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El6ad6: dr. Szab6 Getge$

Az eliinirs

me

ginditis

a

Egy, a l6tiss6rnlt szem6lyek 6rdekk6pviselet6vel foglalkoz6 civ.il szervezet beadvinnyal fordult
Flroatalomhoz. A szervezet vezet6i az ingattan-nyilv6ntartisr6l sz6l6 "1997. 6\1' CXLI. torv6ny
[nytv.] 33.$ (3) bekezd6s6nek rendelkez6s6vel osszefugg6sben feitett6k ki aggilyaikat, ameiy
alapri6 beiegyzashez a
logszz;b lyhely fuAsn vagy olvasista k6ptelen szem6ly lognyilatkozatan
ttla
el6.
nytlacrlozrt kozol<statba foglalisitt
A beadv6 nyoz6 civrl szetvezet az Inytv. 33.S (3) bekezd6s6t a vak szem6lyek
magin6let6be, szabadsLgitba tort6n6 rndokola ian, xirtytalart beavatl<ozisnak targ2' El6adisa
,r"iot , szabily alkalma zLst t vak szem6lyeket megahz6, emberi m6lt6s6gukat s6rt6
helyzetekhez is vezet a gyakodatban (dyennek tatja, amikor egy iigyv6d elkiildr a szerz6d6skcit6si
szind6kkal el6tte megjelent vak szem6lyt). A panaszosi illispont szerint a rendelkez6s az
Alaptow6ny I. cikk (1)-(2) bekezd6s6vel, II. cikk6vel, VI. cilk (1) bekezd6s6vel' XV cikk (1)-(2)
bekezd6s6vel ellent6tes, igy me gv 6sigz- tz Alaptorv6ny T) cilk (3) bekezd6se s6re1m6t'
Az igyhoz kapcsol6dik n AJB-1095 /201 8. sz. iigy, amelyben egy mag6nszem6ly
panaszos kifogisotta, hogy vak szemlly aliitisit a frildhuvatalok - jogszabilyi rendelkez6s alapiin
kell
- nem fogadhatjak el, igy vak szem6lynek kozokiratba foglalt meghatalmaz6sban
hogy
kifogisolta,
Panaszos
al6ttisiru.
1rrreghzltAmaznta m6s szem6lyt az adlsv6teli szerz6d6.s
enrrek kolts6gei tov6bbi terhet r6rak az egy6bk6nt is korl6tozott p6nzketeseti lehet6s6ggel
rendelkez6 vak szem6lyekte.
Tekintettel tn, hogy z panaszbeadvirnyok alapjin felmeriiLlt t<ibb alapvet6 joggal
risszefiigg5 wissz6ssig gyatiia, az alapvet6 iogok biztos6r6l sz'616 2077. 6vi CXI. torv6ny (a
tovibbiakban: Aibt.) 18. S (1) bekezd6se alapliLt vtzsg atot nditottam.
A kapcsol6d6 tgyben folytatott vizsg6latom ketet6ben n .Libt.27. $ (1) bekezd6s a)
(2) bekezd6se alap)6n megkerestem a foldmrivel6siigyi 6s az rgtzsitg;tgyi minisztert,
6s
ponqa
k6rve illisponqukat kiikinosen annak k6rd6s6ben, hogy mi az indoka annak, hogy az trinya.d6
formai kovetelm6nyek tekrntet6ben az ingadan-nyilvintafiLsrol sz6l6 7997.6vi CXLI. torv6ny
(Inytv.) szigorubb felt6teleket szab, mint a Polgln Torv6nykonyvr6l sz6l6 201'3. 6wi V. torv6ny
(?tk.) fuisbeli alakhoz kotott jognyilatl<ozafta vonatkoz6 rendelkez6se.

Az 6rintett alapvet6 iog 6s elvek
nilflistig sirthetxlen." f-lJu,ptow6ny II. crlk];
f(rz6d6
a magin6let tiszteletben tafiisihoz
1og ,,h[indenkinek joga aan ahho1, bog nagitt- is
csahdi ihtit, otthondt, kapcsolattartdsdt es jri bimeait tis71eletben tarfiik " l,Ll^pt6rY6ny VI. cilk (1)
az emberi m6lt6s6g v6dehne:

,lienbei

bekezd6sl;
a t6n 6ny el6tti egyenl5s6g 6s egyenl6 jogk6pess6g elve:
enberjogktpes." lAlaptow6ny XV. cikk (1) bekezd6sl;

,y'

tiiniru

eldtt mindenki egte 6. Minden

megkii{onboztet6s tilalma: ,,ltlagarur71ig ai alapaad jogokat nindenkinek bdme!
negkiihnbti4etig nere?ltesefl faj, sryn, ren, fogatikossrig n1ela, u/lds, politikai uagt nds leninlt,
xemryti ugt tdrsadalrui s7drmaqtis, aagoni, s{iletdsi uagt egib hel2qet sT,ennti kiili;nb:igtetel nilkiil
bi<llsitJa." I{I^pti)rv6ny XV. cikk (2) bekezd6sl

t hitinyos

1

egyes h6trinyos helyzetri csoportok v6delme: ,,Llagarurs7ig kiiliin intiTkedisekkel uidi a
csalddokat, a germekeke4 a ndket, a7 iddseket is a fogatikkal dl6ket;' lAl^ptotv6ny XV. cikk (5)
bekezd6sl

Az

tkalmazort f ogszab6lyok
az tngada*nyltrvlntzrtisr6l sz6l6 7997 .6vi CXLI. torv6ny (a tov6bbiakban: Inytv.);
a,PolgirtTowlrykonyvr5l sz6l6 2013.6vi V. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.);
ahhoz kapcsol6d6
a Fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek ioga::61 sz6l6 egyezm€.ny 6s
Fakultativ Jegyz5krinlw kihirdet6s6t5l s2616 2007. 6vi XCII. tdrv6ny (a trirv6nnyel kihirdetett
Egyezrnl.ny a tov6bbiakban: CRPD);
a Polg'iri PerendtartAst6l s2616 1952. 6\11III. torv6ny (a tov6bbiakban: Pp.);

rz

rkoziegyz6k:61sz6l6 7997.6vi XLI. tow6ny (a tovibbiakban: Kw.);

A megriltapitott t6nyill6s, az 6rintettek nyilatkozatai

A kifogisolt

rendelkez6s szeint: ,,inisra uag oluasdsra ktptelen s7-eni! jogryilatkoqattin alapuh
beJeg)4,rbe<, a ryiktko4at kiiiokiratba foglaldsa s$ktdgx, ane$ben e ki)riilniryre utahi kel/."
A beadvinyoz6 szelezet el6adta, hogy tz itlsra vagy olvasisra k6ptelen szem6lyek
nyila&ozatait iltalirbrn mit szaba,lyozzz a Ptk. 6:7.$ (4) bekezd6se. A tendelkez6s szerjnt,,Imi nem
tudi rug nem kipes s7.endfi inisbelijogrgtilatkoTata abban a7esetben intinles, ba a7! kiiqokirat aag ofian te$es
biToryini en1fr nag,inoleirat tartalmaga, aze$en a nlilatkoli fil aldi sdt wg ki{egdt binisig rugt kti7egy76
h;tekriti, Mg ane[,en iigted ellenjegT|snl rag kit tani aldinissal igaTolja, hog a ryiktkovi fil a nem iltala
[rt obirdtol el,ftt k irta ali uag litta el kiTjegyiircl, ugr a7 okiraton lird akirist aag hi{eget elfitriik i4nt
aldlnistinak aag kiyjegdnek ismerte el Aq olaasni nem tudri, roadbbi a7ofian s7emi$ tetin, aki wn ini a4
a nleluet, amellen aq inisbeli ryiktkoqath turtalma4i okirat kis4iih, ai irnsbeli jogtgrilatkoqat hvirytestigenek
uanbbi fehitete, hog nagihil aq okiratb,il kitfrrji)fl, blg)t annak turtalmdt a tanlk egike ug a biteles{ti
s79ni! a nyilatkoTd felnek megr agafti<la."
A panaszosi 6ll6spont szerint a P&. tendelkez6sei az olvasni nem k6pes l6t6ss6rtiLltek (a
vak szem6lyek) 6tdekeit megfelel6en v6delmezik. Ehhez k6pest az Inytv.-ben - az irrga,tlannyilvintardsi bejegyz6s a,lepjrklnt el6irt - okirati kell6k, nevezetesen a kozokirati forma,
felesleges, nem nyijt tovibbi garanci6g panaszosi ill6spont szeiat az nem biztosi$a a vak
szem6lyek akarata szerirtj szerz6d€sk6t6st, riem z6qa ki a vissza6l6seket.
Panaszos e korben el6adta, hogy a jelenlegi szab6lyok mellett kialakult gyakotllt szeint 2
vak szem6lyek kozokirati fotmiban mis szem6lyt meghatalmaznak t szerz6d€s megkot6s6te, 6s
ezen meghatalma zott )at el szerz5d6skot6s sor6n az tg1v6d el6n, ami a vak szem6lyek oldalin
tobble&rilts6geket okoz. Ehhez k6pest t6nylegesen a kozveden k6z1egyz6 el6tti szerz5d6skot6st,
a szerz6d6s kozokirati form6ban tort6n5 megkot6s6t a vak szem6lyek itkin,r aszgiLk, atnak
m6g magasabb kolts6gei miatt, amelyek a szetzSd6 parmerekre tiplkusan r,em 6thiithtt6k. Ez zzt
jelenti, hogy &demben, tipikusan nem k<izokirat form6ban k6szii,lnek a vak szem6lyek ingadanzdSr*,6teli szerz6d6sei, nem ebben a formiban tesz.ik meg az ehhez kapcsol6d6 nyila&ozatokat.
Ertelemszetffen krive&ezik ebb6l, hogy a klfogisolt szabilyt6l tLrt gaf2JJciLlis, a
hitr6nyos helyzetben l6v5k 6tdekeit v6d5 hat6sok a szerz5d6skcit6si gyakorlati sor6n t6nylegesen
nem 6w6nyesiilnek.

