztott munkaidő csak
hozzájárulásával rendelhető el.
(4) Ha az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében jogszabály vagy
kollektív szerződés meghatározza a munkaidőn belül az adott tevékenységre
fordítható idő leghosszabb mértékét, a munkavállaló egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén sem tölthet az előírtnál hosszabb időt a korlátozás hatálya alá
tartozó feladatok ellátásával.
…
(2) A 117. § (1) bekezdése h) pontjában meghatározott munkavállaló részére a
munkáltató a munkába lépést megelőzően, illetve a munkaviszony fennállása
alatt

rendszeres

időközönként

köteles

biztosítania

az

egészségügyi

alkalmassági vizsgálatot.‖
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A teljes munkaidő napi 8 heti 40 óra. Ettől eltérhet a I./1606/1 számú miniszteri
rendelet által elfogadott Vendéglátó es Idegenforgalmi Kollektív Szerződés (a
továbbiakban: VIKSZ) rendelkezik. A VIKSZ 26.§. kimondja, hogy
„(1) A munkáltatónál irányadó munkarendet foglalkozási csoport, munkakör
vagy munkahely szerint a munkahelyi kollektív szerződésben, ennek hiányában
a munkaszerződésben célszerű meghatározni az alábbi pontokban foglaltakra is
figyelemmel. Ezektől csak a munkavállaló javára lehet eltérni.
(2) A

munkahelyi kollektív szerződésben,

illetve

ennek hiányában

a

munkaszerződésben az Mt. 117.§. (1) (2) bekezdései szerinti napi munkaidő
tartamának alapulvételével heti vagy ennél hosszabb, de legfeljebb éves
keretben, de meg kell határozni a munkaidőt. A szakmai sajátosságokra
tekintettel indokolt és javasolt a 6 havi keret alkalmazása.
(3) A napi munkaidő a (2) bekezdés esetében nem haladhatja meg a tizenkét
órát és annak hat hónap – idénymunkánál éves – átlagában a teljes
munkaidőnek meg kell felelnie.
(4) A munkaidő-beosztás történhet egyenlően és egyenlőtlenül, a munkahelyi
kollektív szerződés szabályozása útján. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
a napi munkaidő legrövidebb tartama 4, leghosszabb tartama 12 óra lehet,
kivéve a készenléti munkaköröket.‖
Ezen rendelkezés értelmében példaként a heti 40 órát figyelembe véve akár
hetente 4 napot is dolgozhat 10 órás munkarendet tekintve. Ilyen esetben a
szabadságolás jelenthet problémát, hiszen egy szabadságra kiadott nap esetén a 8
órás munkanapot veszi figyelembe az Mt., így a tárgyhónapot követő elszámolásnál
a havi munkaóra keret hiányával, vagy túlfoglalkoztatással találhatja szemben magát
a munkáltató.
Készenléti jellegű munkavégzés esetén a munkavállalónak a folyamatos
rendelkezésre állási kötelezettsége mellett van lehetősége pihenni. Ilyen esetben a
napi rendes munkaidő 12 óra. Ebben az esetben munkaidő-beosztásnál legfeljebb
napi 24 és heti 72 órás munkavégzés is lehetséges (például: portaszolgálat). Ilyenkor
a 12 órás munkavégzés időarányosan csökkenthető, tehát olyan fizetés is
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megállapítható, mint más munkakörben a 8 órás.
Megszakítás nélküli akkor lehet a munkarend, (hétvégén, munkaszüneti napon
is 0-24-ig folyamatosan) ha az egy adott társadalmi közszükségletet elégít ki,
továbbá ha a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés – a termelési
technológiából fakadó objektív körülmények miatt – más munkarend alkalmazásával
nem biztosítható (például szálláshely, közműszolgáltatások, személyszállítás).
Mivel a törvény értelmében a munkaidőt a munka jellegére, az egészséges és
biztonságos munkavégzés követelményeire tekintettel a munkáltató osztja be, ezért
az Mt. a munkaidő beosztás elkészítésére és közlésére tartalmaz előírást. Ilyen
esetekben legalább hét napot magába foglaló munkaidő-beosztás készítése
kötelező, melyet a munkavállalónak legalább egy héttel korábban írásban át kell
adni, vagy a helyben szokásos módon hirdető táblán közzé kell tenni.
9.3.3 A pihenőidő
Az emberi erőforrás gazdaságos és hatékony foglalkoztatása szempontjából
elengedhetetlen a munkafolyamat megszakítása, melyet az Mt. pihenőidőként
definiál. A pihenőidőből visszatérő alkalmazott megújult energiával folytathatja
munkáját, mely a munkáltató szempontjából sem elhanyagolható.
A pihenőidőnek több alfaját különböztethetjük meg:
–

a munkavégzés megszakításával járó munkaközi szünetet (közkedvelt nevén
ebédszünet),

–

két egymást követő napi munkavégzés közötti pihenőidőt,

–

illetve heti pihenőidőt, vagy pihenőnapokat.
Az alábbiakban beidézett Mt. előírásokból is érzékelhető, hogy gyakorlatilag a

munkáltatók minden foglalkoztatási terület sajátosságait figyelembe véve – szem
előtt tartva saját igényeiket is – kialakíthatják a törvényes foglalkoztatás kereteit. Igen
széles skálán mozognak az Mt. biztosította megoldási lehetőségek:
„122. § Ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkavégzés
időtartama a hat órát meghaladja, valamint minden további három óra
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munkavégzés után a munkavállaló részére - a munkavégzés megszakításával legalább húsz perc, legfeljebb egy óra munkaközi szünetet kell biztosítani,
melyből legalább húsz percet egybefüggően kell kiadni. Amennyiben a napi
munkaidő alatt a munkavállaló többször jogosult munkaközi szünetre, ezek
együttes időtartama az egy órát nem haladhatja meg.
123. § (1) A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi
munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt kell
biztosítani. Ettől eltérően osztott napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
esetében legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidő biztosítandó.
(2) Kollektív szerződés - a 127. § (6) bekezdése c) pontjában meghatározott
munkavállaló kivételével - az (1) bekezdéstől eltérően legalább nyolc óra
egybefüggő pihenőidő biztosítását írhatja elő
a) a készenléti jellegű munkakörben,
b) a megszakítás nélküli, illetve
c) a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
d) az idénymunkát végző munkavállaló esetében.
(3) A munkavállalót, ha a készenlét alatt munkavégzés nem történt, a
készenlétet követően nem illeti meg pihenőidő.
(4) A pihenőidő mértéke a (2) bekezdésben meghatározott esetben legalább
egybefüggő hét óra, ha a nyári időszámítás kezdetének időpontja annak
tartamára esik.
124. § (1) A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, ezek közül az
egyiknek vasárnapra kell esnie.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a munkavállalónak munkaidőkeret alkalmazása
esetén a munkaidő-beosztása alapján a pihenőnapok helyett hetenként
legalább

negyvennyolc

órát

kitevő,

megszakítás

nélküli

pihenőidő

is

biztosítható, amelybe a vasárnapnak bele kell esnie.
(3) Munkaidőkeret alkalmazása esetén az (1) bekezdésben meghatározott
pihenőnapok helyett a munkaidő beosztása alapján a munkavállalónak
hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő is
biztosítható
a)

a

rendeltetése

folytán

vasárnap

is

működő

munkáltatónál,

illetve

munkakörben,
b) a készenléti jellegű munkakörben,
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c) a megszakítás nélküli, illetve
d) a három vagy ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott, valamint
e) az idénymunkát végző munkavállaló esetében, amelybe havonta legalább
egy alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie.
(4) Munkaidőkeret alkalmazása esetén az (1) bekezdésben meghatározott
pihenőnapok helyett a munkavállalónak a munkaidő-beosztása alapján
hetenként legalább negyven órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő is
biztosítható, amelybe egy teljes naptári napnak és havonta legalább egy
alkalommal a vasárnapnak bele kell esnie. A legalább heti negyven órát kitevő
pihenőidő alkalmazása esetén a munkavállalónak a munkaidőkeret átlagában
legalább heti negyvennyolc óra pihenőidőben kell részesülnie.
(5) Munkaidőkeret alkalmazása esetén a pihenőnap
a) kéthetente, illetve
b) kollektív szerződés rendelkezése vagy a felek megállapodása alapján,
legfeljebb havonta
c) idénymunka esetén, a felek megállapodása alapján legfeljebb kéthavonta
- részben vagy egészben - összevontan is kiadható.
(6) Munkaidőkeret alkalmazása esetén
a) a készenléti jellegű munkakörben,
b) a megszakítás nélküli, illetve
c) a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
d)

