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Az eli ths meginditisa
A Hivatalomh-oz fordul6 panaszos a Pest Megyei Korm6nyhivatal Erdi Jlti.fji ll]r*din2'k (t
tov6bbiakban: gyimhat6s6g) eljir6s6t s6telmezte. A par,aszbeadvillyLbtla el6z,dta u9 hogy
k6relmezte a kiskoru gyermek6vel val6 feliigyelt kapcsolatatris m6dosicisit, azotrban u igy6ben
n e\Ltisi htt id6 t<ibbsz5tos6nek eltelte ellen6re 6rdemi dont6s nem sziiletett.
Az dapvet6 jogok biztosir6l sz6l6 2011.6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Aibt.) 1. S (2)
bekezd6s a) ponqa kiemelt ombudsmani fela&tk6nt nevesiti a gyermekek iogainak v6delm6t.
Mivel a panaszbeadv6ny kapcs6n felmeriiLlt a iog6llamisig elv6b6l levezethet5 iogbiztonsig
krivetelm6ny6vel, a tisztess6ges hat6sigi ellitishoz, a gyetmekek v6delemhez 6s gondoskodishoz
val6 logil.al osszefiigg6 'nsszissig gyaniia, az igybert zz A,bt. 18. $ (1) bekezd6se alapjin
vizsg6latot inditottam. A vizsgilat eredm6nyes lefolytatisa 6rdek6ben - az tgyben kele&ezett
iratrn6solatok megkiild6s6vel egyid elileg - tA)lkoztztistk&tem z gyimhtt6sigvezet6j6t6L
Az 6rintett alapvet6 iogok 6s alkotminyos alapelvek
- a jogillanisdg elae es aq abbdl fakadi jogbi4lntdg kiiwtelnirye ,,Ma;gyuotszdg fiiggeden,
demokratikus iog6llam." (Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s);
- a tisTlessiges bahisigi eljirdshoq uah jog ,,Mnded,tnek ioga van ahhoz, hogy iigyeit a
hat6sigok rl.szre}rallls n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s 6sszer6 hrtAid6t beliiLl int6zz6k."
(Alapttirv6ny )OCV. cikk (1) bekezd6s);
a
- germekek Mdelemheqis gondtskodisboq ruh joga,,Minden gyermeknek ioga van a megfelel6
testi, szellemi 6s etktilcsi fejl5d6s6hez sziiks6ges v6delemhez 6s gondoskodishoz."
(Alaptorv6ny XVI. cikk (1) bekezd6s).

Az alkabnazott jogsz abrilyok
- a Gyermek logat6l s2616, New Yorkban, 1989. novembet 20-6n kelt Egyezm6ny

-

kihirdet6s6r6l sz6l6 7997.6vi DilV. tSrv6ny (a tov6bbiakban: Gyerm&jog7F,gyezm6.ny);
a gyennekek v6delm6r6l 6s a gyimtgyi tgugatist6l sz6l6 7997.6vi )OO<I. tow6ny (a
tov6bbiakban: Gyvt.);
a koztgazgat6si hat6sigi elj6ris 6s szolgiltatls altall;ros szabilyar6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
torv6ny (a tovibbiakban: Ket.);
az iltahnos koztgazgatitsi rcndtaruisr6l sz6l6 2076 . 6vt CL. t6rv6ny (a tovibbiakban: Akr.) ;
a gyimlrat6sigokr6l valamint a gyermekv6dekni 6s gy6mngyi eliir:i,sr6l sz6l6 749 /7997.
(IX. 10.) Korm. tendelet (a tovibbiakban: Gyet.);
a gyermekv6delmi 6s Cf,6mtgy feladat- 6s hatiskotok enitAsiLr6l, valamint t gyinh*6sig
szervezetit6l 6s illet6kess6g6r6l sz6l6 331/2006. 6II. 23.) Korm. tendelet (a
tovibbiakban: Gyszt.).

A meg6llapitott t6ny6llis

A kapcsolattands rcndezdse tdrgydban
megkeres6semre megkiildiitt vLlaszhoz csatolt dokumentumok tanis6ga szednt a Pesti
Kozponti KeriiLleti Bir6s6g 2073. irpifus 5-6n ioger6re emelkedett, 37.P.701.557 /2077./93. szitmi
hiztssig felbonlisa irint inditott perben a bfu6sLg i6v6,hagyta a sziiLl6k k<izotti egyezs6get.
Eszednt ,,a7 anla a germekiael jogosalt aq irdi Sqociilis Condo4i Kd@onl Clmneftjdl,lti k)4:ony'dban (a
tofibbiakban: kti4tont) kErokxartis cimin egiitt lenni ninden pllratk bihfl, kedden 1230 drdhil 17 drdig
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2) A kapcsolattareis rtftaszabtilyozrisa

tirgydban

vihszibtn a hivatalvezet6 ismertette a s6relmezett gylrtz;t6sigp ellttis
r6szleteit, mely szerint a gyermek zlrtyat kepcsolattzttisinak fiyxzabilyozLst tgy6ben u anya
2015. j nius 27-6r ttisbeli k6telmet te4esztett el6. A k6telm6ben leirta, hogy a ielenlegi feliigyelt
kapcsolattarris helyett a kapcsolattartisi alkalmakat sajit tulaidoni, riionnan bebitorozott
lakisitbn szeretfl6 elt6lteni p6ntek d6lutint6l vasimap d6lut6nig. Ezen kivti:l azt is k6rte, hogy
gyermeke az iskolai sziinetekben n6hiny napot nila tcilthessen. A gyimhat6sig az apit a'
kapcsolattartis i\ruszabiiy ozisi ellitis meginditisit6l 6rtesitette.
2015. szeptemb er 77 -6n t gyirnhat6siry t kapcsolztuttAs tittszzbi)yozist tirgyibxr
tirglahrt tarlott. A tirgy Lsort tz z;pa. t1sz6re, k6relm6re holland nyelv{ tolrrricsot biztositottak. A
tisgyahson a sziil6k r6szben egyezs6get kdt6ttek, miszerint a, br6sig iita) szabilyozott keddr
napot szetdira viltoztztti& a gyermek iskolai elfoglaltsdga mra;tt Az 6desarya a kapcsolattar*is
Megkeres6semre z.dott