1.

2. Az AJB-1095/2018. s3inri g Paflas<osa - zz igyber, 6rintett vak szem6ly sziiLl6je el5adta, hogy az iigyiikben elifu6 ngyv€dt6l, a gyermeke 6lral a panaszos ft.s26rc kiLllttand6
a. t i€koztat st kapta, hogy vak szem6ly |itlsit z
meghatalmaz6ssal <isszefrigg6sbefl
^zt
foldhivatalok - jogszabily\ rendelkez6s alzpjin - nem fogadhatjik el, igy panaszos imi tud6,
2

nagykofi vak linyinak kozokfatba foglalt meghatalmaz6sban kell lr;Leghatdmaznb az ltintett
,rii6, adis-v6teli szexz6d6.s aliruits ra. A panaszos 6ltal megketesett koziegyz6 z;r,a.livta fel
^,
panaszosr, hogy a meghatalm az6s kozokiatba. foglal6sakor gondoskodjon k6t tgyleti tani
jelenl6t6r5l.

'

A

hozz

m fordd6

s6relmezte, hogy vak gyermeke krizokiratba foglalt meghatalmazis

atapjin viihat adott esetben ingatlantulaidonossi, amelynek kolts6gei tovibbi p6nzbeti 6s
adminrsztr6ci6s terhet r6nak az egy6bk6rt is kothtozott plnzkereseti lehet6s6ggel tendelkez6 vak
szem6lyekre, igy ezek diszknminativ hatisiak. Kifogisolta tovibbi a k6t tgyleti tanri kozoktat
elk6szii6sekor va16 ielenl6t6nek szii{rs6gess6g6t is, hiszen v6lem6nye szerint a koziegyz6 i/,tzl
elk6szitett kcizokirat kell6k6ppen tanrisitia a kozokratba foglal6s t6ny6t.

Frildn leh:iigi Minis{iiun meSkeresisemre kibocs,itott t@iko{atdsiban pF /881/2015. sz.)
hivatkozott a Ptk. 5:38.$ (2) bekezd6s6te, 5:167. $-ita, 6:7. $ (a) bekezd6s6re 6s 6:215.$ (2)
bekezd6s6re, valamint az lnyw.33.$ (3) bekezd6s6te. El5adta, hogy a hivatkozott lendelkez6sek
alaplitn a PtI. megengedr a" szetz6d6s, jognyttatlozat telies bizonft6 erei6 mag6nokiratba
foghUsnt is l'tiss6riiLlt szem6ly eset6n. Ehhez k6pest az Inytv.-nek az a tobble&ovetelm6nye,
tort6n6 belegyzlshez kozokirati formit ir e16, a hnls riilt s7-erni!1
amely a nyiJatko z^r
^I^plarirdekeit sTolgitja. Az ingatlaniigyi hat6sig ellit sa sorin ugyanis okirati elven mrikodik, annak
keret6ben l<zir6lag okirati bizonyitisnak van helye. Fontos ez€tt, hogy a litiss&tlt szem6lyek
eset6n az okirat bizonft6 erej6hez semmrlyen k6ts6g ne f6{en, mivel esetiikben a jogorvoslati
eszkcizok rg6nybev6tele, illewe a polgiri iogi jog6rv6nyesit6s ielent5s neh6zs6gekbe iitkozhet.
A Miniszt6tium hivatkozott ara, hogy a' kozoltnt a Pp. 195. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben
telyesen bizonyitia a benne foglalt int6zked6st vagy hatatozatot, tov6bbi az okka].al tanisitott
adatok 6s t6nyek val6sigit, 6gyszint6n az okirttban foglalt ny atkozat megt6tel6t, valamint annak
idej6t 6s m6djit. A Miniszt6rium rimutatott to'ribb| a kozjegyz6i eliir6sra vonatkoz6 gatandAhs
rendelkez6sekre t K*. szab lyozrisiban [Kw. 1.$ (1) bekezd6s, 2.S (2) bekezd6s, 117.5 (3)
bekezd6s, 120.5 0)-(2) bekezd6s, 124.5, 126.5 (3) bekezd6s, 130.$1. El6adta, hogy kiilonrisen a
kozjegyz6r ellitis tzor. jellegzetess6ge, miszednt z koziegyz6 a jogny.iJatkozatok l6trejcittekor
teljes krir6 6s pirtadan logt tijlkoztttirst is nlijt a" vona'tJ<oz6 iogs szab yozisr6l, a vithat6
jogkrivetlrezm6nyekr6l, letve a legmesszebbmen5kig igyekszik feltfunt * igyfll zkatztAt, az
itisn vagy olvasista k6ptelen szem6.lyek eset6ben kiiLlonos ielent5s6ggel bit.

3. A

4. Az

igaqsdgiigi minis4ter megkensisemre kiboritott tdjikoTlatisiban (XX-AJFO/138/2015.)
ugyancsak hivatkozott a P&. alaki kovetelm6nyeire, r6mutatva, hogy ezek maguk is tobbiet
garanci6kat imak el5 az iristudadan, illewe ir6sra vagy olvasista k6pte1en, tovibbi a nyilat-l<ozat
nyelv6t nem 6rt5 szem6lyek jognyilatkozatai tekrntet6ben. Hivatkozott ebben a kritben kiilcinosen
a Ptk. 6:7.$ (4) bekezd6s6re, 6s r6mutatott ara, hogy az <isszhangban ill a Pp. 196.5 (3)-(4)
bekezd6s6nek tendelkez6seivel is. A P&. rendelkez6se alapjin itisbeli alakhoz kotott
nyilat-l<ozatt6tel eset6n imi, illetve olvasni nem tud6 vagy nem k6pes szem6lyek jognyrlatkozatai
6rv6nyesek akkor is, ha a nyilatkozatot teljes bizonyit6 ere)ff maginokirat tzfialfiazz , de csak a
Ptl. iltal meghatirozott tobblet-k6vetelm6nyek teliesii{6se eset6n.
Az rgtzsiLgltgyi minisztet el6adta, hogy tz krytv. 32.S (3) bekezd6se 6rtelm6ben
tulajdonjog keletkez6s6re, m6dosulis6ra, megszffo6s6te vona&oz6 bejegyz6snek ktizokirat vagy
telies brzonyit6 erei6 maginoktat alapjin van helye. Ehhez k6pest kLsra vagy olvas6sra k6ptelen
szem6ly eset6ben a k<izokiratba foglali,s el6fuisit tz lagzian-nyrlvintartista rinyad6 elvek, igy a
kozhiteless6g elve (?tk. 5:170.$), valarcilrt az okirati elv (Ptk. 5:167.$) indokolja.
Rimutatott, hogy az okiratszetkeszt6s iigyv6dek kozremfkod6se eset6n is dijkoteles,
csupin annak ala p1a,, ktszfu tAst m6$a t& el a k6zjegyz6k dilazisihoz k|pest
Hangsulyozta, hogy rz h sra vagy olvasisra k6ptelen szem6lyek - kiiLlonosen zz ngadanra
vonethoz6 - jognyila&ozatark megt6tele eset6n jobban ki vannak t6ve megt6veszt6s, vagy
t6ved6sbe es6s vesz61y6nek. Ezen szem6lyek v6delme 6s a helyzetiik kill'aszrilas|va,l risszefiigg6
J

vissza6l6sek megel6z6se 6rdek6ben a kdzjegyz6 tovibbi gatanci6lis szem6lyk6nt vesz r6szt az
iigylet megkot6s6ben, ilyen esetekben. A kozokirati mivolt nagyobb biztonsigot, illetve v6delmet

jelent, mint az ngyv6d 6hzl eler\egyzett telies bizonft6 erejf maginokirlt.
minisztet is hivatkozott kiilon<isen az alibbi koriiLlm6nyekre:

-

Az tgdzsagigi

a kozokirat dltal tanrisitott koriilm6nyek kor6re @p. t95.$ (1) bekezd6s);

a kozjegyz6 iigyf6l-azonositisi, okm6ny-ellen6rz6si, kroktatisi kritelezetts6ge €s tz ezeldtez
kapcsol6d6 kritelezetts6gek (, tov6bb6 azon el6itis, miszerint vak f61 eset6n tovibbi k6t
tanri t6szv6tele sziiks6ges a, kozjegyz6i okirat elk6szit6s6nek teljes idej6te Ktv. 124.$ c)
pon$a 6s 126.5 (3) bekezd6se), valamint, hogy ilyen esetben a kozlegyz6 a hitelesit6st
megel6z6en kriteles felolvasni az okiratot a felek el5tt (Ktv. 139.5 (3) bekezd6se);
- a miniszteri 6l16spont szerint tovibbi gar::r.c;nt ielent, hogy az illet6kes kozjegyz6
kozremfkrid6s6t - f6szabily szerint - nem tagadhatia meg, feladat-ellitisi kotelezetts6ge
van.
A minisztet cisszegz6se szetint az Inytv. 33.$ (3) bekezd6se, a Ktv. hivatkozott
rendelkez6seivel egyiittes alkalmazisbtn, egyszene v6di a vak szem6lyt 6s az rngadanforgalom

biztorsigit.
A vizsgdlat meg AlJcpitflsai

I. A hatrisktit tekintet6ben

A feladar 6s hatiskriromet, valamint ennek ellitisihoz sziiks6ges ,tizsgiitti jogosultsigaimat az
Albt. hrtitozzt meg. Az Aibt. 18.S (1) bekezd6se szeint rz alapvet5 )ogok biztosihoz b6rki
fordulhat, ha megit6l6se szerint hat6sig tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadvinyt tev5 szem6ly
alsPwtd Jlg sirti rag annak kiiqntlen ws4,e$dml jir, felt6ve, hogy a tendelkez6ste iiJ6 koztgazgtAsi
iogowoslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve akozlgzgatAsi hatAtozatbi6s6gs feldvtzsgiiztit - rr,lr
kimeritette, vagy iogorvoslati lehet6s6g ntncs szimin biztositva. Az Ajbt. 18.$ (1) bekezd6s6nek
6telm6ben hat6s6gnak min6siil - egyebek mellett - z kozigrzgrt6si szerv (igy tz lngaian'
nyrlvintatisi hat6s6g), valamint a kozjegyz6.
Az Aibt. 1.$ (3) bekezd6se szerint az abpvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sorin
megkiiLlonboztetett figyelnet fotdit 2007. 6vi XCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal
^
615 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezm€ny v6grehajt6sinak segit6s6re, v6delm6re 6s ellen5rz6s6re.
Az Aibt. 37. $ 6rtelm6ben, ha zz elapvet6 iogok biztosa ill{spontia szeint t vissz6ssig
valamely iogszabiiy vagy kozjogi szewezetszab yoz6 eszkoz felesleges, nem egy6rtelmf vagy
nem megfelel6 tendelkez6s6te, illetve az adott k6rd6s io$ szab lyozitsLnak hhtryata vagy
hiiryossigina, vezethet5 vissza, a visszissig iov6beni elkeriiLl6se 6rdek6ben iavasoltaqa a
jogalkotisra vz;gy a kozjogp szewezetszzbilyoz6 eszkoz hiad sitz iogosult szenm6l iogszzbLly
vagy kozlogp szervezetszab yoz6 eszkoz m6dosit6sit, hatlyort kiviil helyez6s6t vzgy lctzMsit,
illetve a jogszab6ly el5k6szit6j6n6l iogszabily el5k6szit6s6t. Ennek alapj^n n ijgy insgllttz sorLn
a jogszabiiyi hitt& ittekint6s6ie lehet6s6gem volt.

II. Az Edntett alapvet6 logok

6s elvek

tekintet6ben

Az ahpjog1biztos egy adott litsadalmi ptobl6ma m6gott ill6 osszefiirgg6s-rendszer feltir6sa sotin
auton6m, objektiv 6s neuftilis m6don, kizir5lag alapiog! 6ryek felsorakoztatis|va,l 6.s
osszevet6s6vel tesz eleget mand6tuminak. Az ombudsmani tnt'.zrrl€rly frlega.l,,kriisa 6ta tz
otsz6ggpil6si brztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotrninybir6s6g
iogillami garanci6kkal 6s n alapiogok taru,llrir6val kapcsolatos elvi megillapit6saira,
"luprr.t6
,.alamint - a, ombudsmani iogv6delem speciilis vonisainak megfelel5en - dk^lfrl2:zt^ n zlapiogkorlfitoz s alkotrninyoss6git megit6lru hivato tt alapiogl tesz teket.
4

ielent6s megiilapitAsival tisszeftigg6sben ism6telten hivatkozom xra, hogy tz
Alaptorv6ny vona&oz6 rendelkez6seinek szovege nagyr6s zt megegyezik az Alkotrninyban
foglaltakkaf az alkotrninyos kovetelm6nyek 6s alapiogok tekintet6ben iellemz5en rrem tartalrn z
olyan rendelkez6seket, amely ellent6tesek volninak a koribbi alkotminyrnk szciveg6vel. Az
Alkotrninybir6sig a 22/2012. (V. 11.) AB hataroz*Lbtn arta mutatott tL, hogy "a4 el67,i
Alkotntin2 is aq Alaptiiniryt egx rendelkeTdsei ta*alni ege4dsige eseti e?pen nen a koribbi
alkotndrybinisdgi dtintisben negekni jogebek dtaiteht, hanen aiok fgelnen kiuiil hagisdt kell indokolni".
Az Alkottn6nybir6sig ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) AB hatiLtozatiban azt emelte kt, hogy az
adott hatarozttbtn vbsgllt torv6nyi tendelkez6sek eset6ben m t az Alaptow6ny Negyedik
M6dositisa zlapiin ii$ el a kor6bbi alkotm:{nybir6s6gi hatirozatokban foglaltak
felhaszriihtt6sigit illet5en. A testiilet elvi 6llel azt mondta ki azt, hogy ,,a4 Alkotnirytbinisdg a
bat/;bdt ,es<jett alkotndrybinisdgi hatinqat forniskint neleliilisiael, a liryegi, a7 adott iigben felneriili
alkotndrytosstigi kird.es eldnn siheT qlksiges ninikfi it tejedelni tartalmi mg sii)aegs7-enfr ne$elenhilrcl

A

a konlbbi hatim1ataiban k:idolgorytt rineket, jogelueket. Aq indokolisnak i.r
tgyan* a demokratikas joglllanban nirdenki sqindra negisnerhetdnek,
ellendiThetdnek kell lennie, a jogbiTlonsdg igerye aq, bog a diintiti negfontolisok dthtba iak, kaaethetiek
legenek A nliluinos druehs a diintis indokldsinak litalapfu. A konibbi hatdmqatokban kifejtett hvek
felhnqndlbahistigfi aTAlkotndnlbinisig nindig esehil esetn, a konkret iig kontextusiban uiTsgilja."
hitntkoqhatla uagt id,iqbeti
alkotnrinyiogi fomisainak

2.L Az Alaptow6ny II. cikk6ben brztositott emberi m6lt6s6ghoz val6 1og tekintet6ben - mir az
Alaptrirv6ny alzpjir - az Alkotminybir6sig r 24/2014. Oril. 22.) AB. hatirozatban rogzitette
l6nyegi illispontjLt, amelyek tz al6bbiak szennt foglalhat6k ossze.
A ielen tgy szempontjib6l relev6ns megillapitisok krir6ben az Alkotrninybir6sig

rogzitette, hogy az embeti m6lt6sig mint az iltalaros szem6lyis6gr iog anyajoga magiban foglalia
a szem6lyis6g szabad krbontakoztatasihoz, vagy a maglnszf6fihoz val6 iogot, tovihbi - az
el6bbit6l elkiiLlcinithet6 r6szjogositvinyklnt - az cintendelkez6s szabrdsigLhoz val6 jogot, a
cselekv6si auton5 mi6t is. Ez ut6bbi a s<4bdd, tijikl<ltt is felel,issigtelies dtintisn kEes enber nndelkeryi
jogakint hatiLtozhat6 meg. Az emberi 6lethez 6s m embei m6lt6sighoz val6 iog elvilaszthatadan
egys6get jelent, 6s e nindsigiikben oszthatadan 6s korlitoqhatatlan alapjog. Ugyanakkor az emberi
m6lt6s6g csak az 6lethez va16 joggal egys6gben kod.itozhatadan, azonbat eges rcsyoguiladryai - igy
az cinrendelkez6si jog is -, mis alapjogokhoz hasonl6an klrlitl<hdhik.
Az Alkotrninybir6s6g valamely szabllyozi,sna,k tz embed, m6lt6s6g r6szjogosults6ginak
s&elm6t felvet6 szrbdlyozis eset6ben azt vbsgllyz, hogy a kifogisolt szabilyozis syiik:iges it
aninlos rolt-e, tzaz t korlitozis meghaladia-e azt z sznttet, mint amrt az alkotm6nyosan igzzollnt6
c61 cl6r6se felt6deniil megkivin. Rogzitend6, hogy ez a. sztks6gess6gi 6s arinyossigi m6tce nem
kizfu6lag ezen iogok tekintet6ben alkalmazxtd.6, hanem ez egybet az alapwtf logok korlito4isa
ki)dben dhaldban ininSadi

nirn.