az idénymunkát

végző

munkavállaló

esetében

kollektív

szerződés

rendelkezése alapján a pihenőnap legfeljebb a munkavállaló foglalkoztatására
megállapított munkaidőkeret tartama alatt - részben vagy egészben összevontan is kiadható.
(7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak esetén a pihenőnap összevonásának
időtartama az alkalmazott munkaidőkeret időtartamát nem haladhatja meg. Hat
nap munkavégzést követően egy pihenőnap kiadása kötelező. Ez utóbbi alól a
többműszakos, a megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben
foglalkoztatott, továbbá az idénymunkát végző munkavállaló esetében a
kollektív szerződés kivételt tehet.
(8) A 127. § (6) bekezdés c) pontja szerinti munkavállaló esetében a heti
pihenőnap nem vonható össze.
(9) A 127. § (6) bekezdés a) - b) pontja szerinti munkavállaló esetében a heti
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pihenőnap összevonására csak hozzájárulásával kerülhet sor.
(10) Az (1)-(4) bekezdéstől eltérően, a 124/A. § (4) bekezdése szerint a felek
megállapodása alapján rendes munkaidőben kizárólag szombaton és vasárnap
foglalkoztatható részmunkaidős munkavállaló heti pihenőnapjának nem kell
vasárnapra esnie.
124/A. § (1) Vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzés csak
a) a

rendeltetése

folytán e

napon

is működő

munkáltatónál, illetve

munkakörben, vagy
b) a készenléti jellegű munkakörben, a megszakítás nélküli, illetve a három vagy
ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott, valamint az idénymunkát
végző munkavállaló esetében, továbbá
c) a 124. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott esetben rendelhető el.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a 125. § (2) bekezdését megfelelően
alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdés a) - c) pontjának alkalmazása esetén havonta legalább egy
pihenőnapot (pihenőidőt) vasárnap kell kiadni. Hat nap munkavégzést követően
egy pihenőnap (pihenőidő) kiadása kötelező. Ez utóbbi alól a többműszakos, a
megszakítás

nélküli

munkarendben,

illetve

munkakörben

foglalkoztatott,

továbbá az idénymunkát végző munkavállaló esetében a kollektív szerződés
kivételt tehet.
(4) Ha a munkavállaló az (1) bekezdés alapján - a megszakítás nélküli, illetve a
három- vagy ennél többműszakos munkarendben, a rendeltetése folytán
vasárnap is működő munkáltatónál, illetve munkakörben, továbbá a legfeljebb
heti 30 órás részmunkaidőben foglalkoztatott, valamint az idénymunkát végző
munkavállaló kivételével - vasárnap végez munkát, számára az ezt közvetlenül
megelőző

szombaton

rendes

munkaidőben

történő

munkavégzés

nem

rendelhető el.‖
9.3.4 A rendkívüli munkavégzés
A rendkívüli munkavégzés fogalmát az Mt. alább definiálja, lényege, hogy a
megszokott munkarendtől egyes esetekben történő munkavégzés adott feltételek
mellett rendkívülinek minősül, mely más szabályzást és bérezést von maga után.
Erről az Mt. az alábbiak szerint rendelkezik:
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„126. § (1) Rendkívüli munkavégzésnek minősül
a) a munkaidő-beosztástól eltérő,
b) a munkaidőkereten felüli, illetve
c) az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
d) készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre érkezéstől a
munkavégzés befejezéséig - ha a munkavállalónak több helyen kell munkát
végeznie, az első munkavégzési helyre érkezéstől az utolsó munkavégzési
helyen történő munkavégzés befejezéséig - terjedő időtartam.
(2) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a munkavállaló az
engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján
ledolgozza.
127. § (1) A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen indokolt
esetben rendelhet el. Munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés kizárólag
a) a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára,
vagy
b) baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi
épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása
érdekében rendelhető el.
(2) A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a munkavállaló
testi épségét, egészségét, illetőleg nem jelenthet személyi, családi és egyéb
körülményeire tekintettel aránytalan terhet.
(3) Kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló kérése esetén a
rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni.
(4) A munkavállaló számára naptári évenként legfeljebb kétszáz, kollektív
szerződés

rendelkezése

alapján

legfeljebb

háromszáz

óra

rendkívüli

munkavégzés rendelhető el.
(5) A rendkívüli munkavégzés (4) bekezdés szerinti mértékébe az ügyelet teljes
időtartamát be kell számítani, ha az ügyelet alatt a munkavégzés időtartama
nem mérhető.
(6) Rendkívüli munkára nem vehető igénybe
a) a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig,
b) a gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke egyéves koráig, valamint
c)

a

munkavállaló,

ha

foglalkoztatására

jogszabályban

meghatározott

egészségkárosító kockázatok között kerül sor.
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Ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(7) A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló - gyermeke egyéves korától
négyéves koráig - csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára.‖
Gyakran előfordul, hogy élve a törvény adta lehetőséggel – miszerint évente
200 óra rendkívüli munkavégzésként történhet – a munkáltatók beépítik a
beosztásokba, mint rendes munkavégzés. Jelen esetben lehet látszólag jogszerű,
merthogy az ellentételezést törvényszerűen teszi meg, de egyes esetekben a joggal
való visszaélésnek is minősülhet. Az előzőekben ismertetett munkaidő beosztás
készítésénél láthattuk, hogy milyen fontos a munkaerő kímélése, így a fent említett
tendencia kerülendő.

9.4 A fiatal munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezések
Egyes szakközépiskolák által üzemeltetett tanszállodáknál alkalmazhatnak
fiatalkorú munkavállalókat is. Ilyen esetben az Mt. szigorúbban jár el, így a
munkáltató felől nagyobb körültekintés szükséges.
„129/A. § (1) A fiatal munkavállaló munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, illetve
heti negyven óra lehet. Fiatal munkavállaló esetében egy hétnél hosszabb
munkaidőkeret nem alkalmazható. A munkaidő megállapításánál a több
munkáltató részére történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani.
(2) Ha a fiatal munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja,
részére legalább harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
(3) A fiatal munkavállaló esetében a 123. § (1) bekezdése szerinti napi
pihenőidő mértéke legalább tizenkét óra.
…
(5) A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint
ügyeletre, illetve készenlétre nem vehető igénybe.‖
Amennyiben munkaviszonyról van szó, a fent írtakat kell figyelembe venni. Arról,
hogy a pihenőidő beleszámítson-e a munkaidőbe, a munkáltató rendelkezik. Ennek a
közléséről nincs rendelkezés, akár szóban is történhet. Fiatalkorúak alkalmazásakor
fokozottan ellenőrzik a szabályos alkalmazás feltételeit. Szabálytalan foglalkoztatás
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esetén (például: munkaidő túllépés, éjszakai munka) meg kell tiltani a további
munkavégzést.

9.5 Rendes szabadság
A szabadság a munkaerő megújulását jelentősen elősegítő folyamat, mely a
munkáltató és a munkaerő szempontjából sem elhanyagolható. A szabadságolásról
az Mt.-ben a következőket olvashatjuk:
„130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben
rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.
(2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár
szabadság:
a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára;
b) a szülési szabadság tartamára;
c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság
[138. § (5) bekezdés] első évére;
d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára;
e) a tartalékos katonai szolgálat idejére, és
f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távolléti
díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül.
131. § (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.
…
132. § (1) A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár,
utoljára abban az évben, amelyben a fiatal munkavállaló a tizennyolcadik
életévét betölti.
(2) A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló
munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat
évesnél fiatalabb gyermeke után … pótszabadság illeti meg.
…
(7) A pótszabadság – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a
munkavállalót a 131. § - ban meghatározott szabadságon felül, és a többféle
címen járó pótszabadság egymás mellett is megilleti.
133. § (1) Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a
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szabadság arányos része jár.‖
9.5.1 1.5.1 A szabadság kiadása
A szabadság kiadásánál a szabadság keret 1/4-ével a munkavállaló, 3/4-ével a
munkaadó rendelkezhet. A jó munkaviszony érdekében – amennyiben azt a
feltételek is megengedik – javasolt a munkavállalóval történő folyamatos egyeztetés,
így mindkét fél profitálhat a megfelelő időben kiadott szabadságból.
„134. § (1) A szabadság kiadásának időpontját – a munkavállaló előzetes
meghallgatása után – a munkáltató határozza meg.
(2) Az alapszabadság egynegyedét – a munkaviszony első három hónapját
kivéve – a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles
kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt
legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie
…
(5) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a
szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató
csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel
összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni.
(6) A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési
körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági
érdeke miatt megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási
helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött
idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással
összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles
megtéríteni.
…
(11) A 11. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony
fennállása alatt nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a
munkaviszony megszűnésének napján kezdődik.
135. § (1) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő beosztás) szerinti
munkanapokat kell figyelembe venni.
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(2) A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő beosztás esetén a
szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít,
kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot.
(3) Annak a munkavállalónak, akinek a munkaidő beosztása nem biztosít
hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani a szabadságát, hogy azonos
naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos
munkahéttel dolgozók.‖
Fontos megjegyezni, hogy a tárgyévben ki kell adni a szabadságot, ettől eltérni
csak akkor lehet, ha a munkáltató a szabadságát már megkezdte decemberben, és
januárban az áthozott szabadság kivétele folyamatos, és nem haladja meg az 5
munkanapot.
Ettől kivételesen fontos gazdasági érdek esetén lehet eltérni, melyet munkaügyi
ellenőrzés szempontjából a foglalkoztatónak kell bizonyítania. Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy a profit szerzés, vagy az éves bevételi terv teljesíthetése
érdekében visszatartott szabadság nem minődül különösen fontos gazdasági
érdeknek.