{jra:qabdlloqtiilm wnatko4i kinlmit touibbra b Jenntunofia, de ert6l a sziil6k nem tudtak megegyezni.
Az zrpa, a. iogi k6pwisel6je 6tiin k6tte, az idesaloya" mutassa be, hogy a bft6sig el5tti egyezs6g
megkot6se 6ta hol 6s mennyi ideig kezelt6k, milyen gy6gyszereket szed. Az artya hozzitiinit, hogy
besz6lienek a, kezdl6orvosLva\ de u apr- riem ment el t tzl6lkoz6n. Az zpa fe}r.6telk6.it sz bt2',
hogy tz zrnya uillalon nunkit, mert igy tudornisa lenne arr6l, hogy hasznos tagia a tlrsadalornnak.
Az ldesa,nyz 2015. szeptember 78-in a gy mhtt6siry;hoz '6rkezen level6ben riiabb k6relmet
terjesztett e16, amelyben ism6t k6rte a kapcsolattanis ultxzabilyozits6t. Ebben s6relmezte, hogy a
Jelligelt kapcsokttanis a genze$rihti kti )lrrtbdt qajbk nir kit irc, rgy az eltelt hosszri id6, tz er6sen
ko itozott lehet6s6gek miatt indokolt,hogy Jeliigelet nilk*l bo:srybb idit tdltbessen a gentekdrcl.
A gyfuihat6sig 2015. novembet 2,16n megketeste n znyz- lak6helye szednti gyetmeki6l6ti
kozpont vezet6i6t 6s kdmyezettaflulnriny k6szit6s6t k6rte, illetve tAj6koztatistk6t a kozpottt6l z
bfu6siry iltal szabilyozott megval6sult arryat kzpcsolattzttiLsokr6l 6s minden olyan koriiLlm6np5l,
amely segits6gere lehet a hat6signak zz xryikapcsobttartAs tioszabalyozisibat A gy mhtt6sig
megkereste az iskola Wzgl;tE r" hogy k6szitsen a gyermekr6l t6szletes P.d"g"gl"i v6lem6nyt. A
kSmyezettanulminy megilzpitotta, hogy az 6desanya egy 50m2-es megfelel5en felszerelt 6s
betendezen laldsban 6I egyediiLl. A lak6sban a gyerneke sz6mfua kiiLlon szob6t rendezett be. Az
anya lalciskoriiLtm6nye alkalmas a gyermek fogtdisitt,. Az 6desaty6tak a szomsz6dokkal is i6 a
viszonya. A kcizpont vezet5ie a segitett kapcsolattart6sok megval6sulis6t6l pozitivan nyilatkozott.
2015. novembet 25-6n kelt v6gz6s6vel t gyltlJ.,'at6s g felsz6litotta az 6desany|t hogy z
vitatott ment6lis eg6szs6gi iilapotfu61, nyilatkozzon, amelynek n tny?- 2075. december 22-6n
eleget tett zzzal, hogy megkii,ldte a rendelkez6s6re il76 zfu6ielettlseket. Egyben k6rte az orvosi
dokumentici6 z rtzn kezef€slt. A gyimhat6sig 2076. imnirr 5-6n kelt, PE-06C /7 -4 / 2016. szitnit
pun szos k&elm6nek helyt adott 6s zz apz iratbetekint6si iog t korhtoztz, mivel tz
v6gz6s6ben
^
adott irat megrismer6s6nek hi"6nya a z apLt raerr^ tktdalyozzz eljinLsi iogi gye,kot]6,sitbarr.
2076. februfu 26'Lr. belrkezett level6ben zz tpz. 6s |ogi k6pvisel6ie beielentette, hogy az
6desanya iltal el5adottak a gy6gyrlt 6llapot6t illet6en nem felelnek meg a val6signak, k6rte emiatt,
hogy a feltigyelt kapcsolattart-is sorin t<irt6nt incidenst6l a gy'rtzt6sig tiLllkoz6diot A
gyirrhtt6sig megketeste a k<izpontot 6s ti\6kozat6st k6rt az apa 6ltal s6telmezettekr5l.
A gy6mhat6s6gh oz 2016. nircitts 10-in be6rkezett v asza szeint az anyt t6sz6t6l ,nem
t^p(szt^\tAk zgressziv, ptovokativ, a nr:godt l6gkcirt vesz6lyeztet6 magttatt st, amely a
gyirmekben f6lelmet keltene. Az all:ya tAllkoztatta a kozpontot tobb hetes k6r}aLzikezel6s&61. A
flzel6s befejez6s6t kovet5en a kapcsolattartis tovibb folltat6dott, a kapcsolattaru{si iigyelet
szetint a megszokon m6don. A ki6llitott zfu6ieleat€slt 2016. szeptembel 22-6n ism€t megkiildte
^z

anya.