Ezen m6tce alo:pjir, vzlarr.ely a,lapiog korlitozitsa lehet az Alaptcirv6nynek megfelel6 vagy
alaptrirv6ny-ellenes. Az alapjog-korlLtozis alkotrn6nyoss6ginak a felt6tele\t talAbxt az
Alaptcirv6ny I. cikk (3) bekezd6se - az Alkotm6nybfu6sig kotibbi gyzkorbtdt alaptrirv6nyi szrntte
emelve - tarta)mtzza.. Eszerint alapvet5 )og mris alapvet6 jog 6rv6oyesiiLl6s e, vtgy valamely
alkotrninyos 6tt6k v6delme 6rdek6ben, a felt6tlenii{ sziiks6ges m6rt6kben, zz el6mi kivint c6llal
arirtyostn, tz dapvet6 jog l6nyeges tatalrrrinak tiszteletben tattAsiv koi6tozhat6. Az
Alkotrninybir6sig ennek kapcs6n kimondta: ,,fu1q ilbn akkor ry lbat ai alapjog korldtoTisdnak
esqki)1ihe7, ha ndik akpaeh; jlg es sTabadsdg aidelme aag iniryuiilise, illetue egyib alkotninlos irtik
fidelme ruds mddtn nem irbeai eL A4 alapjog korktoqtistinak alkotmdnlosstigihoT tehdt i)nmagiban nem
elegendd, hog aqniik alapjog aag siabad"sdg uidtbne uag egib alkotndnlos cil irdekriben tdrtinik, banen
sqiiksigu, bog negfehllen a7 aninlostdg ki)ue*lninleinek: a7 eldrni kiadnt dl fontusdga is aqennek irdekiben
okoqott alapjogsinkn s [,a negfelelf aninlban legen egnfusaL A tdnituh7<i a korlitoTis sonin kiiteles aq
adott c,il elirisire alkalnas legeryhdbb uyld{ alkalnaTn'i. Alkotndryellenes a jog turtalmitak korldto$sa, ha

5

aq kin2sryritd ok rilkiil, tinkdnlesen fiirtinik, aag ba a korhtoTis s fia a4 elini kiuint cilhoq
anirytalan." (30 / 7992. (r. 26.) AB hatirozat),

kepest

2.2. A ptnaszosi illispont tartalma szerint zz Abpti5w6ny jogegyenl6s6ge, hitrinyos
megkiiLlonbriztet6s tilalrrita vonattoz6 tendelkez6seinek s6relm6re hivatkozott a kifogisolt
.ikk (1) bekezd6se biztositja a jogegyenl6s6get,
XV. cikk (2) bekezd6se tartabnazza a h6trinyos megkiiLlonboztet6s tlalm6t. A ielen iigy
tendelkez6sek kritikLia, sorin. Az Alaptorv6ny XV.

szempontiib6l legfontosabb alkotrninybir6sigi meg6llapitisok e kotben a kcivetkez6k.
Az Alkotrninybir6sig szimos hatAtozatlban, igy r 13 /2017 . 0/I. 19.) AB bztitozatitbart
6s t 3086 /2016 (IV. 26.) AB hatirozz.titban is, risszefoglaltz az Alaptorc6ny XV. cikk (1)
bekezd6s6t 6rint6en t 42/2072. 6IL 20.) AB ha+arozatban az Alkotm6ny 6s az Alaptow6ny
iiLryado rendelkez6seinek osszevet6se alzpyitn tett megillapirlsait. Ennek 6rtelm6ben az
AlaptSrv6ny XV. cilke viJ,r.oz*lxt tartalommal femtztla az egyerl6s6g 6ltalinos, a logrendszer
eg6sz6re, nem csak az tpiogokn kitejed6 kovetelm6ny6t 6s a hitinyos megkiiLlonboztet6s
tia,knit. Bz6t az iltalinos egyenl6s6gi szab y ilkalmazis6nak dogmatdcijiban viltoztatas nem
rndokolt, az Alkotminybir6sig az iitelinos egyenl5s6gi sza,billyal kapcsolatos g[rlig] gyakotlat t
tovdbbra is irdnyad6nak tekinti.
A h6trinyos megkiilonboztet6s tilalma ennek megfelel5ei d< a<0n0s s7abd$oVin ktirbe wrt
iogalanyok kozom, alkotndryos indtk nilkal tett kilLkinbs6gt6telre vona&ozik, anellnek kiirctkeTliben
egu jogalaryok hdtniryos be$49tbe keriilwk. Nen teki tbetd ir<ofi bAtuinJlr negkiiliinbti<letisflek, ba a jogt
qabifio4it kiibnbiiqd tul@dnnsdgokkal bini alanli kihTe eltirf rundrlkeq_eseket dllapit neg ld'. pl.:
3062/2012. gn. 26.) AB httirozrt, 5/2014. 0..27.) -LB hathozatf.
Az A-lkotrninybit6sig megillapitlsai szerint az Alaptorv€ry XV. cil<k (1) bekezd6se az6rt
biztosiqt az egyenT6 b6n6sm6d k6vetelm6ny6t a jogrend valamennyi szabilya tekintet6ben, mert
a4egyenldsig ug:6 alapja a7egen/i ndltdsdg. Egy elt6t5 kezel6st tartalmaz6 szabilyozLs teh t
^bban ^z
esetben s6rti meg az Alaptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglalt m6rc6g ha v6gs6 soron az
emberi m6lt6s6gh oz f6z6d5 iogot s6rti. A h6u6nyos megktikinboztet6s tilalma ,,- amennfiber sirti
aq embei milhisighoT aah logot - kiterjed o< egis4jogretdsTgne, ideirtae aTokat a jogokat is, amellek nem
turtl<nak aTenberi jogok, illetae d<alo?uetd illan?olgii jogok kii73'.161/1992.6I. 20.) AB haatozat)
A nem alapiogra vonatl<oz6 megkiilonbriztet6s alkotrn6nyoss6g6t akkor Iehet vizsg6lni, ha
a megkii{onboztet6s 6ltal okozott ,,s&elem tisszefiigg6sben ill valamely alapioggal, v6gs5 soton
^z
embed m6lt6sig iitzhnos szem6lyis6gi ioglv^l' (35/1994 (r.24.) AB hrtitozat) Mis-nds tesTlet
alkalnaT aqonban a4 Alkotnirybini g a7 alqjogokkal t)sqeJiigisben megaahsulri bitniryu
negkiittirrbii<letir, itletue aqegib jogok aonatkolisdban negjeknd h,itriryos negkiilti btj<lettis, egililise slnh.

/1997. GV.29.) AB hatatozat) Alapiogra vonatkoz6 diszkriminici6 eset6n Lz
Alkotrninybir6s6g a sziiks6gess6g-ar6nyoss6g teszglt alkalmtzza, mig ,,tz alapiognak nem
QO

min6sii.l6 egy6b jogra vonatkoz6, szem6lyek kozotti hatrinyos megkiilonboztet6s, vagy mis
koiitozis alkotrninyelleness6ge akkor iibpirJr.at6 meg, ha a s6relem cisszefrigg6sben 6ll valamely
emberi m6lt6sig 6ltal6nos szem6lyis6gi iog6val 6s ^
alapioggal v6gs6 soton
^z
6sszerfi indoka,
-eghll3"bart i6snek, illetve korlitozisnak nincs tirgyilagos m6rlegel6s szednt
vagyis onk6nyes." (55/1994 (/.24.) AB hattuozat)

2.3, A betdvittyt beoyiit6 szervezet hivatkozott az Alaptot:vltl VI. ctkk (1) bekezd6se szerinti
rnzgiLttszflrihoz fiiz6d5 j ogra is.
Mint az Alkotminybit 6sag utolifut a 11/2076' 0/II' 18') AB htt6roz*ban osszefoglalta'
n Alzpt6rt6ny VI. cikk (1) bekezd6se - a r6gi Alkotariny 59. $ (1) bekezd6s6vel ellentetben irtfog6it v6dt'a rnaginszflt t: az egytn magin- 6s csalidi 6let6t, otthon6t, kapcsolattardsit 6s j6
himiv6t. Ugyanakkor a maginszf€ta l6nyege tektntet6ben tovibbra is fenntarthat6nak tartotte tz
Alkotrn6nybir6sig kor6bbi gyakoiatiban megfogalmazott megillapilist, miszednt a.mtgz.2szf6ta'
l6nyegr fogakni eleme, hogl az 6rintett akarata ellen6re misok oda ne hatolhassanak be, illet5leg
(X. 5.) AB hatitoztt]. A jog t6tgyi hatllya tekintet6ben azt
b"'..- t.kioth...eflek

[36f2005.
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rogzitette, hogy a mzgLnszf6ra v6delme ktterled ,,aq AlEti)niryt Il. cikke dltal is tidett belsd ug
inlins{erard', Ei azon ielii'l kite rled ,,a tuigabb irtelemben aett magins{inira (kaPcsokfiatu;s) illetue ata a
tirbeh srtnira is, amefiben a nagin' ir c:ahdi ilet kibl tako{k (otthon)" .
Az Alkotrninyb r6sig mis alkalommal rogzitette viszont, hogy amennyiben valamely
k6rd6s a csdi.dhoz 6s mag,n6lethez fiz6d6 iogal nem mutat alkotminyiogilag 6tt6kelhet5
osszefrigg6st, ak*ot zz Alaptorv6ny VI. cikk (1) bekezd6se alkotrrr6nyossigi feliiLlvizsg6lat alapiiul
nem szolgilhat Qd. pl. 26 / 2011 . Qa 4.) AB hat6rozatf. .

III.

Az iigy 6tdeme tekintet6ben

A

panaszbeadv

alkotrninyossiga.