9.6 A munka díjazása
Az alkalmazott munkájáért a pénzbeli és természetbeli juttatásokat hivatott
kapni, mely a makrogazdaság alapja. Alább az Mt. rendelkezések szabályozzák a
juttatások rendszerét:
„141. § A munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér
jár; az ettől eltérő megállapodás érvénytelen.
142.

§

A

munkavállalót

-

eltérő

megállapodás

hiányában

-

a

munkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér
illeti meg.
142/A. § (1) Az egyenlő, illetve egyenlő értékűként elismert munka díjazásának
meghatározása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
(2) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka
természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
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szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, illetve
felelősséget kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során munkabérnek minősül minden, a
munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve
nyújtott pénzbeli és természetbeni (szociális) juttatás.
(4) A munkaköri besoroláson vagy teljesítményen alapuló munkabért úgy kell
megállapítani, hogy az az egyenlő bánásmód követelményének (5. §)
megfeleljen.
143.

§

(1)

A

munkavállalót

megillető

munkabér

időbérként

vagy

teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. A
személyi alapbért időbérben kell meghatározni.
(2) A teljesítménykövetelményt a munkáltató olyan előzetes - objektív mérésen
és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a
követelmény rendes munkaidőben történő százszázalékos teljesíthetőségének
vizsgálatára.
(3)

A

teljesítménykövetelmény

teljesítménykövetelmény

megállapítása,

hatálya

alá

tartozó

illetve

az

munkavállalói

azonos
csoportok

meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe
tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzés, a munkaszervezés és az
alkalmazott technológia objektív körülményeire.
(4) A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőket alkalmazásuk
előtt írásban közölni kell a munkavállalóval. Írásbeli közlésnek minősül a
tájékoztatás helyben szokásos módon történő közzététele.
(5) A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a
munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette a (2)-(3)
bekezdésben

foglaltakat,

továbbá

a

jóhiszeműség

és

a

tisztesség

követelményeit.
(6) Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nemcsak a
munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező.
...
144. § (1) Személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott
feltételeknek

megfelelően

-

legalább

a

kötelező

legkisebb

munkabér

munkavállalóra

irányadó

(minimálbér) jár; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(2)

A

teljes

munkaidőben

foglalkoztatott
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teljesítménybér-tényezőket

úgy

kell

megállapítani,

hogy

a

teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő
ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező
legkisebb munkabér mértékét elérje; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(3) Meghatározott körben, illetve területen érvényesülő kötelező legkisebb
munkabért kell megállapítani, ha ez a munkafeltételeket figyelembe véve
szükséges.
(4) A kötelező legkisebb munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a
munkavállalók szükségleteit, mérlegelve a munkabérek országos szintjét, az
életfenntartási költségeket, a társadalombiztosítási juttatásokat és az egyes
társadalmi csoportok viszonylagos életszínvonalát, valamint a gazdasági
körülményeket,

ideértve

a

gazdasági

fejlődés

követelményeit,

a

termelékenységi szinteket és a foglalkoztatottság növelésének kívánatos voltát.
(5) A munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát figyelemmel a 17. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra - a Kormány
állapítja meg.
(6) A munkáltatói érdekképviselet és a szakszervezet által kötött kollektív
szerződés a garantált bérminimum (5) bekezdésben foglalt mértékétől eltérhet,
a kollektív szerződésben megállapított garantált bérminimum összege azonban
a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb nem lehet.
(7) A kötelező legkisebb munkabér mértékét rendszeresen felül kell vizsgálni.
…
146. § (1) Éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a
munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék is megilleti.
(2) A többműszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e) pont],
illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott
munkavállalónak - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni,
illetőleg éjszakai műszakpótlék jár.
(3) A délutáni műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés f) pont]
esetén a műszakpótlék mértéke tizenöt százalék, az éjszakai műszakban
történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés g) pont] esetén a műszakpótlék
mértéke harminc százalék. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott
munkavállalót a délutáni műszak után további öt, az éjszakai műszak után
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további tíz százalék műszakpótlék illeti meg. A műszakpótlék mértékének
meghatározásakor a 145. § rendelkezése megfelelően irányadó.
147. § (1) Rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén
felül a (2)-(4) bekezdés szerint ellenérték illeti meg.
(2) A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a
munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék.
Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy
ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a
végzett munka időtartamánál.
(3) A munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon (pihenőidőben) végzett munka
esetén a pótlék mértéke száz százalék. A pótlék mértéke ötven százalék, ha a
munkavállaló másik pihenőnapot (pihenőidőt) kap.
(4) A (2) bekezdés szerinti szabadidőt, illetve a (3) bekezdés szerinti
pihenőnapot (pihenőidőt) - eltérő megállapodás hiányában - legkésőbb a
rendkívüli

munkavégzést

követő

hónapban

kell

kiadni.

Munkaidőkeret

alkalmazása esetén a szabadidőt, illetve a pihenőnapot (pihenőidőt) legkésőbb
az adott munkaidőkeret végéig kell kiadni.
(5) A (2)-(3) bekezdéstől eltérően a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként - a
rendes munkabéren felül - átalány is megállapítható.
(6) Eltérő megállapodás hiányában az (1)-(3) és (5) bekezdésben foglalt
rendelkezések

nem

alkalmazhatók,

ha

a

munkavállaló

a

munkaideje

beosztását, illetve felhasználását maga határozza meg.
(7) A 117/A. § (1) bekezdésében meghatározott munkavállalók tekintetében
kollektív szerződés eltérő szabályokat állapíthat meg.
148. § (1) Készenlét esetén a személyi alapbér húsz százalékának, ügyelet
esetén a személyi alapbér negyven százalékának megfelelő munkabér jár.
(2) Ha az ügyeletet, illetve a készenlétet teljesítő munkavállalót munkára veszik
igénybe, a rendkívüli munkavégzés időtartamára a 147. § (2)-(3), (5) bekezdése
szerint jogosult ellenértékre. A munkáltató jogosult az (1) bekezdés szerinti
díjazást és a 147. § (2)-(3) bekezdése szerinti ellenértéket egyaránt magában
foglaló átalánydíjazást is megállapítani.
149. § (1) Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján munkát végző
a) havidíjas munkavállalót - a havi munkabérén felül - a munkaszüneti napon
végzett munkáért járó munkabére,
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b) teljesítménybérrel vagy órabérrel díjazott munkavállalót - a munkaszüneti
napon végzett munkáért járó munkabérén felül - távolléti díja illeti meg.
(2) Munkaszüneti napon a rendkívüli munkavégzésre kötelezett munkavállalót az (1) bekezdés alapján járó munkabéren felül - a 147. § (3) vagy (5)
bekezdésében meghatározott ellenérték is megilleti.
149/A. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót rendes
munkabérén felül ötven százalékos bérpótlék illeti meg, ha a munkavégzésre
a) három vagy ennél több műszakos munkarendben, vagy
b) a 124. § (5)-(6) bekezdése alapján
a munkaidő-beosztása szerint, rendes munkaidőben kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben sem jogosult vasárnapi pótlékra
a) a megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben,
b)