2017, Jebrunr 8-in ismlt megketeste a kcizpont vezet6i6\ ,,niael a kt)@ottt
tita
tiryneg
hdna? telt el', tdion t616koztzt6st 2016 miius6t6l2077. imt];lr v9S€te a
legunls,i iien,irye
kapcsolattardiokr6l 6s k6rte, hogy csatoljik a kapcsolattart{si nap16t, az esedegesen

A gyimhat6sig

feljegyz6sekeg amelyet

a kozpont megbizott egys€gvezet'ie
2

.k6sziilt
2017, febntir 16-in bearkezett

zsz szerint ,,tz anyai kapcsolattartAs u uttlzll;L6rlyben segitett, nem
feliigyelettel z^l$ gy fellegyz6s csak tendkiwifi esem6ny sodn k6sziii. A kapcsolattart6sokt az
anya felk6sziitten 6rkez q a gyermek r6sz6te m.rnden alkalommal f6tt 6tellel k6sziil amelyet
kozrisen fogyzsztxtak e! neves alkalmakkot a)6nd6kot hoz. Nagy tiitelemmel, odafigyel6ssel,
6rdekl6d6ssel fordul a gyermeklhez, a korlitozott Llthatisi felt6telek miatt azonban el6fordul,
hogy besz6lget6seik, kcizos i6t6kaik csendess6, monotonn6, a kiils6 szerd6l6 sziman. sztnte
unott6, f6sultd vilhatnak, a cnlld ug,anis ko4el n;g iae, heti retdsTgns gel veszi ig6nybe a
szolgltat st." A krizpont yezet6ie kit6rt arra, hogy mivel a kapcsolattartisra iogosult sziil6
mentilis illapolit6l tovibbm sem rendelkeznek 6rdemi ismetetekkel, illetve dokumenrici6val,
int6zm6nyes keteteken kivii{i esetleges kapcsolattaruisr6l nyila&ozni nem tudnak.
A gyiLrnhat6sig v6giil PE-06/GYAM /00730-10 /2017. szdmt, 2017. oktdber 30-dn kelt
hathryatuital, a kmlen bery(jtrlsnail qinitott kit ia eltehivel, aalamint a hptdbbi irdtri intiqkedisitil
s$nitott kilenc hira? elrebircl dofitott az anyaikapcsolattartis ilyaszrbilyozlsa tztgyibzt

level6ben megkiiLldott.

3) A

A

v

pszichidttiai szakvdlemdnyek ttitgyiban

A hivatalvezet6 ti4ikoztttAsr szeint zz elhuz6d6 dont6s oka volt tobbek k6z<itt, hogy csupl a<
idesanla men ikt dtlEotulhil fiigien lehetett aegalapoqott diintist horyi, mely az ellztis soiLn db0<6 tob.
Az anya lititsaj;t a ment6lis iihpotiv kapcsolatosan ^z apz- netn fogad;tz el, .az anya hitelt
6rdeml6en cifolni azokzt nem mindig fidt^, e<irt a biqoryitisi elnnis elhil76dott. Uiabb 6s tiabb
anya li)apotina,k tisztizLsi'rt.
^z
A megkiildritt dokumentumok tanrisiga szeint a. Semmelweis Egyetem Altalinos
Owostudominyi Kar Koz<iss6gi Pszictu6tr:ai Centnrminak pszichiitet szakorvosa 2015. ndju 6in keft szakv6lem6ny6ben kifeitette, hogy tfunogatlt a panaszos azor k6.r€s6t, hogy a gyermek6vel
rin6ll6an, feliigyelet n6lkiil lehessen egyiitt. Ezen v6lem6ny6t t pszichi ter szakorvos tovibbi k6t
alkalommd, 201 5. sqrptenber l6-6n, 6s 201 5. decenber /4{n is megism6telte.
A gyimhat6s6g a PE-06/GYAM /00730-10/2017. szitnt, u atyat kapcsolattartis
$taszabilyozlsit elrendel6 hatitozat rndokolisiban szint6n krfejti, hogy az 2rya.2015. decembet
22-6n a gytrthat6sigi felsz6lit6snak eleget t6ve, a vitatott menti.lis illapota kapcsin csatolta a
Semmelweis Egyetem Altalinos Orvostudom6nyi Kar Kcizoss6gr Pszichi tttas' Centrum
pszichiitet szakorvosinak v6lem6ny6t, mely szerint ,,ps$this nllapota staWl, ktegsigbelildsa afukait".
2076. februilt 26-in az apa ism6t vttzttz az anya mentilis eg6szs6g6re vonatl<oz6 6llitlsait, amely
mntt a gyLrtat6sig riira megkereste a kiizpofltot 6s a megval6sult kapcsolattart6sokr6l
t j6koztat st k6t. A kozpont nerr, rgerzolta m a,pr k6ts6.geit a kapcsolattanisok sotin lezajlott, a,
gyermek eg6szs6ges testi, illetve lelki, mentilis fell6d1s6te n6zve s6relmes tort6n6sekr6l.
2076. Lprtts 6-6n a krizpont ar6l tiilkozatta a, gyirmhat6sdgog hogy 2076. lptiis 3-6n n
6desanya i)nhint adlkh pszichi:i*iei kezel6se befejez5dotq igy a tovibbiakban a kotibban
megszokott kapcsolattartis folytat6dhat. Az arrya a teripiiiina,k ideie alatt ielezte a kcizpont fel6,
hogy m6tciusban a szombati hthatisokn kr tud i6nni z k6rhizb6l, igy k6t alkal666al is (2016.
m6rcius 19-6n, illetve 2016. iqnlis 2-fu) ennek megfelel6en megval6sult a kapcsolattarlis. A
kcizpont munkatitsai fokozott figyelemmel kis6rt6k a lJ;thztAs akdisitt, mely mrnden rendkiviili
esem6nlt5l mentesen, gtitdiil6kenyen, a megszokott hangulatban telt.
A panaszos 2016. sryptenber 22-in a gbmbaflisdghoT berirkeqett letehbeq csatolta z 2076. febrwlt
29-e 6s 2016. ipdlis 3-a kozotti k6thizi kezel6se ut6n kapott zir6ielent6s6t. A Pszichiitriai
Etdekv6delmi F6ntrn tz anya k6rekn6re kiadott, 2016. jriiius 30-6n kelt szak6t6i v6lem6nye
szednt a panaszos nem vesz6lyeztet5 gyermek6re n6zve, az elvitellel megval6sul6 lithatissal
egyet6rtenek. A 2076. iflius 30-i on osi szakv6lem6nyt kovet6en a Hivatalomhoz megkiiLld<itt
dokumentumok n em tartalmazta,k riiabb orvos-szak6t5i v6lem6nyt.
A gyinnhaasig a PE-06/GYAM /00730-10/2017. szLmi, zz tnyat kapcsolattatist

pszichi6triai v6lem6nyekeg zfu6ielent6seket kellettbeszetezni

$rasztbLlyozisdt elrendel6 httarozataban megLltpitotta, hogy ,,a lefolytatott bizortyitisi
ellitisbxt minden k6ts6get kizir6al;, megillapitist nyert, hogy a gyermek 6s az 6desaoya krizott
3

er5s 6rzekni kcit6d6s van, rendszetesen

tattjik

a kapcsolatot.