6ryok

alapi

n vizsgiland6 k6td6s ^z Inyw. 33.S (3)

bekezd6s6nek

3.1. A kifog6ssal kozvedeniiLl 6nntett jogszab6lyi rendelkez6sek a kovetkez5k.

Ar-Inyto. 33.$ (3) bekezd6s6nek rendelkez6se szerint: ,,ir,isra ugt

olaasdsra keptelen s19nifi

amellben e kdriilnklw
logrytitatkoqahin atEnld bieg7,!she7, a nlilatkoTat ki)Tokiratba foglaldsa siiiksiges,
utalni kell."
Az Inytv. 32.$ (3) bekezd6s6nek tendelkez6se a krivetkez6: 'l tulajdonjog haslonilueryti jog
a baqnilat joga, telki s4olglni 1og adteli jog eladlsi jog jelalbgjog kebtkeTgsire, nddosali ra, illetw
negs$nisin wnatkoyi belegrysnek ki)1okirat, iigfid aagy kanami jogtandcsu dhal ellenjegrytt naginokirat

alEjdn run hefie. Nen alkalnas bgjeg4im a7 olat okirat, amellen a kirrytd ,tr ellenjegli iigtid, kanarai
jogtandcsos, rug a kii1okiratba foglah kt;ieg76 s7,er76dd Jilkdnt wnfeh ntetue."
A Ptk 6:7.$ (4) bekezd6se 6rtelm6ben: ,,Imi nern tadd uag nen ktpes sryni! irisbeli
jogryulatkoqata abbar aq esetben iminles, ba a7! kiiyokirat rugy ollan te/u bi7oryihi ercjfr maginokirat
tarlalmarya, amel1en a n1iktkoll Jel ahinl t aag ki{egydt binlsng tagt kii7eg76 hitelesiti, aag anefien
iigwd ellenjegTisul ragy kit tan al iirisvl igTolja, hog a nltilatkoyl Jil a nen dlta/a irt okiratot elittiik hta
ali wg ldtta el kilegyirel, uag ay okiraton liuf akinist uag kiTeget ehniik sEit aliirdsinak ug
kiTjeg,inek isnerte el, Aq olc'asni nem tudd, toaibbd aqofian sTyni! esetin, aki nen irti a7! a nieluet, amelen
a7 irisbeli nJilttko<ahit tafialmayi okirat kisiflt, aq inisbeli jogryilatkoqat indryessigenek toudbbi Jeltitele,
hog nagibdl aq okiratbdl kitfrnjitn, blgt annak tarlalmdt a tan k egike uagt a hitelesitd srymifi a ryilatko{
fi ln e k n egn ag ani 7-ta."
Az e1626 tendelkez6sek alapjin a televins alakitigi kiiuetkeTpiryek a, kovetkez6k.

-

-

-

Amennyiben valamely okirat tekintet6ben ftisbelis6g kertl el6ir6sra, az ikzbnos
szab lyol<hoz k6pest az ir. sra"f olvas sta k6ptelen szem6lyek eset6ben a t<ibblet el5iris
uagylagosar: a kozokirati fotma; vagy az alifuis - annak st'16$ak6nt trirt6n6 elismer6se
iigirv6di ellen)egyz6s mellett vagy k6t tanri el6tt, illetve (olvasni nem tud6 szem6ly eset6ben)
az okiat tartzkninrk megmtgyatizisLra vot*koz6 kit6tel beiltatisa.
okirat meghatitozott jogok ingadan-nyilvintartisban tort6n5
Amennyiben
^z
(m6dositis6hoz,
tdrl6s6hez) sztks6ges az iltalAr,os ir6sbel-is6gi z.lal<tsirgS
beiegyz6s6hez
kcivetelm6nyekhez k6pest a tdbblet el6itis ruplagosan: kozokirati fotma; vzgy tg,'v6d 6ltal
ellenlegy z ett maglnokirati forma.
Amennyiben viszont ir6sra/olvasisra k6ptelen szem6lyek eset6ben az ingatlan-ny vintartisi
belegyz€shez itisbeli iognyilatkozat sztks6ges, a tobblet el6iti.s kiTinilagosan a kozokirati
forma.

Kel kiilii dlld trynpontbdl iq-ekery logryilatkl<atnil yan r1d a panaszokkal 6nntett esetekben.
Egytlszt it6sta, olvas6sra k6ptelen szem6lyek ryl'lztkozttaj;r6l, m6sr6szt az ingatlan-nyilvlrlltartisr
bejegyz6s ala,plit k6pez6 nyilatJ<ozatokt6l var sz6. Megillapithat6, hogy mind a k6t speciilis
kririilm6ny eset6n t 1og felilJit speciihs alakrs6gi kovetelm6nyeket.
A k6t kiiLlon sza,bllyozott esetben elt6r6 okokb6l van sziiks6g a kii{rinleges alakisigr
kovetelm6nyekre. Aq ingatlan-nyluintatti:i b{egqis alqlAul s1ofudli ryilatkoTgtok esetiben az lrry*.
jognyilatkozat kozhiteles
32.$ (3) bekezd6se szednti kovetelm6nyeket az indokolia, hogy
^z ^dott
7

ny v6ntartis tartdrnit 6rinti ftozokirat l<tlllitAsinz-k alapjfit, szolgil), kiihniisen ifldlkll, hbit
bi<!:0sitafli,

hog a kiiluildg (hatmadik szem6lyek, 6s ktikinrisen

ehrhet6, eluirhaai

ninikig

tz {intett

hat6s6fl feh aq issT.erien
aiadofi turtalommal,

igaTolt legyn, bog a ryilatkoqatteud a7 irintett ryiktkoTatot,

aaliban negtette.

Ir6sta, olvasisra k6ptelen szem6lyek nyilatkozatai eset6ben a Ptk. 6:7.$ (4) bekezd6se
szerinti kcivetelmlryeket tz indokolia, hogy - mivel az risbeh nyilatkozatot kozvedeniil nem
tudia megtenni - ki.iliintisen irudokolt bi4ositani, hog naga a ryiktko7atteui legen tudatiban annak, bogt
mil1en tartalommal, mifien ryilatkoqant lett.

Amennyiben

a k6t kririiLlm6ny eryszeffe ill fenn, logikusan ad6dik a

rttlztkozat

megt6tel6re a k11okirati forma, amely kiilon-kiikin is az egyes okok eset6ben rigy tekintend6, hogy
a nyila*ozattev6 6rdekeinek v6delm6re alkalmas; ezt a lehet5s6get a jog bi7losila is az Inytv. 33.$
(3) bekezd6s6ben. Ugyanakkor logikailag adddik nig egt hhetisig a n)nlatkozatt6telre; olyan tgyv6d
iial elTenlegyzett maginokirati fotma, amely az lnytv.32.$ (3) bekezd6s6nek 6s a Ptk. 6:7.$ (4)
bekezd6s6nek eglnnint megfelel. Eluileg tlyen megoldis is alkalmas lehet tra, hogy zz adott
iognyrlatkozatok tekintet6ben felmeriiLl6 k6rd6seket aq alakisig qenpony'ibdl megfelel6en kezelje.
Ezt a lehet5s6get ajog nen biTlosila.
A teljess6g kedv66rt iegyzem meg, hogy term6szetesen az lr:6sr:f olvas6sta k6ptelen illapot
mogott olyan ok is meghriz6dhat, amely egyben tzztl is iir, hogy az igyei vitel6hez sziiks6ges
bel"it6si k6pess6ge az 6rintettnek telies eg6sz6ben ,rtgy t€szberl hilLrryztkl' az ilyen helyzetek
kezel6s6re ugyanakkot a P&. cselekv6k6pess6gi szrbiiyrt szolgiinak (Ptk. 2:8.-2:41.$).

3.2. Rogzitem, hogy nem medilt fel zz igyben olyan t6ny, k<iriiim6ny, vagy hivatkoz6s, amely
altpl n orunagirbzrt z kozlegyz6t okirati fotma lehet5s6g6nek brztositisa b6rmilyen 6rtelemben
Alaptor6ny-ellenes leheme.
E helyiitt leszogezem, hogy messzemen6en egyet6rtek a foldmfivel6sigyr minisztet 6s az
igazsirgltgyi miniszter tAjlkoztatisinak azon rlszlvel, zrrrrely z kozlegyz6i ok:l:ai forma el5nyeit
taglalja. Egtetitek a7yl, hogt a kiiryegqdi elj,inis s7ab,ifiai nag bi4onsdgot is dtlmet bi7l:ositanak a7
inisra, illetae oluasisra kep*len sqgndlek nyi latkoTaltdtelihel
Tekintettel ttganakkor ana, hog a panasTokbdl

kitinik, ho!! aq dinnmk

er

,

aap sVimos

esetben nem

irpk,

,irt,ikelik a ki)qokirat fomijiban tdfiind ninlatkoqattitel ehnleit, mindrrkdPPen felneriil annak
indokoltsdga, bog ai iintett kdihatalmat gukorh sT.emeqetek (ideinae a ktiTitgy46i kananit), :Tlksig esetin
nril s4m.'eietek beaond"s,lml, negt'etetd lepiseket tegenek eTgn elfinltik konnanikiciijdra. Tekintettel ata, bog
a legiinntibb kifogis a ki)7eg46 etfitti eljd sal sT,enben a d{avis nagas (nagasnak [tih) nirtike, rtheriil
annak indokohsiga is, bogy nwirygild$a keriilith negfelel| dlikefuelniryek alkalnaTi nak lehettrige a
ki)7ieg16i eljdnlra ebben a4irtebmben fogatikossdgal ih (,,nls4orahi'), an'a - alelenhgi slabdfiok sryiflt kifde<etten ki;tele<ltt dintetti ktlr nsThe.

3.3.

A

beadvinyok alapj6n felmeriiLl6 k6rd6s a kriqokirati foma kiq,inilagossriginak

indokoltsiga.