a

rendeltetése

folytán

vasárnap

is

működő

munkáltatónál,

illetve

munkakörben foglalkoztatott,
c) a részmunkaidő esetén a felek megállapodása alapján rendes munkaidőben
kizárólag szombaton és vasárnap foglalkoztatott, valamint
d) az idénymunkát végző munkavállaló.
150. § (1) A munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás
alapján a munkavállaló más munkáltatónál történő munkavégzésre is
kötelezhető, ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő foglalkoztatási
kötelezettségét - működési körében felmerült ok miatt - átmenetileg nem tudja
teljesíteni. A másik munkáltatónál történő munkavégzésre a 106. § (3)-(6)
bekezdéseinek rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
(2) Ha a munkáltató a munkavállalót gazdaságilag indokolt esetben átmenetileg
a munkaszerződésben előírtnál rövidebb munkaidőben foglalkoztatja, a
munkavállalót a kiesett munkaidőre - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő
rendelkezése hiányában - személyi alapbére illeti meg.
151. § (1) Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, a munkavállaló
munkabérét távolléti díjára ki kell egészíteni, illetve munkavégzés hiányában
távolléti díjat kell fizetni. Távolléti díjat kell fizetni akkor is, ha munkaviszonyra
vonatkozó szabály munkavégzés nélkül munkabér fizetését írja elő, annak
mértéke meghatározása nélkül.
(2) A munkavállaló részére távolléti díj jár:
a) a 107. § a) pontjában meghatározott távollét miatt kiesett munkaidőre;
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b) a 107. § b) pontjában meghatározott esetben két munkanapra;
c) a 107. § d) és f) pontjában meghatározott esetekben;
d) a munkaszüneti nap (125. §) miatt kiesett időre;
e) a szabadság (131-132. §) időtartamára;
f) a szoptatási munkaidő-kedvezmény [138. § (5) bekezdés] idejére;
g) a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alóli
felmentés időtartamára.
(3) Ha a munkavállaló a munkáltató engedélye alapján mentesül a
munkavégzés alól [107. §

h) pontja], az emiatt

kiesett munkaidőre

megállapodásuk szerint jár díjazás.
(4) A munkavállalót, ha a munkáltató működési körében felmerült okból nem tud
munkát végezni, az emiatt kiesett munkaidőre (állásidő) személyi alapbére illeti
meg.‖
A munkaszerződésben személyi alapbér meghatározása kötelező, mert a
munkabér különböző juttatások és pótlékok hozzáadásával áll össze, melyek
számításának alapja a személyi alapbér. A személyi alapbér időbérként jelenik meg.
A munkabér lehet időbér, vagy teljesítménybér. Miután a vendéglátásban
értelmezhetetlen a teljesítménybér meghatározása, ezért a törvény adta lehetőséggel
nem is élnek ebben a szektorban. Az időbér a jellemző, mely lehet óra-, napi-, heti,illetve havibér.
9.6.1 A munkabér védelme
A munkabér kifizetésének szabályait is az Mt. határozza meg. A kifizetések
törvényességét is kiemelt figyelemmel ellenőrzik.
„154. § (1) A munkabért - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a magyar
törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más
formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató kollektív
szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért
vagy annak meghatározott részét a munkavállaló által meghatározott fizetési
számlájára átutalja. A munkabér vagy meghatározott részének fizetési számlára
történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat.
(2) Munkaviszonyra vonatkozó szabály természetbeni munkabért állapíthat meg
313

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai
szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá. A természetbeni munkabér a
pénzben meghatározott munkabér húsz százalékát nem haladhatja meg. Nem
adható természetbeni munkabérként szeszes ital vagy más, az egészségre
káros élvezeti cikk.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem
lehet.
155. § (1) A munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra
vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik,
havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkaviszony egy
hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkaviszony végén kell
elszámolni és kifizetni.
(2) Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak része alapjául
szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, azt
ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Előleget azonban - legalább havonta ilyen esetben is fizetni kell.
(3) A munkabért – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek
megállapodása eltérően nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10.
napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti
napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.
…
159. § Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár.
160. § A munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell
adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás
helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét
ellenőrizni tudja; ettől érvényesen eltérni nem lehet. Az írásbeli elszámolásnak
tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét jogcímén
kifizetett díjazást is.
161. § (1) A munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható
határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye; ettől
érvényesen eltérni nem lehet.
(2) A munkáltató a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő
követelését a munkabérből levonhatja.
(3) Egyebekben a munkabérből való levonásra a bírósági végrehajtási
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jogszabályok az irányadók.
…
163. § Tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy
közvetítő személy javára szolgál annak fejében, hogy a munkavállaló
munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa.
164. § (1) A munkavállaló a munkabérére vonatkozó igényéről előre nem
mondhat le.
(2) A levonásmentes munkabérrész nem ruházható át.
(3)

Munkaviszonyra

vonatkozó

szabály

a

jövőben

esedékessé

váló

munkabérigény átruházását megtilthatja.
(4) A munkáltató nem élhet beszámítással a levonásmentes munkabér
követeléssel szemben vagy egyébként, ha azt munkaviszonyra vonatkozó
szabály tiltja.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem
lehet.‖
Garantált bér minimum jár (295/2009 Korm. rendelet) a (legalább középfokú
iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalónak, függetlenül attól, hogy rendelkezik e szakképesítéssel vagy sem
(fontos hangsúlyozni, hogy ezen kijelentés munkajogi szempontból értendő, hiszen
egyéb szervezetek ezt ellenőrizhetik).

9.7 Az ellenőrzés folyamata
Az OMMF jogköréről a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.) és az 1996. évi LXXV.
törvény a munkaügyi ellenőrzésről (a továbbiakban: Met.) rendelkezik.
Az ellenőrzések elsősorban a törvényes keretek betartatása érdekében
történnek, mely során a felügyelők célja a jogkövető magatartás kikényszerítése,
ezáltal által közvetetten a munkavállalók védelme is eljárnak. Az ellenőrzések során
a felügyelők érkezésükkor igazolják magukat. Az ellenőrzés ideje alatt nem távozhat
a helyszínről egy munkavállaló sem. A munkáltatók munkaügyi ellenőrzése folyamán
a munkavállalókat a munkavégzésük körülményeiről, feltételeitől tanúként hallgatják
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meg, mely minőségben kötelesek vallomást tenni. A munkahelyen az ellenőrök a
jellemző

munkarendet,

munkaidőt,

pihenőidőt,

munkabérek

összegével

és

védelmével kapcsolatos szabályok betartása, szabadságok kiadása mellett a
munkával kapcsolatos dokumentációt, munkaviszony létesítésével, megszűnésével
összefüggő jognyilatkozatok alakszerűségét és a munkáltató bejelentési, valamint
nyilvántartási kötelezettségét vizsgálják. Az Mt. olyan előírást nem tartalmaz, amely a
munkaügyi iratok tárolására utalna, azonban a munkaidő beosztás elkészítésénél
lehetőségként rendelkezik úgy a törvény, hogy azt a helyben szokásos módon kell
közzé tenni, tehát a helyi hirdetőtáblán ilyen esetben praktikusan megtalálható kell,
hogy legyen. Ugyanakkor a munkaügyi bíróságok ítélkezésében kialakult gyakorlat
azt mutatja, hogy a munkaidő nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó törvényi
előírásoknak akkor tesz eleget a foglalkoztató, ha azt naponta megfelelően kitöltve
munkavégzés helyszínén tartják, függetlenül attól, hogy a törvény ilyen előírást nem
tartalmaz.
Egy szálloda esetében a helyszínen is be kell mutatni a munkaidő beosztásokat
és nyilvántartásokat, és egyéb a helyszínen fellelhető dokumentációt az eljárás
folyamán pedig a munkaszerződéseket, a munkaviszony létesítésének bejelentését
igazoló bejelentő lapokat, munkaidő- beosztásokat, munkaidő-nyilvántartásokat,
szabadság nyilvántartást, részletes írásbeli bérelszámolásokat stb.
A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvek készülnek. Mint korábban említettük a
jelen lévő munkavállalókat (nagy létszám esetén lehetőség szerint nagyobb részüket)
tanúként hallgatják meg a munkavégzésükkel kapcsolatban.

Amennyiben a

munkáltató, a munkáltató törvényes képviselője (a továbbiakba: ügyfél) nincs jelen,
az ellenőrzésről helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítésre
kerülnek: az ellenőrzés ténye, helye, időpontja, a jelenlévők neve, az ellenőrzés
megállapításai és az eljárási cselekmények (például az engedély nélküli külföldi
munkavállaló további foglalkoztatásának megtiltása). Amennyiben az ügyfél jelen
van, a fentiekre nyilatkozatot tehet (vagy azt megtagadhatja), amelyet ügyfél
meghallgatási jegyzőkönyvbe foglalnak.
A helyszíni ellenőrzéskor bárki tanúként meghallgatható, vallomását minden
esetben írásba foglalják az eljáró felügyelők. A tanúként felkért személy köteles
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tanúvallomást tenni, és igazmondási kötelezettsége van. Hamis tanúzásért
büntetőeljárás indítható ellene Az ügyfélre nem vonatkozik az igazmondási
kötelezettség, csupán jóhiszeműen kell eljárnia. A jóhiszeműség, vagy annak
ellentéte, annak szubjektivitása miatt nehezen bizonyítható.
A feltárt hiányosságok esetén az ellenőrzés zárulhat joghatás nélküli
figyelemfelhívással, kötelezéssel, illetve esetenként a kötelezés és a munkaügyi
bírság kombinációjával.
A munkaügyi bírság kiszabásának eseteit a Met. határozza meg. A bírság
összegét több tényező is befolyásolja, ezért az viszonylag tág határok között mozog:
30.000 Forinttól egészen 20.000.000,- Forintig terjedhet.