A

gy6mhat6 s6g beszetezte zz artya

eg6szs6gi illapotiv kapcsolatos dokument6ci6kat, melyek meget6sitett6k a kapcsolattartis
t^p szt:.l^tait." A hetatoztt tartthttazza',hogy ,,tmennylben a gyermek dtadisit figyelemmel kis6t6
szakember tgy it6li meg, hogy tkadilya van annak, hogy zz alnya a gyermek6vel, u elt'rtel iogival
tartson kapcsolatot, akkot a kapcsolattartis a kapcsolattarl6si helys6gben val6sulhat meg."
A hivatalvezet5 a k6sedelem okak6nt iekilte meg, hogy t gyinhivatd lit:<tirilhihtJdbdl adidi
eli6r6ssal 6dntett id6szakb2n t6bb tapasztalt koll6ga elmeng tobbek
Joko<ltt leterbeltsig midtt,
^z is, 6s a k6s6bb ijonnan 6tkezett dolgoz6k nen rcndelkeTlek gdni
kciztitt ezen iigy iigyint6z5ie
tEaspkfial. A kapott va)asz szet;tnt t gyinhivatal l6tszimptobl6m6ja 6s leterhelts6ge ielenleg is
fenn6ll. A hiv*alvezet6 vdzszbar hangsulyozta tovibbi, hogy a gyimhat6s6g kiemelt figyelmet
fog fotdttani zrra, hogy a fentiekben ielzett mulasztis a itiv6ben ne fordulion e15.
4)

Az ehrtz6d6 mtisodfoki eljdtisok tirgyiban

A s6relmezett elifuisb*n t gydm\rt6sig 2076. ianu6t 5-6n a PE-06C/7 -4/2016. sz6mri v6gz6s6vel
az artya 6ltd el6teriesztett iratbetekinlisi jlg korlitoTrisdra ininlali kinlennek helt adott 6s ezzel
egyidejileg aq@a iratbetekintii jogit korktoqla. A v6gz6ssel szemben a gyennek apia fellebbez6st
te{esztett eI5, amelyben a dont6s megviltoztatAslt k6tte. A fellebbezls6t azzd indokolta, hogy a
sziiLl6i feliigyeleti iog tendez6s6te rinyul6 petes eljiris folyamin is kezdem6nyezte az orvosi
leleteinek z|,rar, kezel6s6j amelyet a bit6sig elutasitott a kiskori gyermek 6tdekeire tekintettel.
Alispontia szerint csak akkor tudja gyermeke &dekeit k6pviselni, l.u, az anyt iltal el6telesztett
orvos szak6rt6i, illewe k6th6zi dokumentici6 tartalrniva'l tisztabxt van.
A gyim\tt6sig tz i*okat 2016. Jebnair 1 f -ifi teiesztefie fel a Pest Megyei Korm6nyhivatal
Gyimiigyi 6s Igazsigiigyi F6osztitlyirhoz, mint misodfokri gyinhzr6sLghoz. A gyLrnhtt6slg 2016.
sqeptenber 27-in teriesztette az iatok utin a k6relmez5 ngyf6l 2076. szeptembet 22-6t beny$tott
fuisbeli nyilatlozadg miszerint - *z igye el6mozdttisz 6rdek6ben - visszavonja az iratzi zLrtan
kezel6s6re vona&oz6 k6telm6t. Mivel a fellebbez6ste okot ad6 ktiriiLlm6ny rnegsz(sng ez6ft a
n6sodfoku gy6n\zt6sig ellfuLst 2017, lktdber l5-,irt megszfintette. A dokumentumok tanrisiga
szerht a felte4esztett fuatok be6rkez6se 6s a d<int6s kozritt tisszesen hilslhdtE telt el.
Az els6fokri gyirnhtt6slg 2015. novembet 24-6n kelt, PE-06C/GYAM /1968-41/2015.
sz6mri, toLnicsdij megEzet6s6te vona&oz6 v6gz6se ellen
iogi k6pvisel6je 6ti6n szint6n
^z ^p^ ^ fel
januir
az i:.atoka;t a misodfoki
22-,in
tefiesztette
2016.
€lt,
t
gyirnhzt6sig
iogorvoslattal
2017okaiber
16-6t dontott. Ez
gyinhtt6siqhoz, amelyr6l a tn6sodfoku gyir$at6si4 szntlrt
esetben a felterjes<lett iratok beirkeTise is a ndndfoki dtintis kii<iitt sdntin h,ir< hdnE telt eL

A vizsg6lat megdllapitis ai

I. A hatis ktirtim tekintet6ben
hariskortimet, vatamint zz entek ellitAsirhoz sziiks6ges vizsgLbn
iogosulsigaimat m Albt. httarozzt rrleg. Az Aibt. 18. $ (1) bekezd6se szeint tz alapvet6 iogok
bitosithoz b6rki fotdulhat, ha megit6l6se szerint a hat6sig tev6kenys6ge vagy mulasztisa a
beadvinyt tev5 szem6ly alapvet5 yogit s6n v2;gy annak kozvetlen vesz6ly6vel iit, felt6ve, hogy a
rendelkez6sre ill6 koztgazgztisi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6ttve a ki5ztgazgatisi pert -

