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az aiaptörvény ^ ' ---.. ----. -o---,

(A,. APVETES B-CM LPOntiábannieghatározottjogállaroisáaelvét.
^^BAÍ)S^J. ES FEI-EtóSÉG fejezet 24. cikj<^ ofbekezdfeben rögzitett tisztesseges

;z valö elvel.

i l, ""M,az. L fokú itéletel ei)en felle ezésnek nincs helye, igy a jogorvoslati lchetó.séget
eilük. - - .. ^-

AGyuIai Köziaazgatási és Muníaügyi Biróság l. M. 211/2017/9. sorszámú ifélclének - a
.ra megyei^ormányhivatal alperes BEN/02/000167-11 -2017. sz. határozatára is kilcrjedő

- megsemmisilését keijük.

B.I

Kérjük, hogy a Tisztelt Alkotnimybiróság a lámadott Itéletei és kozigazgatási határozalot
semmisitse meg, mivel az séni az alkoaiányosjogaiitkat.

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivaiala (Müszaki Engedélyezési,
Fogyas'aóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi oszlály) 5600
Bckéscsaba Aipád sor 2/6. alperes bejelentésre vizsgálalol tanott intézményünknél.

A BL-N/02/UÖ01Ő7-1] -2017 sz (vagy . BEN/02/000167/1, 2017 sz. kézzel tollal beirt volta
miati rosszu! ülvajihaió!} határozatbaji - az miézményünkben doigozó munkavállaiók
vonatkoza^ában - köLde/.cti mJnket

az I. / ponlban hogy tizessunlí meg az ott felsoroll dolgozóknak 2014. február és 2016.
december közötti idfiszakban a nehéz köi-ülmények kíizöh munka elvégzett miinkáérl jáió
póllékut,
- 2-. poiu.ban köteJezen arra, iiogy a munkaviszony megszunósével kapcsolatosan számoijuiik
ei es lizessük ki , iz ott felsorolt a dolgo2Ótmak. >2?X4. februiir és 2016. júiuus közüll a nehéz
körülmények k-özött végzett miuikáértjáró pótlekpt
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- 3/. pontban megállapitotta, hogy bejelentési kötelezettségunk nem tettünk elcger -a. on
lelsoroll dolgoxók vonatknzásában. ezért a kötelezenségűnk megállapitotia.

A sérelmezett határozatot tobb _szempO Dtbnl ineszabálvscrti'i ís dlentétes ai

alwtörvénnw!:

I./
A határozat megsérti az 1996. évi LXXV. törvény 6 § /3/. bekezdésének rentielkezéseit, mely
szerim a mLmkL iugyi haíósá^ a fbglalkoztaró és a részére miínkái végzö szemciy közötti

jö^viszonv Lartaimát órinlÖen intézkedéyt nem ho2ihat. olvan m. Lm. kavAllaio vonatkuzásábaii.

üiiy.l-JS."."e:Ik!iÖT?rest meííeiözöen_a7 ellünörzés íái-üvát órintöen munkaüüyi_y. ita_, mdyh. Jelc-n
eseíben tórteiesen feEsorottuk 02. alperesnek a folyainaíbatí lévö perckeí, jogon-'oslatokaT. En-tí
a határozaiábaji luvatkozik is (kötelezte intézményünket ezen ügyekben benyújlon
Alkoimánybírósági kérelem és Kúriához beadott kérctem becsaíölásáj-a.)

Mee.állapitható tehát, hogy az alperes olyan személyek vonatkoz^ában döiiiön és kötelezeit
minket pótlék kifizetésére, akikie nem volt hatásköre, inert a vizsgálat meeinditását
megelözoen munkaügyi per volt, Íll. van köztüitk folyamaTban.
["zendolgozók:

IIatáskör hiányában hozott döiités, pedig sérti a jugállamisághyz-, és tisxtességes eljáráshoz
való alapjogunkat.

MCTSém lovábbá a határozal az 1992. évi XXXIII. törvény és^ aiinak ̂végrehiylásarol
ren3elk^ő" '326/20"13~WÍÍ" 30, ^ komáiiyrendelel 16. §. /8. / bekezdésében foglali
rendeEkc'zé^eket.

Ezen törvényhelyck szabályozzák, hogy a nehfe körülményekközöll^e^e^muntóén^
^to^'l^mlj oSS1 ^ olvan'ISe IesL'tí"m?*CT. Cblg^ ̂ ^
^^^d^SSrólis ^."Pontb^dmmd^^vc;^^^ á^^
j^^ "^ldÓ "'munkanelküliséggeÍ ^sujt^^ tel^p^ ^^^^
tomvrenddeS kiadott jegyzékben^a <^adalmi,, gazd;tö^"" . nIrasIruKlu-""
^mp'ontokból'eimaradott lelepülesek köz6tt szereplo községben található.

to, .io^zabályokegyérte>n,üen^d.g^^lj<><I^"^^^^^^^^
^J^u^^k^onalko^anis^^^^^^^ülmények köwa veg"
^^J^'bérpétlék^'a^lyeknem^ubApe^^^^^ ^lmenyek kozön
5S2E^=S^':?^;SS:='
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J./

í!l^te^ ^"^sesé^"g;sjelelös_cmfi^Ei5:B?5SS!^^
^SSS^^S S^Z^^^!OTTn ?~k eleBet. h-en netók

J°g^írott^^S^l^SI ^^"Au^b^
Wne^k&S S^ STW, ^?MalSZ^ZÖVTÖI-.(A^irott'szövee

s^3^g^s?-^'=

KSS,.?.S23"s"^??,S- "."' >'~
S^t^Sm;Ei^?QS?üí^^ szennt. mdenkmek^van^;s^ela, ható^k7iCTS=i^^
^a^l^^ttírosaeoknak az alaPtorvé"yb°"^- eg^b'Jo.s^o^^'1

tak szerint kell eljámi. ^ ' u< -, - s-

Séni a lisaességes eljárás elvét, ha a hatóság olyan kérdésben dflnt, melyre iiúics hatáskore.
, mtíek^laR'. M kér]tu;'ho8y a Tiszteit Alkotniánybiróságot, hogy a sérelmezett itéleiet és

zieazgatási határozalul seinmisítse meg.

Az adataink nyilvánosságra hozatalához nem iáruliinkhozzá.

Mellékeljük jogi képviselőnk részére adon ügyvédi meghatalmazást.

Budapesi, 2018. január28,
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