9.8 A felügyelők tapasztalatai
A továbbiakban összefoglaljuk az ellenőrök szálláshelyek ellenőrzése során
szerzett tapasztalatait. Fontos, hogy a leendő szállodai menedzserek kerüljék ezeket
a szabálytalanságokat, hiszen a munkaügyi szabálytalanságok következtében
nemcsak pénzbírsággal kell számolnunk, hanem a szálláshelyet üzemeltető
gazdasági társaságot kizárhatják pályázati pénzek megszerezhetőségéből, és ami
talán a legfontosabb, csorbul a szálloda jó hírneve.
A vendéglátásban gyakori probléma a munkaidő keret közlésének és az írásos
munkaidő beosztásnak a hiánya. Sok esetben túllépik a napi 12 órás munkaidőt,
néha a heti 48 órát is. Előfordul, hogy több héten keresztül sem adnak ki
pihenőnapot. Gyakori, hogy a napi pihenő idő (11 óra) nem biztosított két
munkavégzés között.
Tipikus munkáltatói jogsértés, hogy teljes munkaidő helyett részmunkaidőben
van bejelentve a munkavállaló, holott teljes munkaidőben történik a foglalkoztatása,
ami súlyos jogsértésnek minősül.
Az Mt.-ben meghatározott fizetett szabadságot csak a vendéglátóiparban
megszokott elő- és utószezonban engednek kivenni, előfordul, hogy a kivett
szabadság után nem is fizetnek, a munkavégzés hiányának indoklásával.
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Meg kell jegyeznünk, hogy a munkáltató kötelessége munkát biztosítani a
munkavállalónak, kellő munka hiányában is meg kell fizetni a munkavállaló
munkabérét (állásidő), hiszen ugyanúgy be van jelentve, és folyamatosan a
munkáltató rendelkezésére áll.
Az ünnepnapok után járó emelt bérezést sokszor nem fizetik ki a
munkavállalónak. A hosszúhétvégék (Húsvét, Pünkösd) esetén a plusz hétvégi
napnak számító munkanapok után nem adják meg a fizetett ünnepnapi pótlékot. Itt a
hétfői napokat megelőző vasárnapok is munkaszüneti napnak minősülnek, mely
szintén más bérezést kellene, hogy vonjon maga után.
Sokszor késnek a tárgyhót követő hónap 10-ig történő fizetés utalásával.
Gyakran elmarad a részletes fizetési elszámolás, mely tartalmazza a levonásokat, a
pótlékokat és a részletes elszámolást.
Egy jogszabályoknak megfelelően foglalkoztató munkahelyen – ahol minden
törvényesen és korrekten történik a munkavállalók felé is – a munkavállalók
elégedetté és motiválttá válhatnak. Egy jó munkahelyi légkör eredményezheti a
visszajáró vendégek létszámának emelkedését, vagy a vendégkör bővülését, mely
visszavezetve a munkavállalónak köszönhető. Így az elején feleslegesnek és
anyagilag megterhelőnek vélt beruházás (szabályos, a valóságtól nem eltérő
munkabeosztás következtében történő pótlékok és járulékok kifizetése) többszörösen
megtérülhet.
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Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Szakképzési és

10.

Felnőttképzési Intézet
A gazdálkodó szervezetek, így a szállodák is az állandó munkavállalók mellett
alkalmazhatnak gyakornokként tanulókat és hallgatókat. A szállodák ezzel segítik a
szakmai gyakorlati képzést, fejlesztik és növelik a gyakornokok tapasztalatait. Mivel
az állam a szakmai gyakorlati képzést a szakképzési alapon keresztül anyagilag is
támogatja, a gyakornokok alkalmazása gazdasági szempontból is előnyös a
szállodáknak. A szálláshelyek a középfokon tanulókat általában az éttermi és a
konyhai területen alkalmazzák, a főiskolai hallgatókat pedig a szálloda három
munkaterületén:
 a fronton,
 a housekeeping területen és
 az étteremben.
A tanulók és hallgatók foglalkoztatásával kapcsolatban a szakképzésről szóló
1993. évi LXXVI. törvény előírásai az irányadóak. Ezek alapján a tanuló, vagy
hallgató kötelező szakmai gyakorlatát minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati
képzést végző jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság
vagy egyéni vállalkozó által fenntartott, működtetett gyakorlóhelyen letöltheti, ahol a
gyakorlati követelmények jogszabályban írt feltételei biztosítottak.

10.1 A tanuló, hallgató gyakorlati foglalkoztatása
A gyakornokokat csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott
feladatok

ellátására

kötelezhetik

és

csak

egészséges,

illetve

biztonságos

körülmények között foglalkoztathatók. A gyakorlatot szervező intézmény a képzési
feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti a tanulókat, hallgatókat és
a képzési idő alatt gondoskodik a rendszeres orvosi vizsgálatokról. A 18 életévet be
nem töltött személy munkaideje nem haladhatja meg a napi hét órát, nagykorú
gyakornok esetében a napi nyolc órát. A képzési időt meghaladó szakmai gyakorlatra
nem vehető igénybe a gyakornokok munkája. Ha a napi gyakorlati idő meghaladja a
négy és fél órát, akkor a gyakornok részére biztosítani kell legalább 30 perc
megszakítás nélküli szünetet. Erről a 1993. évi LXXVI. törvény az alábbiak szerint
rendelkezik.
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„23. § (1) A gazdálkodó szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem
kerülhet sor
a) az elméleti képzési napokon;
b) a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen
minden tanuló részvétele kötelező;
c)1 a képzési idő alatti modulzáró vizsga és a tanulmányokat befejező szakmai
vizsga napjain; továbbá
d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló
mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
(2) A gazdálkodó szervezet heti pihenőnapokon, illetőleg munkaszüneti
napokon a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is
működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával
veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett a hét más gyakorlati képzési napján
kell ugyanolyan mértékben szabadidőt biztosítani.‖
A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. A gazdálkodó szervezet,
vagyis a szálloda a tanuló, hallgató gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót
vezetni. A foglalkozási napló tartalmazza a szakmai tevékenységeket, az ezekre
fordított időt és tanuló, hallgató adatait, iskolájának nevét és értékelését. A
gazdálkodó szervezet a tanuló, hallgató gyakorlati képzésen való részvételét,
illetőleg mulasztását is itt tartja nyilván. Ezt a naplót a szállodának kötelező jelleggel
be kell mutatnia a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák ellenőrzése
során.

10.2 A tanuló-, és hallgatói szerződés
A tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél a tanuló és a
gazdálkodó

szervezet

között

gyakorlati

képzés

céljából

megkötött

írásbeli

tanulószerződés alapján, a felsőfokú szakképzésben hallgatók esetében pedig
hallgatói szerződés alapján folyik. A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a
felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell. Ahol
az 1993. évi LXXVI. törvény tanulói szerződéssel összefüggésben tanulót említ, azon

1

A 23. § (1) bekezdésének c) pontja a 2005. évi CXLVIII. törvény 58. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.
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hallgatót is érteni kell. Ez a pontatlan fogalmazás sok esetben félreértésre ad okot, a
hallgatókat először alkalmazó szállodáknak a tapasztalatok szerint jogszabályértelmezési problémáik vannak. A szerződések megkötésekor, módosításakor, illetve
a gyakorlati idő alatt tilos bármiféle hátrányos megkülönböztetés. Az ezt megszegő
gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara egytől öt évig terjedő
időtartamra eltilthatja a gyakorlati képzésben való részvételtől.
„28. § (1)2 A tanulószerződés alapján a tanuló gyakorlati képzéséről a
gazdálkodó szervezet gondoskodik. Ennek keretében gondoskodik a tanuló
előírt

követelmény

szerinti

képzéséről,

szakmai

fejlődéséről,

továbbá

egészsége és testi épsége megóvásáról.
(2)

A

gazdálkodó

szervezet

a

tanulószerződésben

és

a

törvényben

meghatározott gyakorlati képzési és más kötelezettségeinek a teljesítése alól
csak akkor mentesül, ha feladatait szakképző iskola vagy más gazdálkodó
szervezet

átvállalja,

illetőleg

a

tanuló

más

gazdálkodó

szervezettel

tanulószerződést köt.‖
A szállodának, mint gazdálkodó szervezetnek a tanulószerződés kötési szándékát az
iskolai felvételt megelőző naptári év végéig vagy az első szakképzési évfolyam
eredményes elvégzését követően a tanítási év megkezdése előtti május 15-ig be kell
jelentenie az illetékes területi gazdasági kamarának. A bejelentési nyomtatvány a
következőképpen néz ki:

2

A 28. § (1) bekezdése a 2003: LXXXVI. törvény 23. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.
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Tanulószerződés-kötési igény bejelentése
20../20..-es tanévre

Gazdálkodó szervezet (vállalkozó) neve:

Székhelyének címe:

Adószáma:
A gazdálkodó szervezet vezetőjének neve:
Telefon:

Telefax:

Gyakorlati képzőhely vezetőjének neve:
Szakképzésért felelős személy neve:
Oktatott szakképesítés:
OKJ száma:

Tervezett tanulólétszám:

Elméleti képzést folytató iskola neve:
11.1.1.1.1

Címe:

ir.szám

település

utca

házszám
Gyakorlati képzés telephelye:

Gyakorlati oktató(k) neve:
Szakképesítése:

oklevél szám:

szakmában eltöltött

évek:
A tanulószerződés-kötés feltételei
A

szakképzésről

szóló

1993.