A feladar 6s

m6r kimedtette, vagy jogorvoslati lehet5s6g nincs szLmAn' bbtositla'.
Az Aibt. 13. S (2) bekezd6s a) pontja szennt az Lllami vzgy onkorm6nyzati fdzdztot ellAt6
szeru kozszo\fkatist v6.gz6 szervnek min5siiLl. A Gy'vt. 16. $ (1) bekezd6se szerint a gyermekek
v6delm6t biziosit6 hatositg1 feladat- 6s hatdskoroket a helyi onkonninyzat k6pvisel6testiiLlete,
illetve gl.inhattistig gyakotolja. A Gyszr. 1. $ (1) bekezd6se szednt a gyinthat6sig feladat- 6s

^
hadskor6i

telepiiLl6si onkorrrrinyzat )egyz6ie, a f6virost 6s megyei korminyhivatal
gyetmekv6delrni 6s gyimiigyi feladatkir6ben elyLt6 itt si (f6vitosi keriiLleti) hivatala, valamint a

a
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gyermekv6delmi 6s gy,mtigyi felada&or6ben eli6t6 f6v6tosi 6s megyei korminyhivatal gyakotolja.
Mindezek alapi6n megillapithat6, hogy a vizsgrilt iigyben 6rintett els6fokt 6s m6sodfokri
gyimhat6sigokra a vizsg6lati hatiskcitom kiteried.

II. A vizsgilt alapiogok tekintet6ben
Az ilryjog1biztos egy adott rirsadalmi probl6ma mogott 6U6 risszefiigg6s-tendszer feltirAsa sorin
auton6m, obfektiv 6s fleutrilis m6don, kiz6r6lag zlryiog1 6rvek felsotakoztataslv 6s
<isszevet6s6vel tesz eleget manditumLntk Az ombudsmanint6zm6ny megalakulisa 6ta az dapiogS
biztos krivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt timaszkodott az Alkotrninybft6s6g alapvet6 iogrlemi
garanciikkal 6s az alap jogok artalm6val kapcsolatos elvi megrillapiu{saira, valamint - az