Rrigzitem a ktivetkez6 alapvet6seket.
- Az Inyt". 33.$ (3) bekezd6se alapj6n az fuLstt, illetve olvasisra k6ptelen szem6lyek (ide6rtve a
fogyat6kossig, kddnase, l6tiss6rii.it illapot miatt irista, illetve olvasista k6ptelen szem6lyeket) az
;;1tlAros sza[ yokhoz k6pest elt6t6 szabilyok szetint tehetnek rngatlan-nyilvinaniLsi beiegyzls
alapjiul szolg6l6 )ogny a&ozatot. A fomdtk kiitr;xbsd.ghitet - mint az alkotrninyoss6gi vizsgilat els6
el6feh€tele - fenni|l.
- Az adott i.illonbs6gt6tel, t,d]talrrrr szefrnt, korldto4isnak min5sii,l; mikozben m6s szemdlyek
kozokirati 6s a toi6ny iltal elfogadott mis form6ban is tehemek 6rv6nyesen ilyen
az ktyti.33.$ (3) bekezd6s6nek hat6lya al6 es5 szem6lyek csak ktizokirati
iognyila&ozatot,
'folmihan.
Ebben az 6rtelemben nem pozitiv, hanem negtiv kiiLlonbs6gt6telr6l kell besz6lniink.
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Ahptorv'ny II. crkke aplin vnsgiiva a k6rd6st, az
iog ez embeti m6lt6sig
'intett
levezetlet6 r6sz-jogosultsigot,
.r.-poogAb6l az embei m6lt6s6g egyrk elem6t, az egyik abb6l

- Az

,r.rr.r"t.r..r

a, cse/ekuii sTabadstigot 6rinu, hrszen ennek r6sz6t k6pezi, egyebek mellett, az ember

vagyonival kapcsolatos dont6shozatala is. Visszautalva a ielen jelent6s 2.1. pontiiban
rogzitetteke, az embei m6lt6sigb6l levezetett fisTlogosahsig 6rintetts6g6te tekintettel togzidtet6,
higy a koAAtozits nem eleve kiz6rt (nem felt6deniiLl Alapton 6ny-ellenes), de csak olyan ko itoz,is
alkotminyosan 'tgazolTtat6 c6l el6r6se felt6deniiLl megkiv6n. Mivel a
elfogadhat6,
^melyet ^z <isszefugg6sben il7 az itltdinos cselekv6s.i sztbtdsiggal 6s m
kifogisolt rendelkez6s
riruendelkez6sr joggal, a szabllyoz ssa,l megval6sitott abpjog-korlltozis alkotrninyossiginak
megit6l6s6re tehit a sTiiksigessigi-aninlosttigi tesT! alkalm2;zhat6. Akkor elfogadhat6 teh6t a
koilirtoz s, hr aqnisik alEjog uagt sTabadsdg aidelme mg egydb alkotmdnlos cil ,lrdekiben tdrlinik, annak
ird1kiben elkeriilhetetleliil syiik":iges. Enellett a4 is sTflksiges, bog a korktoVis negfelelien a7 aninloss,lg
kdrctelninltinek: aq elini kiaint cil fontossiga fu aq ennek irdtkiben okoqott al@jogsirekm silla negfehl1
arinlban legyen egnissal (a liiniryholi a korlito4ls soflln a< adott cil elirir'ift alkalnas legen2hibb esTk'd11
alkalnaiqa). Alkotninlelhnes a jog hrtabtdnak korlito4isa, ba a7 kirysT.eritd ok nilkiil, i)nkinlxen
tdninik, aag ha a korlitoqtis s fia a4ehrni kiaint cilboykrpest arinltalan.
- Visszautalva a ielen jelent6s 2.7. ponqitbar. togzitettekre, a teliess6g kedv66rt rogzitem, hogy
meg kell kiiLlonboztetni tz embei m6lt6s6g elemei, abb6l levezethet6 r6sz-jogosulsigok k6ziiLl egyibek mellett - a fent emlitett cselekv6si szabads6got (cselekv6sr auton6miit, iinrendelkez6si
jogot
iogot) egyft.szr6l, iletve a birmilyen dg 6telemben felfogott mag6tszf6 thoz trtz6d6
m6sr6szt61. Mig a ielen beadvinyokkal 6rintett jognyilatkoz t-t|tel - t fent tcigzitetteknek
megfelel5en - 6ll6spontom szerint a cselekv6si szabadsiggal 6sszetfien 6rt6kelhet5, relevins
risszefiigg6st mutat, addrg a mtgitszfltlhoz ftn6d6 joggal illispontom szerint nem mutat ilyen
osszefiigg6st. Em tekintettel a4Alqtiini,U W. cikkire fiirtdni biuatkoVis negttilisen sqeint alaptalat
A fentiek alapj,in ii::qefoglalua a7 alkotndnlosstigi kirdes a7, hog a ki)yokirati Jotma, mint
kiV;rtkgos ryilatkoTattiteli khetdsig el,6ir,isa aq adntt
negborytt, a7elirni ktrint cdllal aninlos intiyfted.es-e.

3.4.

A

esetben s<?ksiye:

*

egyben iss1-enfr,

alEos indokkal

szabilyoz s jelen ielent6s 3.3. ponti6ban rcgzitett m6rce szerinti vizsgilzta keret6ben

leszogezem a k<ive tkez6ket.
Nen kitsiges, hogy a7 irisbeli jogryilatko7atok negtitek tekintetiben aq lnisra, illetue olaasdsra
keptelen s7.endfiek (ideitae a testi fogyatikotstig ki)ltintisen ldtirsdriilt dl@ot niatl inlsra, illetrc oluasdsra
krptelen s19nilteket) kiili)niisen siriilikery, Mdendi csopottot kepe4nek Euidenda, hog indtkolt kiildn
nndclkeqdsekkel bi<llitani a7!, bog d fltptt jogryilatkoqatak tartalmdnak elbnl@sdn negt'elelt
esqkiiTiikkel bijanak. Nen neriilt fel o$an ktiriilniryt, ane$ bdme$ nddon nryhirddjeleqni a7!, hog a
klfoginlt qabdfit ippen e7_en cil irdekiben iktatnik be a tiinvnyi rutdelkerysek kti7i.
Eqa cdl egtben alkotmdnlosan irtikelh€tf klfogadbati) cil, aqAlEtdruiry XV. cikk (5) bekeqddse
olnPJ,rr.

Ugyanakkor, rrair;lt azt a fentiekben r6szletesen kifeitettem, az, hogy valamely kotl6toz6
tendelkez6st valamely alkotrninyoss6gi szempontb6l elfogadhat6 c6[ 6tdek6ben hoztak meg,
iinnaglban nem elegendd. A sqabd$oyisnak egben alkolminlos irtelembefl aninlosnak is kell lennie. Errr:ck
keret6ben vDsgiland6 k6rd6s kiiLlonosen, hogy nem jelent-e az 6rintettekre arirytalert terhet az
adott korl6tozis, a korl6toz6 szabLly az adott c6l el6r6sre alkalmas legenyh6bb eszkrizt ielenti-e.
Ebben a krirben visszautalok els6k6nt uot megilzpitasta, hogy a 3.1. pontban fent
rogzitettek szeint logikai lebxdsigJenndll a felneriil1 irdekek aidelrl,it bi<l:oritti eltiri r<abiblli:n.
A beadv6nyoz6k hivatkoztak arra is, hogy az 6rintettek kor6ben fenn6ll egy, a kdiokirati
elkeriilisin
kialakalt gakorlat is, nevezetesen zz, hogy neghatalmapissal kepuiselflt biryak neg ai
foma
iintettek a nyilatkozatt6teke. Legal6bb egyes adatok szerint tehit a kozjegyz6 el5tti eliir6st - a
fentiekben Llalam is elismett el6nyei ellen6te - az 6tintettek olyan m&t6kben terhesnek 6rzik,
els6sorban anyagi szempontb6l, hogy inkibb mis szem6ly kcizremffkod6s6vel k<itnek szetz5d6st.
Ez ahhoz vezet, hogy a kdTokirati foma .iltal bi{lritani kiadnt elfirytik tinllegxen nem iminlesiilnek,
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iri ettek irdenben kewsbi r*4nek ns4t a4 iigletkiitisben, tindlli iipuileliik,
uissiasiontl. Ez is hozztlini ahhoz, hogy felesleges adminisztrativ 6s
Inytv.33.$ (3) bekezd6se szerinti
p6nztgyi tehemek tekintheti az 6rintettek egy ielent6s resze
^z
szabilyt
A ielen iigyben 6dntett iognyilatkozatok tekintet6ben az6rt alakulhat ki ez a helyzet, mert
ezek nem hizir6lagosan szem6lyesen megtehet5 jognyi.latkozatok. Osszehasonlitisk6nt: a Ptk.
7:1a.$ (5) bekezd6se a jelen iiggyel 6rintett szabilyhoz hasonl6an rogziti, hogy ,lki uk,
itisttdatlan ug oluasdsra aagt ne*nek ahinisdra keptebn dllapotban uan, lnisban inin-1esen kiyimlag
ktirydgnndrletet tebef' . Ugyand<kor, a Ptl<. 7:1 1.$ 6rtelm6ben ,,Vignndelke4ni q,emi/1esen lebef', 'tgy
nem medil fel zz,hogy a kozokirau forma 6ltal biztositott gatanci6lis elemek ne 6w6nyesiiLlienek.
Nem gy5zrim hangsulyozni, hogy nem
tart^r,arr, a megfelel6 megolddsnak, ha a
^zt
krizokirati forma elkerti{6s6nek hiziritsirtz- hozna a iogalkot6 szzbilyt. A4, bog aiiinhttek, eppen a
yideni ktuint srynifiek (hgakbbi: jebntds isiben) nen eligedettek ai 6ket aedeni kbdnti qabd@a4 fontos
je lie s a joga lkotd s11n ira.
mikozben a ktiitt en
diinteshoqatahk sig@e