évi

LXXVI.

törvény

rendelkezései

szerint

tanulószerződést az a tanuló köthet, aki a közoktatási törvényben előírt
tankötelezettségének eleget tett, továbbá a szakképesítésre előírt előképzettségi és
egészségügyi feltételeknek megfelel /32.§ (1) bek./, és a 2004. augusztus 31-ig
betölti a 16. életévét.
Tanulószerződést csak az a gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó köthet, aki
előzetes szándékát 2004. december 31-ig bejelenti az illetékes területi kereskedelmi
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és iparkamarának /29.§ (1) bek./, valamint az elméleti oktatást végző szakmailag
illetékes szakképző iskolának.
Kelt, 20
Cégszerű aláírás
/gazdálkodó szervezet/
Tanuló- és hallgatói szerződést az a gazdálkodó szervezet, az a szálloda köthet,
amely rendelkezik a törvényben és a jogszabályban meghatározott feltételekkel. A
gyakorlati követelményekre való felkészítés feltételeinek meglétét a szálloda helye
szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara bírálja el. A szállodát mint
gyakorlati képző helyet az illetékes kamara tartja nyilván és ellátja a folyamatos
ellenőrzését. Tanulószerződést azzal a tanulóval lehet kötni, aki legalább 16 éves és
megfelel a szakképesítésére előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek.

11.2 A tanuló- és a hallgatói szerződésben vállalt kötelezettségek
A

szálloda

arra

vállal

kötelezettséget,

hogy

a

gyakornok

számára

egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, az egységes szakmai
követelményeknek megfelelő gyakorlati képzésről gondoskodik.
A gyakornok arra vállal kötelezettséget, hogy
 a szálloda képzésre vonatkozó utasításait megtartja,
 szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja,
 nem veszélyezteti a szálloda jogos gazdasági érdekeit.
A szerződésnek tartalmaznia kell:
 a szálloda megjelölését,
 a tanuló, hallgató személyi adatait,
 a szakképesítés megnevezését és a képzési időt,
 a gyakorlati képzés helyét,
 a tanulónak adandó pénzbeli juttatás összegét és az egyéb juttatásokat és
 a tanuló, hallgató kötelezettségeit.
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A szerződés megszűnik:
 a szakmai vizsga sikeres leteltével,
 a szakképző iskolából való kizárással,
 a szálloda megszűnésével,
 a tanuló halálával,
 a gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételtől.
A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel és felmondással is, de csak
közös megegyezéssel lehet módosítani. Felmondással a gyakornok bármikor élhet,
de előtte a területi kamarával egyeztetnie, illetve döntését indokolnia kell és a
felmondást írásban kell közölni. A szerződés megszűnéséről a szállodának a
területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarát értesítenie kell.
A gyakorlati képzés indításához a szállodának fel kell vennie a kapcsolatot a
képzést szervező intézménnyel és a helyi kamarával is. A kapcsolatfelvételt követően
a szállodát üzemeltető gazdálkodó szervezet megállapodásokat köt a mind az
intézménnyel, mind a helyi kamarával. A vizsgált szállodákban általában hallgatói
jogviszonnyal rendelkező gyakornokokat alkalmaznak, egy időben 5-8 főiskolai
hallgató számára biztosítanak gyakorlati helyet. A szállodák kétféle képzésben
összesen három szakon:
 a felsőfokú szakképzésben vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser
szakon,
 a főiskolai alapképzésben pedig turizmus és vendéglátás illetve gazdálkodási és
menedzsment szakon tanuló hallgatókat
foglalkoztatnak gyakornokként.
A gyakorlati képzés kötelezettségei:
 Egerben a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarai (HKIK) akkreditáció,
 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) felé bejelentkezési
kötelezettség,
 a hallgatók folyamatos bejelentése a HKIK, az NSZFI valamint az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) felé,
 éves bevallás (NSZFI) készítése,
 kötelező felelősségbiztosítás megkötése a gyakornokokra és
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 a haladási napló vezetése.

11.3 A gyakornokok alkalmazásának előnyei és hátrányai
A hallgatók foglalkoztatásának és az NSZFI felé történő bejelentésnek előnyei
közé sorolható, hogy a gyakornokok bérköltsége 100%-ban visszaigényelhető a
szakképzési alapból. Abban az esetben, ha a szálloda az átalány elszámolást
választja, akkor az adminisztratív költségek visszaigényelhetők, melynek mértéke
hallgatónként

éves

szinten

a

mindenkori

minimálbér

200%-a.

Tételes

költségelszámolás esetén a számlával igazolt költségeket lehet elszámolni. A
gazdasági előnyök mellet megemlíthető, hogy a gyakornokok legtöbbször lelkes és
energikus dolgozók. Mivel általában csak pár hónapot töltenek el a szállodában, nem
„unnak bele” a munkába.
Az előnyök mellé azonban hátrányok is társulnak. A gyakornokok többsége
kifejezetten

tapasztalatlan,

élettapasztalatok

tekintetében

nemcsak
is.

szakmailag,

Munkájuk

hanem

az

alapvető

tapasztalatlanságukból

kifolyólag

folyamatos ellenőrzést és koordinációt igényel. Mivel a tanszállodákban 3-4 havonta
új hallgatók érkeznek, nagy a fluktuáció. Ez komoly kihívás elé állítja a tanszálloda
állandó dolgozóit.
Mint láttuk, a felsőfokú szakképzésben tanuló gyakornokokkal a szállodák,
illetve tanszállodák hallgatói szerződést kötnek. A gyakornokokat 360 munkaórára,
azaz 3 hónapra veszik fel, havonta minimum a mindenkori minimálbér 20 %-át kapják
munkabérként és fizetik utánuk a kötelező járulékokat is. Erről az 1993. évi LXXVI.
törvényben a következőket találjuk:
„A tanuló pénzbeli juttatása
44. § (1) A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére
pénzbeli juttatást köteles fizetni.

325

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

(2)3 A tanulószerződés alapján a tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a
szakképzési évfolyam első félévében – függetlenül az elméleti, illetőleg a
gyakorlati képzési napok számától – a hónap első napján érvényes kötelező
havi legkisebb munkabér (minimálbér) legalább húsz százaléka. A tanulmányi
kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának
mértékét a szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben – a tanuló
tanulmányi előmenetelének és szorgalmának figyelembevételével – emelni kell.
A pénzbeli juttatás összegéről tájékoztatni kell a tanuló tanulói jogviszonya
szerint illetékes szakképző iskolát.
(3)

A

tanuló

pénzbeli

juttatását

utólag,

a

munkajogi

szabályok

figyelembevételével kell kifizetni.”
A főiskolai alapképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozóan a gazdálkodó
szervezet

a

képzést

folytató

felsőoktatási

intézménnyel

együttműködési

megállapodást köt, mely szintén tartalmazza a gyakorlati képzőhely és a hallgató
adatait, a gyakorlat időtartamát, de ezen felül a felsőfokú intézmény adatait is. Ezeket
a hallgatókat 15 hétre, 600 munkaórára alkalmazzák a szállodák és hetente minimum
a mindenkori minimálbér 15 %-át kell megfizetni nekik a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény alapján. Az alapképzésben résztvevő hallgatók bére adó- és
járulékmentes.
Természetesen minden hallgatónak járnak egyéb juttatások is, melyet az 1993.
évi LXXVI. törvény taglal:
„Egyéb juttatások
48. § (1)4 A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben — a külön
jogszabály rendelkezései szerint — kedvezményes étkeztetés, munkaruha,
egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés, a
szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulót ezen kívül az
összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára díjazás illeti meg.‖