ombudsmani jogv6delem speciilis vonisainak megfelel6en - alkalnazta n dapiog-kotl tozAs
alkotm"inyossigit megit6lni hivatott alapiogt teszteket.
A ielent6s megillapitisaival tisszefiigg6sben hivatkoznom kell arta, hogy az Alapt<irv6ny
vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege tz AJaptorv6ny Negyedik M6dositisinak hatilyba l6p6s6t
k<ivet6en tovibbra is nagF6szt megegyezik az Alkotrninyban foglaltakkal az alkotrn6nyos
kcivetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz6en nem t^ttdtn z olyan rendelkez6seket,
amelyek ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotrninyunk szciveg6vel. Az Alkotrrinybh6siry t
22/2012. (V. 11.) AB hatarozttzban arra mutatott ti, hogy ,,a7 e1676 Alkotndny is al Alaptiintny
eges nrfulkeTisei turtalmi egrcqdnge esehin eppen nen a konlbbi alkotndrybini gi &intisben negiebn,fjogelnk
itwteht, hanem aqok fgelmen kittiil hagdsdt kell inhkolni". Az Alkotm6nybir6sig ugyanakkor a
13/2013. (VL 17.) AB hatitozttitbtn azt emelte ki hogy az adon hatfuozttban vizsg6lt t6rv6nyi
rendelkez6sek eset6ben mit az Alaptow6ny Negyedik M6dositisa dapiin ii.r el a koribbi
alkouninybir6s6gi hatitozatokban foglalak felhasznilhat6sig6t illet5en.
A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel azt mondta ki ut, hogy ,,aqAlkotndrybinisdg a hatdbit
ns{ett alkotnirybini gi ba*imqat Jonlskint neglehlisiwl, a lin2egi, a4 adott iigben felneriih
alkotniryossrigi kdrdis eldi)fii be7 qliksigx niniki is tejefulni tartalni ugt sqtitxgsqmfr ne2iehnitissel
hiutkoqbala uag idi{*i a konibbi batdmqataiban kidolgoqxt inxka, joglwket. 44 indokohsnak is
alkotndnjogi fotlminak rpatis a &nokratikts jogillanban nitfunki sqimira negismerbetdmk,
ellefiiqbetdnek kell bnie, a jogbi{onsdg igirye aq, hog a diintisi negfontohtok dththatdak, kdl,etbetdek
legnnh A ryri/vinot innhs a diirtis indoklisdnak litala?k. A konibbi hatuimqatokbat kif{*n ,intek
felhat<ndlhatds,ig,it aqAlkotndrybinisig mi ig rehil eutn, a klrk et iig konlext rdban dqsgilia.'
Ha risszevetiii& az Alaptciw6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, illewe 67. $ (1) bekezd6s6ben
foglaltakat a kotibbi Alkotrn6ny 2. $ (1) bekezd6s6nek, illewe XVL cikk (1) bekezd6s6nek a
szoveg6vel, z.l<kor az illapithzt6 meg, hogy r vizsgiitt tAryyit k6pez6 jogillanisdg ehe, uahmint a
gemekek gondoskodtisbo1is #delenbequh joga tekitutiber r,em hoz olyan koncepcionalis valtozist zz
Alapt<irv6ny szdvege, mely a,kot6bbi alkotrninybir6sigi gyzko at elvet6s6t, vagy ielent6s tartalmi
6t6rt6kel6s6t tlititmasztzrit. Igy elvi megillapitisaim megfogalmazisa, az dapiogok 6nelmez6se
sorin - ellenkez6 taralmt alkotminybft6sigi d6nt6s megszii{et6s6ig - ir6nyad6nak tekintem az
Alkotrruinybft6sig iltzl mind m ,[bptom6rry hatilyba l6p6s6t megel6z5en, mhd pe,lig zz zzt
ktivet6en meghozott httarczataibxt, zzok indokohsiban kifejtett megrillapitisokat,
k<ive&eztet6seket. A dsztess6ges ellir s ioginak 6rv6nyesiiLl6se kapcsin &demes kiemelni, hogy
immir kiilrin alkotninyi tendelkez6s nevesiti a tis<lesti"ger bailir.rgi eljdnltboqaah jogot.
1. Az Alaptcirv6ny B) .ikk 0) bekezd6se szernt Magamrqtigfigrtbn, denokratikts jogilkn.
Az Alkotrn6nybir6sig tobb hztitozttab*t timutatott, hogy a jogillam n6lkiiLkizheteden eleme a
iogbiztonsig. Az Alkottruinybir6sig a 30/2012. (/1. 27.) AB hrtArozztAban kimondta, hogy az
Alaptcirv6ny B) cikk O bekezd6se 6s az Alkorniny 2. $ (1) bekezd6se azonosan flgklqtili2 7
iogillami kJauzulit, teh6t az eddig kialakitott alkorn6nybir6s6gi gyakotlat tov6bbra is televins. Az
Alkotrninybfu6sig szerint a jogbiztons6g
all^m kriteless6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy t
^z
jog eg6sze, egyes t6szterii{etei 6.s rz egyes
iogszab6lyok rs wkgsak, eginelnfiek, mfkcid6stiket
,6s
elinldthatdak
legyenek
a norma cimzettjei szisnA.t^. A iogillamisig
tekjnwe kitpinithaniak
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elv6b6l foly6 kovetelm6ny tkoztntalom, akoztgtzg*As tciw6ny al6 rendelts6ge: a ktizhatalommal
rendelkez6 szervek a. jog dltal negillEitotl nfrkiidii nndben, a polgitok szimita megismethet5 6s
kiszimithat6 m6don szabdlyozott korktlk kii<i)tt fEtik ki tev6kenys6giiket.
Nem hagyhat6 figyelmen kiviiLl, hogy a kis4lnithahisdg is a7 eljdtisi garancii/e bitlittua
syomsan t)ssTekEcsohdik aq eges akryi oloPjosok wdelnirel, mintegy k<ilcsrintisen felt6telezik egyrnist.
Az alapiogok vzl6di 6rv6nyesiiLl6s6t k6pes kiiitesitem, megb6nitani a, szabllyozLs va,gy a'
jogalkalmazLs hibiib6l, zrzr:itb6l zd6d6 l<tszirrrrt\"tatlansig, az eliLtLsru vonatkoz6 garanciilis
szab6lyok f6ke t6tele, figyelmen kiviiLl hagyisa. Etdemes utalni itt zrtrz tz a)kotrnlnybft6s6gi
t6zisre, amely szednt kozvetlen alkotrninyi gatarciik gaqdasdgosstigi ris cil:T,enisegi okokbdl, az eljLrLs
egyszerisit6se vagy az id6szer6s6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyesiiLl6se cim6n nn nelLllhetdk.
2. A gtermek negteleh terti, srylbni it erki)lci Jejhdisiheq sqiik:ige: Mdelemheq is gondtskoddshoT
aah joglt aq AlEttir>tit11 XW. dkk (1) beke$,iw rtigryti. A gyermeket f6szabilyk6tt minden olyan
alapvet6 iog megillet, mint b6rmely m6s embert, de ahhoz, hogy a iogok teliess6g6vel k6pes
legyen 6lni, biztositani kell szitlrliau;t az iletkorLrLz.k megfelel5 minden felt6telt a felrt6tt6 vihshoz.
Erre tekintettel kifeiezetten a gyermekek jogak6nt togzitt a torvlty a megfelel6 testi, szellemi 6s
erkolcsi feil5d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskodis ru v*16 iogot. E v6delemre 6s
gondoskod6sta a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek
sziiLlei, csalidja, az Sllzrm 6s a tirsadalom valamennyi tagja is koteles a gyermek iogait tiszteletben
tartanr, 6s a rirsadalom fennmarad6s6nak zilogaklntbntosittti szirnira a megfelel6 fejl6d6s6hez
sziiks6ges felt6teleker A gyermell mint * alapiogok anyz oldal|n az 6letkotb6l ad6d6
hilr:inyokat u illarn olddAr6l u az tttt6zm6.ry'v6delmi kStelezetts6g egyenliti ki, hogy az )amnak
aktivan kell cselekednie a gyernekek alapvet6 loga:nak el6mozdittsa, 6rv6nyesii{6se 6s v6delme
6rdek6ben. E;zt u zptetelt togzii a' Gyermekjogi Egyezm6ny pteambuluma: a gyermeknek,
figyelemmel fiziki 6s szellemi 6retts6g1rek hiirryira, kiikin<is v6delemre 6s gondoz6sta van
sziiks6ge, nevezetesen megfelel6 )ogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s sziilet6se utin egya'ttnt.
Az F,gyezmdrry 3. cikk6ben foglalt meghat6r oz6 ala,pelv pedig minden gyermekekkel
kapcsolatba keriiLl6 int6zm6nyt 6s hat6sigot a gyermek legiobb 6tdek6nek megfelel6 eljitisra
k6telez. Az Egyezmlny 9. cikk 3. pontja rogziti tovibb6, hogy a t6szes illamok tiszteletben targ6k
a mindk6t sziil6j6t61 vagy ezek egyik6t6l kiikin 616 gyerrneknek ^zt a iogin, hogy szem6lyes
kapcsolatot 6s kozvetlen 6dn&ez6st tarthasson fenn mindk6t sziiLl6i6vel, kiv6ve, ha ez a gyetmek
Iegjobb 6tdekeivel ellenkezik. Hz a ktpcsolattartista iogosult nem tud 6lni a kapcsolattardsi
s6riil a
i"g""il - a m6ltatlanul elhuz6d6 hat6sigi eljit6sok k<ivetkezt6ben - minden esetben
joga
kapcsolattartls
eset6ben
a
gyermek kapcsolattxt6shoz foga is. Mig ugyanis a sziil6
iogk6nt 6s
egyben kotelezetts6gk6nt is szerepel, mind az egyiitt 616, mind a kiiLlon6l6 sziil6 eset6n, addig a
gyl.meket kapcsolattanis minden esetben jogk6nt illeti meg, melynek biztositasa., el6mozditasa,
"
a'kapcsolattarlis 6l sz6l6 httfuozat vlgrehaitisinak kik6nys zenr6.se az 6llam - konkr6t felel6sk6nt
pedig a7 els6- 6s rrrisodfokon eli6r6 gyltnh*6sigok - k6telezets6ge.
2. Az Alapt<irv6ny )O(V. cikke immir kinyilv6niga a tit{essigx eljdnl$o4 uli jogot Az
Alkotrrrinybfu6sig dcint6seiben felhivta a figyelmet arru, hogy a jogillamisignak szimos
osszeterr6ie v*t. kiny?id6 alkooninybft6sigi t6zis, hogy a iogillamisitg elveb5l foly6 egyik
legfontosabb alapkoveteln6ny a k6zhatalom, z koztgazgatis tdfs6ny ali tendelts6ge: a
k6;hatalommal rendelkez6 szewek a iog iltd megillapitott mikod6si tendben, a polgirok