3.5. Tov6bbi fontos krirtilm6ny a fogyat6kossiggal 616 6rintettek szempontj6b6l (ez nem azonos
nlny*.33.$ (3) bekezd6s6nek szem6lyi hatAlyiv , de jelent6s itfed6s van a k6t csoport kozott),
hogy kiilcin hanpulyt kell fektetni zrna, hogy ezen szem6lyek fogyat6koss6guk miatt a lehet6
legkisebb m6rt6kben szenvedienek hittinyt. Ezt a krivetelm6nyt tign kell 6rtelmezni, az ibbiak
figyelembev6tel6vel.
Utalok az Aibt. 1.S (3) bekezd6se alapjin kiemelt figyelmet ktivetel5 CRPD
(fogyat6kossiggal 616 szem6lyek iogir6l sz6l6 ENSZ Egyezm6ny) kovetkez6 rendelkez6seire. A
CRPD 1. cilke 6rtelm6ben ai Eperytiry cilja valarr,er,ny,t emberi iog 6s alapvet5 szabadsig telies
6s egyenl5 gyakorlisinak el6mozdicisa, v6delme 6s brztositisa valamennyi fogyat6koss6ggal 615
szemlly sz mttz, is a wliik s<iibtett niltdsdg tir<kbtben turtislruk eldnoiditdsa. A CRPD alapelvei
kdzott - a CRPD 3. cilk a) pontiiban - els5k6nt emliti tov6bbi, hogy a fogatikotstiggal il6
signijeket is negilhti a fths<iilehtt nilhisdg ai egiti a oninia is4lelete, beleinw a sE dnnfis
negboiatahnak is a s4enilck f)gethnseget. A CRPD Hozzlf1rhet6s gr5l sz6l6 9. cikke
6rtelm6ben a fogyat6kossiggal 615 szem6lyek onill6 6letvitel6nek 6s az 6let valamennyi teriilet6n
tor6n5 teljes korff r6szv6tel6nek lehet5v6 t6tele 6rdek6ben a t6szes illamok negfebh intiikedcnket
tesinek, bogt ndsokkal aqonos alEon bi{\sitsdk a Jogtatikosdgal il6 q?nifiek sTimira a Ezlk
komyezethez, a ktizleked6shez, az informici6hoz 6s kommunikici6hoz, bele6rWe n lnformici6s
6s kommunikfci6s technol6giikat 6s rendszereket, valamint m6s, nyilv6nosan hozz6f6rhet6 vagy
rendelkez6sre 6116 lehet5s6gekh ez 6s siolgiltatuisokboival6 hozziftr6st, mind v6rosi, mrnd vid6ki
teriiieteken. A CRPD 12. cikke el6qa, hogy a r6szes illamok biztosigik, hogy a cselekv6k6pess6g
gyzlkor]ylLsfuta vona&oz6 valameonyi int6zked6s, a nemzetktizi emberi ioggzl osszhangban,
megfelel5 6s hat6kony biztosit6kokat t^fiakn zzon a vissza6l6sek megel5z6s6re. A
biztsit6koknak - tobbek kcizott - azt is gatanlilniuk kell azonban, hogy ezen int6zked6sek
tiszteletben tartsik a szem6ly jogait, akaratit 6s v lzsztasit, atinyosak 6s a szem6ly kortiLlm6nyeire
szabottak legyenek.

Mnl' nt az

sz

a

fenti
A18-316 /2018.
ielent6semben t6szletesen elemeztem,
rendelkez6sekb6l az al6bbi k<ivetkeztet6sek ad6dnak.
Az elmult 6vtizedekben ielerrt6s paradignaodhtis tort€rt ^z eut6P^ fogyat6kossigrigyi
szakpolitik6kban, ami legink6bb a medikilis szeml6let fel5l az emberi jogi, krizoss6gi' tirsadalmi
megirozelit6s fel6 ttit6n5 elmozdul6sban foglalhat6 ossze. Mig a medikilis,szeml6let alapvet6en
n,Zrint tt szem6ly testi, biol6giai (orvosi 6ttelemben vett) ki,rosodlsita, hiinyzo k6pess6getre
helyezte a hangsulyt 6s a legi5bb teend6it ezek korekci6jiban l6tta, addtg az, emben jogr-

szem6ly aktiv 6s on6ll6, m6sokkal azonos alapon ttirt6n6
rfusadaliri t6szv6tel6t, szuvet6n kcizoss6gi szerepv l)allsit helyezi kciz6ppontba. A
szeml6letvillisb6l ad6d6an a modem fogyat6kossigiigy a fogyat6kos embert nem a tribbs6gi
t6rsadalom j6t6konykodis6ta szorul6 szem6lynek tekinti, hanem a tatsadalom egyenrangri 6s
kazass6gi

,r"J6l.t a fogyutZko.

l0

egyen6rt6ki tzLgsa:k6rn jogok birtokos6nak, aki mindenekel6tt abban szimit\zt a nem fogyat6kos
siem6lyek segits6g6te, hogy 6let6t a lehet5 legnagyobb - ilala igenyelt - on6ll6s6ggal 6lhesse. A
fogyat6koss6gtud ominy szak6n6i iltal iltalinosan osztott 6rt6kel6s szednt ezt a patadigmavilrist,
aqenbei jogi nqktiT-ehtis alaplnn rah godolkod,lst megieleniti a CRPD elfogadisa.
Ezen paradigmaviltis egyik f6 c6lia 6ppen u, hogy a t6rsadalom, a korminyzatok - az
6sszerff alkalrnazkodis elv6nek 6rv6nyre iuttaris6val - ilg biiluitsdk a fogatikotsdgal il6 sienilek
tqin a tiibbsigi tuirsadalon sTindra ehrbetd t{twnal r<ol&iltatds0kat, alaptetd enbei jogokat is
s7abadsdgokat, bogy ni ekiiiben rc yahsitsanak neg egfajta patenalista, ,,tilgondotkod6" altitidtit, banen
tekintettel legenek a fogtatikotsigal il6 enbenk egedi kiiriilnin2ein is biilosit k syimtkra a fehldt dti**,
a 7 ti n n n ddke qi s h b x,tnge t.
Ez az Lkzl nos megkozelit6s tisszhangban van a t<igzitett hazai szakpolitikai
irinyvonalakkal 6s a magyar alkotminyos betendezked6ssel egyatint.
A szakpolitikai irinyok tekintet6ben az Otsz6gos Fogyat6kossigtigyi Programt6l (20152025.) sz6l6 15/2015. (IV. 7.) OGY harlrozar Alapelvek cimff feiezet6nek 2. Ontendelkez6s
pontja rcigziti, hogy a fogyat6kos embetek nem j6t6konykodis alanyai, hanem jogok birtokosai,
tjnill6 akatattal rendelkez5 auton6m, fiiggeden szem6lyek. Az iilarri, korminyzati cselekv6seknek
ez6rt mindenekel5tt azt kell el5mozditaniuk, hogy az rnt6zm6nyrendszer 6s a rirsadalom
k6zremfikod6se ne a fogyat6kos embetek helyett tort6n5 drint6sekre 6s tev6kenys6gekre
irinyr:lion, hanem arra, hogy a fogyat6kos szem6lyek ezeket maguk gyakorolhass6k emberi
m6lt6siguk meg5rz6se mellett. Az rinrendelkez6s elv6t a v6lem6ny szabad kialakitisa, az icr.ill6
dcint6s meghozatala 6s kinyilvinit-isa, r,alamint az ennek megfelel5 cselekv6s tekintet6ben is
6rv6nyte kell iuttami.
Az alkotrninyos el6irisok tekintet6ben itt csak visszautalok a kovetkez5, fent t6szletesen
elemzen rendelkez6sekre: az Alaptonr6ny II. cikke 6rtelm6ben az emberi m6lt6sig s6rtheteden;
minden embemek ioga van az 6lethez 6s az emberi m6lt6sighoz; a XV. cikk (1) bekezd6s szerint
pe.lig a tcirv6ny el5tt mindenki egyenl6; mrnden embet jogk6pes.
Az iltalinos megkozelit6s <isszeegyeztethet6s6ge mellett ugyanakkor ^
t6szletszabilyokban is - igy akit a jelen vtzsgiirt tirgyit k|pez6 rngadanjogr szabilyozisban is a CRPD rendelkez6seinek 6s szellem6nek megfelel5 iog1 szrbiiyozitst kell kialakitani. Az
Alaptrirv6ny Q) cikk (2) bekezd6se 6rtelm6ben Magyatorszignak a mniaktiqljogi ktiteb<lttiigeinek
aljuitise 6rdek6ben biztositania kell a nemzetkcizi yog 6s a mrgyzr jog osszhangiit, ielen esetben
tzt, hogy t nagyar 1og7 szabiiyozirs megfeleljen a CRPD 6ltal felillitott k<itelezetts6geknek. Ebbe
tattozk bele 6rtelemszerien, hogy a jogrendszetben nem maradhamak olyan
nemcsak
^z
szabilyok, amelyek nem egyeztethet5ek ossze az CRPD rendelkez6seivel, hanem az is, hogy ahol
sziiks6ges, ott a iogalkot6 6tdemi 6s hat6kony l6p6seket tegyen a hinyz6 szzbilyozis megalkotisa
6rdek6ben.