3

A 44. § (2) bekezdése a 2006: CXIV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 50. § (4) bekezdése alapján
a rendelkezést a 2007. január 1. napját követően megkötésre kerülő tanulószerződések tekintetében, (8) bekezdése alapján az
ezen időpont után indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.
4
A 48. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 2005: CXLVIII. törvény 16. §-a.
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11.4 Kamarai ellenőrzések
11.4.1 Bevezető ellenőrzés
Amikor a gyakorlati képzőhely, azaz a szálloda jelzi gyakorlati képzési
szándékát a kamarával, a kamara egy bevezető ellenőrzést tart az adott helyen. Az
ellenőrzésen legalább 3 fő van jelen:
 a kamarai szakképzési szakértő,
 az iskola képviselője és
 a kamarai ügyintéző, képviselő.
A kamarai szakképzési szakértők a szakma elismert képviselői, akik egy központi
névjegyzékben találhatók. A kamara egy-egy ellenőrzés során kiválaszt egy főt, ő
értékeli szakmai szempontból a konkrét gyakorlati helyet. Ezen ellenőrzés során
vizsgálják, hogy rendelkezik-e a szálloda a gyakorlati képzéshez a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendeletben
előírt személyi és tárgyi feltételekkel.
„15. § (1) A felszerelési jegyzékből meg kell határozni a tanműhelyben folyó
gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket, melyek nélkül a gyakorlati
képzés követelményei nem teljesíthetőek.
…
(2) A tanműhelyben folyó gyakorlati képzésben használt eszközt (berendezést,
gépet, műszert stb.) üzemképes, a munkavédelmi követelményeknek is
megfelelő állapotban kell tartani, és karbantartásáról, felújításáról, illetőleg
cseréjéről az eszközt gyártó (forgalmazó) által meghatározott rendben a
gyakorlati képzést szervező gondoskodik.
…
16. § (1) A tanműhelyben a tantervi feladatoknak és követelményeknek
megfelelő munkaprogramot kell készíteni.
(2) Az iskolai tanműhely működésének személyi feltételeiről a Kt.-ben előírtak
figyelembevételével a fenntartó gondoskodik.
(3) Az üzemi tanműhely működésének személyi feltételei körében
a) a tanműhelyvezetőről, aki ezt a tevékenységet más munkaköre mellett is
elláthatja,
b) a gyakorlati oktatóról, továbbá
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c) a termelő-szolgáltató tevékenység előkészítéséhez szükséges műszaki,
fizikai dolgozóról
a gazdálkodó szervezet gondoskodik.‖
A bevezető ellenőrzés végeztével az ellenőrök javaslatot tesznek, hogy a szakképző
hely megkaphatja-e a kamara által kiállított határozatot, melyben a feltételeknek
megfelelő szállodát gyakorlati képzőhellyé minősítik és megállapítják, hogy mely
szakmákban összesen hány fővel folytathat gyakorlati képzést.
11.4.2 Emeltszintű ellenőrzés: akkreditáció
Az emeltszintű ellenőrzést a bejelentkezéstől számított 6 hónapon belül végzi a
kamara. Ebben az esetben két fő végzi az ellenőrzést:
 kamarai ügyintéző, képviselő és
 a kamarai szakképzési szakértő.
Az ellenőrzés sokban hasonlít a bevezető ellenőrzéshez, mivel ekkor is azt
vizsgálják, hogy a gyakorlati képzőhely alkalmas-e a képzés folytatására, valóban
rendelkezik-e a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. Az ellenőrzés után, ha
minden a rendben találnak a kamarai képviselők, kiállítanak egy tanúsítványt,
miszerint a képzőhely-akkreditációs eljárás keretében tanúsítják, hogy a szálloda
alkalmas a gyakorlati képzés tevékenységének végzésére és mindenben megfelel a
jogszabályi feltételeknek. A tanúsítvány tartalmazza a képzőhely adatait és az
oktatott szakma megnevezését, OKJ számát és az oktatható tanulói, hallgatói
létszámot. A gyakorlati képzőhely akkreditációját igazoló okmány a kiállítástól
számított 2 évig érvényes.
Az említett ellenőrzések mellett a kamarák köztes ellenőrzéseket is végeznek
annak érdekében, hogy a gyakorlati képzés megfelelő színvonala mindvégig
biztosított legyen. Amennyiben az ellenőrzések során az ellenőrök bármi problémát
tárnak fel a következő szankciókat alkalmazhatják:
 Szóbeli figyelmeztetés: ebben az esetben pótolni kell a hiányt egy meghatározott
időn belül, majd a kamara felülvizsgálatot végez a szállodánál.
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 Eltiltás: súlyos hiányosságok esetén fordulhat elő ez az eset. Ilyenkor a kamara
kénytelen 5 évre eltiltani a képzőhelyet. Heves megyében erre az elmúlt 5 évben
nem volt példa.

11.5 Bejelentési kötelezettség
A szállodának a bevezető ellenőrzés és az akkreditáció során kapott
tanúsítványait be kell mutatnia a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek
(NSZFI). Az NSZFI egyik feladata a szakképzési hozzájárulás és a szakképzési és
felnőttképzési támogatások kezelése. Minden főállású munkavállaló után a szálloda
szakképzési hozzájárulást fizet, melynek alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő
társadalombiztosítási járulék alapja, mértéke 1,5%. Ezt a hozzájárulást a
szálláshelyet üzemeltető gazdasági társaság minden évben visszaigényelheti és a
gyakornokok képzésére fordíthatja.
Az NSZFI felé folyamatos bejelentési kötelezettsége van a szállodának. A tanuló- és
hallgatói szerződéssel, valamint az együttműködési megállapodással alkalmazott
gyakornokokat minden esetben regisztrálni kell. A szerződések megkötésétől
számított 30 napon belül a szállodának köteles elküldenie a kitöltött adatlapokat a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére. A gyakorlati képzés
bejelentését az NSZFI által rendszeresített nyomtatványokon kell elvégezni. A
felsőfokú akkreditált szakképzésben résztvevők esetében a kitöltött és aláírt hallgatói
szerződéseket az érvényes egészségügyi kiskönyvekkel először a területileg illetékes
kereskedelmi és iparkamarának kell megküldeni. A kamara iktatás után visszaküldi a
dokumentumokat a gazdálkodó szervezetnek. Ezután ki kell tölteni az NSZFI BJ01es Bejelentkezési/ változás bejelentési nyomtatványát (lásd 3. számú melléklet). Az
adatlapon meg kell adni:
 a hozzájárulásra kötelezett adatait,
 a hallgatói szerződések megkötésének dátumát,
 a gyakorlati képzés helyét,
 a területi gazdasági kamara nevét és az általa kiadott tanúsítvány számát és
érvényességét,
 a gyakorlati oktatók számát,
 a képzés OKJ számát és megnevezését és
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 a gyakornokok számát.
Ezt a nyomtatványt a szakképző hely illetékese írja alá mindkét oldalon. Ehhez a
nyomtatványhoz tartozik a BT01-es Tanuló- és hallgatószerződés felsorolása című
adatlap (lásd 4. számú melléklet), melyen megnevezzük a hozzájárulásra
kötelezettet és a gyakornokokat. A gyakornokokról a következő adatokat kell
megadni a nyomtatványon:
 név,
 születési helye,
 OM azonosítója,
 a szakképzés OKJ azonosítója és megnevezése,
 a tanulószerződés időtartamát és a szerződés megkötésének dátumát.
Ebből a nyomtatványból látják az NSZFI-nél, hogy hány hallgatót és mennyi időre
foglalkoztat a szálloda, illetve. A harmadik nyomtatvány az ún. BL02-es Létszám
adatlap, melyet a felsőoktatási intézménynek kell kitöltenie és az illetékes vezetőnek
aláírnia. Az adatlap tartalmazza a felsőfokú intézmény adatait, az adott időszakban
gyakorlati képzésben szereplő hallgatók létszámát és a szak megnevezését. Ennél a
bejelentésnél hallgatói szerződést nem kell küldeni az NSZFI felé. Hallgatói
szerződést 4 példányban kell készíteni, példányt kap a hallgató, a kamara, a
gyakorlati képzőhely és a felsőoktatási intézmény.
Az alapképzésen szereplő hallgatók NSZFI felé történő bejelentése eltér a
felsőfokú

szakképzésben

tanulókétól.