szfunita megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don szab6lyozott koditok koztitt feitik ki
tev6kenys6gii,ker A k6ztgzzgatis t<irv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha iogiJag szabiiyozott el'liuitsi
ketetek'kriiott mrikodi! a iogkotlLtoz sru adott felh2fdfrlzz6st pedig torv6nyi szinten pontosan
kell meghar,fuozni. Nem hagyhat6 figyelmen kivtiLl tovibbi, hogy a kiszimithat6sig - bele6rtve az
egyes
6s az e\fulLsr gr.:arllciitk biztositisa szofosan osszekapcsol6dik
^z
alanyi-alapiogok, szabadsigjogok v6delm6vel, mintegy kolcsrinrisen felt6telezik egym6st. Az iigyf6l
Uazigu"gpta"i h^t2toz?lthoiattlra vonatkoz6 ioga nem tehet5 fiigg6v6 att61, hogy a kozrgzzgtAsi
szeri rrilyen id6pontban hajland6 d<inteni a hatiskrir6be utalt iigyben. A ktizigazgalisnak ugyanis

egys6ges iogalkalmazist

-

alkotminyos k<iieless6ge, hogy a hatiskrir6be utalt iigyben, az erre megszabott id6 alatt 6rdemi
6

dont6st hozzon.

A

kiSztgazptAsi elliris nem n6lkiil5zheti a k<itelez6 iigyint6z6si hat6nd6ket.