A CRPD

-

a

4. cil<ke 6rtelm6ben

iltalinos kotelezetts6gek krir6be tartoznak

-

egyebek mellett

kove&ez6k:

,,1. A ns7-es dlhnok ktiteleiettsiget aillalnak atra, bog bi<lltillik tfu el1regitik aalanennyi alqaetd
jog
is siabadtdg hljes negaaldsuldsdt ualanenryi fogatikoxdggal i/6 s7,enifi slinira, a fogyatikossig
enbei
ahpjnn tuinind b/irmifih hdtniryot nqkiihinbijtet* nilkiiL Emek irdekiben a niq,es dllanok uilhljdk, hog:
a) negboqnak ninden negfeh/6 jogalkotd!'r, kii<lga?latlii is egib inti7keditt a jelen Egeyniryben

jogok

gnbajtdsa irdtkiben ;
b) negtesinek ninden negfehl1 irtilkedirt, ideinue a jogalkotuii lQ*eket a fopatikutdggal ild
s7,eni$ek hdtriryos negkili)nbij1letisd hrtdlnoyj tiiruiryek, nndelke4isek, qokdsok it gtakorkt nddositds
aagt e ltdrh se irde ki be n ;
) fgelenbe wsryk a fogyalikoscigal i/6 signillek enbei jogaimk aidrlnit is elfino4ditisrit
aalanennli politika is pmgram sorin;
d) tatui4kodnak ninden o$an cse/ekedetben fu gyakorlatban aah ds4titeltdl, amell nem
iissllege{erhe td ajelen Egeryninryel,,is bi4osiy'rik, bogt a hatd*igok is kiiSnhiyzdtyek ajelen EpeTninnyl

-[oglalt

tis: 4hangb an h w ke n1 ke Se ne

k;
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negfeleld irtiqkefust neghoinak bdrne! sq,eni!, inti?niru ug naginrdllalkoryis dltal a
alaPlnn
irtind bdtniruos megkiihnbri1letis fekyinoldsa irdtkiber; [...];'
fogatikossig
e)

nin&n

A kifogisolt tendelkez6s nem az iigyletkot6s tart2lmit, hanem annak m6djlt szabiiyozzz,.
Allispontom szerint ugyanakkor, a fentiek figyelembev6tel6vel ezen k6rd6skor tekintet6ben is
indokolt az embed m6lt6sig meg5rz6se mellett gyakorolt 2uton6mia, zz ot6ll6 dont6shozatal,
adott esetben kockizatvillalis szabadsig'inak 6s felel5ss6g6nek els6dlegess6ge ment6n kialakitani
r iogp szabiiyoz6st. Jelen esetben ez ^zt ielend.. hogy a4 ngleti akarat kinyilwi aisa kkintetben ts
bi<llsitaili (bhetdsig sierint) a dnnfirhl<dtdl hhetdsege a fogyat6kos szem6lyek szirnirz, amennyiben a
nyilatkozatt6telnek fellelhet5 a k6zokirati forminil elvi szinten nagyobb, de m6g 6szszeri
m6rt6ki kockAzatot jelent6 olyan m6dia, amely egyben a hozzif&6s, a praktikus megval6siris
tekintet6ben - az 6rintettek d<int6se alapiin, sajit szempontiaik rin6ll6an tort6n5 m6rlegel6se
3.6.

mellett

nekik, adott esetben kedvez5bb lehet.
AU6.ponto- szeint rz Inytv. 32.$ (3) bekezd6s6nek 6s a Ptk. 6:7.$ (a) bekezd6s6nek
egya nt megfelel5 okirati forma eset6ben ilyen lehet5s6g fero,ill. Nem kitsiges, hog messq-emcnden
indokolt ai ini, ohani (fogyatikusdg endninlekint uag egyib okbdl) kripteh sieni$ek irdekeit ddeni,
kiihniircr a4 irya annil firtifi nrdelkeiisn iniryfu iigybtek ertiben, fgebmnel a negtiws{it, tiwd.es
foko4ott wtiifiin. Tekintettel azonban xrt, hogy iltalinos jogalkot6i m6tlegel6s szennt (m6s, akit
az bgaiariogj iigyletekhez hasonl6 ielent5s6gri iigyletek eset6ben) ebhez az 6tdekv6delemhez a
Ptk. 6:7.$ (4) szerinti szab6lyok megfelel6 garznctit biztositanak, 6llispontom szeir,t ijndlh
kothiryudllah fu nirlegehs k<ir6be utalhat6 k6rd6s, hogy zz €rintettek egy, a Ptk. ezelr szabilyi
szerinti (6s az tngadanforgzlom biztons6g6nak v6delme ok6n alkalmazand6 Inyw. 32.$ (3)
bekezd6s6nek ri megfelel6), vagy egy6bk6nt egy - term6szetesen - tovibbra is biztositand6
kozokirati formiban teszik meg jognytbrkozata*at.
Itt utalok arra is, hogy tz alapvet6 iogok biztosa az alkotrninyos iogokkal kapcsolatos
visszissig fenn6ll6sLt - vzLgy fern nem 6ll6s6t - teszi vizsgilat tfugyixi (Ajbt. 18.$ (1) bekezd6$,
illetve iciv6beru vissz6ssigok megel5z6se 6tdek6ben tehet i2vaslatot a iogS szabilyozirs
m6dosit6s6ra (Aibt. 37.$. Vissz6ssignak min6siil olyan hat6sigi tev6kenysig vagy mulaszlis,
amely alapvet5 jogot s6tt, vagy a;nnz;k ktjzvetlen vesz6ly6vel lfu (Aibt. 18.$ (1) bekezd6s). A fent
6sszefoglalt panaszbeadvinyokban foglaltak alapiirn, t jelenlegi szabilyozirs tzlaiin - birminemi
s6relem okozisira ir6nprl6 sz6nd6k n6lkiiLl is - a hat6s6gi tgyvitelben potenciilisan el5illhamak
az embeti m6lt6sig s6relm6hez vezet6,,rzgy annak vesz6ly6vel ifuo helyzetek, igy ez indokolia a
jelenlegi szabilyoz6s 6tgondolisit.

-

Minfurykn kkintettel negiltapiton, bog aion nnfulke7gs, amell inlsra mg olaasdsra kepUhn sienii
jogryilatkoiatdr alapfu iqatlan-ryrifuintarlnsi blieg<isheq ktitelcien is kiiinilagosat a ryilatkoiat
kiiiokiratba foghhsfi iga el6, a uk is ktisseriilt srynifiek iinnndelkerysi jogirul, dltalinos cselekrcsi
s4abafungriul,- eliltal a mitden embei egenl| nirtikbet negilhti enbei nilhisdglo4 uld jogilal
iistigl gisben uisqtissrigot okoi,

telies egy6rtelmfs6g kedv66rt togzitem azon illispontomat, hogy a fenti meg6llapilist6l
friggetleniila jelen jelent6s 3.2. pontj6ban rogzitettek szerint a koziegyz6 el6tti eli6r6s el5nyeinek
kommunik6ci6ja, 6s tehet6s6g szeint az annak ig6nybev6tel6te osztdnz6 int6zked6sek
meghozatala is korm6nyzau megfontolis t6rgyit kell, hogy klpezze.

A

Int6zked6seim
valamint jov6beh
ielent6semben felrirt alapvet5 joggal osszefiigg6 vissz6ss6g orvosl6sa,
megel6z6se 6rdek6ben
,, Albt. 32.5-, alapj6n felk6rem zfildniuhsiigi ninis{ert €s az igaryigiigi nini:1ler1, hogy

A

t2

egyiittmfikd dve z fogy*lkoss6ggal 616 emberek 6rdekeit szolg'il5 nemzetktizr
egyezm6nyek v6gtehajtis6t koordinil6 emberi er5fotisok miniszter6vel - fontoljik meg
egy olyan szabllyozis kialakitisit, mely lehet6v6 teszi, hogy a vak 6s litiss6riiLlt - illewe
fuisra 6s/vtgy olvasisra egy6b okb6l nem k6pes - szem6lyek tinrendelkez6si iogukat 6s
dcint6si szabadsigukat meg6rizve tendelkezhessenek arr6l, hogy kozokitati forrn6ban
teszik-e meg az ingadan-nyilvintartisi beiegyz6s alapiiul szolgil6 iognyilatkozataikat, vagy
arra egy6b, az 6rintenek iogainak 6s 6rdekeinek, valamint az ingadanfotgalom
biztonsiginak v6delm6re egyarint alkaLnas okirati forrrrit vilasztanak;
az Aibt. 31.$ (1) bekezd6se alapi6n felk6rem a' fidnnubsiigti ninis{en 6s az fuaT.sdgngri ninisilen,
hogy
- vizsgiliik meg annak sztks6gess6g6t 6s lehet6s6g6t, hogy felviligosit6 kommunikici6s
kampinnyal vagy hasonl6 int6zked6sekkel sz6les kritben ismertess6k az 6rintettekkel a
koziegyz6i elj6ris el6nyeit, illerve - hat6skoriiLk keretei koztitt - vtzsgii:1ik meg az ilyen
elj:iris ig6nybev6tel6t osztonz5 int6zked6sek lehet5s6g6t.

- -

Budapest, 2018.
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