Velük

a

szálloda

együttműködési

megállapodást köt, melyből 4 példány készül. Ebből egy-egy példányt kap a hallgató,
a szálloda, a felsőoktatási intézmény és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet. Ennél a bevallásnál a következő adatlapokat töltjük ki:
 a BJ01-es Bejelentkezési/változás bejelentési nyomtatványt és
 a BL02-es Létszám adatlapot felsőoktatási intézményekhez.
A BJ01-es nyomtatványon szerepelnek:
 a hozzájárulásra kötelezett adatai,
 az együttműködési megállapodás megkötésének dátuma,
 a gyakorlati képzés helye,
 a területi gazdasági kamara neve,
 a gyakorlati oktatók száma,
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 a képzés megnevezése és
 a gyakornokok száma.
A bejelentkezési nyomtatványon kívül ennél az esetnél ki kell tölteni a BL02-es
adatlapot is, de nem kell a BT01-es nyomtatványt.
A BT01-es Tanuló- hallgatószerződés felsorolása című adatlap helyett a gyakorlaton
foglalkoztatott hallgatók együttműködési megállapodásait kell elküldeni.

11.6 Éves bevallás
Minden üzleti év végén a gazdálkodó szervezeteknek kötelező bevallást
benyújtaniuk az NSZFI felé (lásd 5. számú melléklet). A bevallás benyújtásának
határideje mindig az adott naptári évet követő év februárjának vége. A bevallásban
egyrészt fel kell tüntetni a megfizetett szakképzési hozzájárulást, illetve a
visszaigényelendő tételeket. A gyakornokokat alkalmazó gazdálkodó szervezetek
egyrészt visszaigényelhetik
-

a befizetett szakképzési hozzájárulást a gyakorlati képzésre fordított beruházások
költségeinek, valamint a közvetlenül a gyakorlati képzést végző személyek
munkabérének mértékéig,

-

a gyakornokoknak kifizetett béreket és azok járulékait,

-

a gyakorlati képzéssel felmerült költségeket (vagy átalány- vagy pedig tételes
adózás formájában).

Az NSZFI a beérkezett és jóváhagyott bevallásokban szereplő összegeket 30 napos
határidővel utalja ki a gazdálkodó szervezetnek. Ez a rendszer a gazdálkodó
szervezeteket anyagilag is érdekeltté teszi, hogy a munka-, költség- és időigényes
szakmai gyakorlati képzést támogassák.
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Javaslatok az ellenőrzések oktatására vonatkozóan

A szállodai menedzsereket a különböző hatósági ellenőrzésekre alaposan és
körültekintően fel kell készíteni, hiszen ők felelnek azért, hogy a szálloda a hatályos
jogszabályok

betartásával

a

vendégek

lehető

legnagyobb

megelégedésére

működjön. A szabályok betartása azért is fontos, mert az ellenőrzések során feltárt
hiányosságok komoly szankciókkal járnak és a szállodának adott esetben anyagi
veszteséget is okozhatnak. A szállodai vezetőkkel folytatott interjúkból kiderült, hogy
az elméleti képzésük során nem készítették fel őket ezekre az ellenőrzésekre, illetve
a kutatásaink során az is bebizonyosodott, hogy semmilyen oktatási segédanyag
nem áll rendelkezésre ebben a témában. Ezek alapján javasoljuk egy a szállodai
ellenőrzéseket feldolgozó tananyag összeállítását. A tananyagnak tartalmaznia kell
az alábbiakat:
-

a szállodában várható ellenőrzéseket,

-

azok jogszabályi hátterét,

-

illetve mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, annak módszertanát, hogy a
szállodai menedzserek hol tudnak utánanézni a vonatkozó jogszabályoknak,

-

az egyes ellenőrzések célját és szempontrendszerét,

-

az esetlegesen feltárt hiányosságok következményeit,

-

az ellenőrzések során javasolt viselkedés leírását.

Az elméleti tananyag elkészítése mellett javasoljuk, hogy a hallgatók gyakorlati
képzése során is kapjanak felkészítést a témában, illetve biztosítva legyen, hogy az
esetleges ellenőrzéseken a gyakornokok is részt vehessenek megfigyelőként. Mivel
a szállodai ellenőrzések időpontja a gyakorlati képzőhely számára sokszor
ismeretlen, tehát ezek a vizsgálatok sokszor váratlanul következnek be, nehéz
biztosítani, hogy minden gyakornok részese legyen egy-egy ellenőrzésnek.
Ugyanakkor egyes hatóságok nyitottak arra, hogy segítséget nyújtsanak a szállodai
szakemberek ellenőrzésekre való felkészítéséhez a következő formákban:
-

előadások tartása az ellenőrzésekről és az ellenőrök tapasztalatairól,

-

oktatók és a hatóság képviselőinek találkozója és tapasztalatcseréje,

-

előre tervezett ellenőrzések lefolytatása a tanszállodában a gyakornokok
részvételével,

-

részvétel tananyagfejlesztésben.
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A hatóságok bevonása a szállodai szakemberképzésbe elősegíti, hogy egyrészt a
szállodai

menedzserek

ne

ellenségként,

hanem

együttműködő

partnerként

tekintsenek a hatóságokra, másrészt hozzájárul a preventív menedzseri hozzáállás
elterjedéséhez, miszerint a szállodai vezetők a hatóságok véleményét, tanácsait
kikérve működtessék az általuk vezetett szálláshelyet, így megelőzve a lehetséges
szankciók lehetőségét,
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13.

Irodalomjegyzék

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő
díjakról,
11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
végrehajtásáról,
110/1997. (VI. 25.) Korm. Rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról,
110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról,
121/1996. (VII. 24.) kormányrendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről,
13/2004. (III. 25.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben
megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról,
137/2007 Kormányrendelet a vendégasztal szabályozása,
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról,
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről,
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról,
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
1990. évi C. törvény a helyi adókról,
1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről,
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról,
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről,
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról,
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról,
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról,
1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról
szóló 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelettel
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1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról,
1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről,
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről,
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról,
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról,
2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról,
2003.

évi

CXXVII.

Törvény

a

jövedéki

adóról

és

a

jövedéki

termékek

forgalmazásának különös szabályairól,
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról,
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól,
2004. évi XII. törvény a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
módosításáról,
2004. évi XIX. törvény a Vám- és Pénzügyőrségről,
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
2008. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról,
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,
218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet az egyes szabálysértésekről,
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelete a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának

részletes

feltételeiről

és

a

szálláshely-üzemeltetési

engedély

kiadásának rendjéről,
24/2004. (IV. 23.) PM rendelet a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény
végrehajtásáról,
2454/93/EGK Bizottsági rendelet (Kvhr.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK

Tanácsi

rendelet

végrehajtására

vonatkozó

rendelkezések

megállapításáról,

335

Baross Gábor program
REG-EM-09-3-2009-0006

„Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén”

25/2001. (XI. 21.) BM rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról,
273/2006. (XII. 23.) kormányrendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról,
274/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről,
314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről,
valamint egyes szervek kijelöléséről,
35/2001. (XII. 22.) BM-KüM együttes rendelet – a külföldiek beutazásával és
tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról,
37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről,
45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről,
45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről,
50/2004. (III. 23.) kormányrendelet a kettős felhasználású termékek és technológiák
külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről,
8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának
feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról,
A pénzügyminiszter 21/2004.(IV.21.) PM rendelete az integrált postaforgalomra
vonatkozó egyes vámszabályokról,
A Miniszterek Tanácsának 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról,
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből
történő kifizetések ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV.22.) PM rendelet,
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. IV. 29.) az
élelmiszer-higiéniáról,
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Biacs Péter (2005): Előadás a Nádasdy Alapítvány „Élelmiszerbiztonság és
intézményei – Mit tud róla a társadalom?” című szimpóziumán, Nádasladány, 2005.
július 16.
Dunszt Károly, Oriskó Ferenc, Ónódi Ferenc és Török István János (2004):
Vendéglátó technológia. Képzőművészeti Kiadó, Budapest
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2009. (XI. 27.) számú rendelete az
idegenforgalmi adóról,
Győrffy Anna (2004): Szállodatan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Jávor Júlia (2005): Korszerű szállásszolgáltatás. Képzőművészeti Kiadó, Budapest
Laczay Péter (2008): Élelmiszer-higiénia élelmiszerlánc-biztonság Mezőgazda Kiadó,
Budapest.
Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII.3.) PM rendelet módosításáról szóló
7/2004.

(II.24.)

PM

rendelet

és

a

22/2004.

(IV.22.)

PM

rendelet.
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14.

Mellékletek

14.1 .Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához
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14.2 : Bevallási nyomtatvány idegenforgalmi adóról
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14.3 Az NSZFI BJ01-es nyomtatványa
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14.4 Az NSZFI BT01-es nyomtatványa
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14.5 Az NSZFI éves bevallási nyomtatványa
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