III. Az iigy 6rdem6ben
1. Jeleot6semben a feltgyelt kapcsolattartisra vonatkoz6 logszzbilyi rendelkez6sek 6ttekint6se
hogy minden gyermeknek ioga van szem6lyes
sorin, szem el6tt tartottam
^z
^l^P.r,et1st,
^zt
kapcsolatot 6s kcizvetlen 6rintkez6st fenntartani mindk6t szii,l6i6ve\ ez al6l kiv6telt az a helyzet
ieleng amikor a kapcsolatartis a gyermek legiobb 6rdekeivel ellenkezne.
Vizsg.ilatom sorin figyelembe vettem a bir6sigi gyakorlatot formil6 Legfebdbb Binisdg a 1 7.
s4in , t gyemek elhelyez6s6vel kapcsolatos szempontokr6l s2616 Itinyelvben (a tovibbiakban:
Irinyelv) foglalt megillapitisokat. Az binyelv - a gyermekiogi szemPontokkal <isszhangban - elwi
6llel muat ti, hogy a hlrysQfelbontisriul nem t4lnik neg a sgl6k ki;qiis feltl ssdge a gemtek rcrsdirt. A
hiztssLg felbontisa igy rrem iithrt tzz a kovetkezm6nnyel, hogy sziileinek egyik6t a gyemtek
elveszitse. Mind a sziiLl5nek, mind a gyermeknek totekednie kell a sziil6-gyermeki kapcsolat
fenntznAsira, mert a gyermek 6rdek6ben az l, hz touibbra is naga mellelt tudja niilkit t4iilliil. A
g5remeknek az egyik sziil5n6l tort6nt elhelyez6se nem 6tinti a misik sziil6nek azt t ioglt 6s
kriteless6get, hogy a gyermeket rendszeresen litogassa, szeretet6t kinyilvinitsa, a gyermek6vel val6
meghitt viszonyt feffrtartsa. A kiilon6l5 sziil6vel val6 szem6lyes 6s kozveden kapcsolat
fenntarlisa alapvet6 gyermeki f og. A kiilonel6 sziiLl6nek joga h egilttal kiitebryttsege is a
kapcsolattarlis, a gyermeket nevel6 szvl6 pedtg kntebs a qaaartalan kapcsolanand bi(lita,,L
Ahogyan zna. mr.lt kor6bban utaltam, a Pesti Kozponti KeriiLleti Bft6sig 2013. ipdlis 5-6n
ioget6rc emelkedett 31.P.101.557 /2011./93. szimi hinassiq felbontisa irint inditott per6ben
j6v;hq8j,rga n anya feliigyelt kapcsolattartr{sit6l sz6l6, sziiLl6k kciz6tt l6treion egyezs6get.
A Gyer. 27.S (4a)-(4c) bekezd6s6ben foglalt szab6lyok szednt a feltigyelt kapcsolatartis
elrendel6s6vel a gyimhivaal arra t6rekszit, hogy a gyermek szi,r:tfuz bbtonsLgos kciriilm6nyek
ki)zott segitse el6 t kapcsolattarrisra jogosdttal a csakdi kapcsolat Jel,ipititrit ug hellndllitdslt. A feliigelt
kapcsolahanas entin e gemrek 6s a kapcsolattartisra jogosult te'l;'lkozitsiltz a szakmai progtamia
alapiin kapcsolattanisi iigyeletet b.iztosit6 csal.id- 6s gyermeki6l6ti kcizpont kapcsolatta*isi
iigyelet6n, vagy mAs, kapcsolattartissal osszefiigg6 tev6kenys6get npiit6 szolgilat6 ilal
biztositott helyszinen, a kapcsolattatrist feliigyel6 szakembet ielenl6t6ben 6s tanicsadisa mellett
biztosit6 szolg6ltat6 ia xlatAn keriil sot. A feliigyelt kapcsolattatis eredm6nyek6nt ^z ^zt
n6lkiili t^l;lkozis a gyermek 6s a
rnrak a helyszin6n megval6sulhat a szakembet ielenl6te
kapcsolattarlista jogosult koz<itt, kiv6're,la ezt a lehet6s6get a gyimhivatal dcint6se kiz6rta.
A feliigyelt kapcsolattartissal <isszefrigg6sben szii&s6ges kiemelnem, hogy a sziil6vel val6
talilkoz srtk a kapcsolattanisi ilgyelet ketet6ben ton6n6 megval6sulisinak itmeneli, rtivid
id,itqakra s4ib megoldisnak kell lennie, amit a jogszab6lyi tendelkez6sek is meger6sitenek
Ilyenkor ugyanis egy k6nyszer-sziilte 6s term6szet6b6l ad6d6an mestets6ges helyzett5l van sz6,
amelynek tart6s, hosszri id5n kereszttil val6 fenntartisa nem ill risszhangban a gyermek legiobb
6tdek6nek megfelel6 eliiris elv6vel. Kiemelten fontos teh6t az, hogy a feliigyelt kapcsolattanis ne
haladja meg rz adoft esetben szakmailag sziiLks6ges id6tartamot, mrvel a sziiks64eleniiLl hosszri
ideig mesters6ges ktimyezetben tartott l"itfiatisok a kiilon6l6s miatt eleve jelent6sen megv6ltozott
sziiLl6-gyermek kapcsolatban 6pp az elle*ez6 hatist 6ri el, az eltivolodis iLnydba htt
A iogdkot6 6ppen ez6rt gatanciak6nt meghatttozta a Jeliigelt kErolaaatit l{iksiguligink
feliibiqsgilatdra wnatko4i nqlexrybd$okat. Eszerint r gyLmhivatzl a feltgyelt kapcsolattartist
biztosit6 szolgiltat6 javaslatfur fehlUasgdta a Jeliigelt kzPcsolattarnist. A feliiLlvizsgilat
etedm6nyek6nt - ha a felek kozott nem iritt l6tre egyezs€g - t gyimhl*d dcint a gyermek
6rdek6ben a kapcsolattart,is elvitel vagy meglitogat s form6iiban val6 gyakoiisfu6l, a
kapcsolattatis kotl6tozisLr6'1, megvonisat6l, vagy a feliigyelt kapcsolatta*6s fenntart6sit6l.
A vizsgrilt hat6s6gi eliitisbtn tz idestrya maga k6rte a kapcsolattartis $nszabilyozis t,
a k<izpont igy nem 6lt a javaslatt6tellel. R6 kell mutamom azonban ana, hogy nagy jelent6s6ge van
a szolgiltzt6 kcizpontok iavaslatt6teli lehet5s6g6t biztosit6 szabllyozits ismeret6nek 6s megfelel6
alkaltnzzisdnak, tov6bb6 annak, hogy a gyLrtzt6s6gok a kozpontok i*aslat t megfelel6 sullyal
7

Egyelembe vegy6k a feliigyelt kapcsolattarcisr6l val6 dtint6seik sotan.

Szeretn6m kiemelni tov6bbi,

hogy a

hivatalomhoz ltkezen tov6bbi

panaszbeadvinyokban megfogalmazott, lit6kdtdmbe keriiLlt ptobl6m6k alapj6n sziiks6gesnek
lAttzm r feliigyelt kapcsolatartisi helyszinek szem6lyi illewe titgyi felt6teleinek hi.6nyossigival
feliigyelt kapcsolattarrisok c6lia, a
<isszefiigg6sben orszigos szintfi vizsgilatot inditafli.l

A

gyermek kapcsolattarrishoz vil6 iogiunk telies kcir6 biztositisa, a csalidi kepcsolat fel6pit6se,
helyreilliulsa ugyanis csak a megfelel6 szakembeti assziszten& 6s tixgyt felt6telek biztositisa (igy
pl.: gyetmekbar6t szoba, min6s6gi id6 eltcilt6s6nek lehet5s6g6t biztosit6 i6t6kok, berendez6sek
megl6te) mellett lehets6ges.

2. Az ellir s lefolytatisakor hatrilyos iogszabily, a Ker 33. $-a alapiin az els6 foku dcint6st az
eliitis megindulisit5l szimitott huszonegy napon belii{ kell meghozni 6s gondoskodni a drint6s
k<izl6s6r6l. Hr iogszabtly ezt flem zfu1a k1 az iig5rint6z6si hatirid6be - egyebek mellett - nem
szimit be a hiinyp6tlism, illefie a tirudllis ti:<t!i4is/il)oq sgksiges adatok kn{isdn ndryth felhtuistil aq
amak te[esitiseig teq'edd id6, aq eldnis JelJilggts{isinek, ualamint a s7akertdi wkniry elkit?lhtfuek
iditaiama A Ket. 50. $ (1) bekezd6se szerint a hat6s6g kriteles a dont6shozatalhoz sziiks6ges
t6ny4ll 1 ttsztiznl. Ha ehhez nem elegend6ek a tendelkez6sre 6116 adatok, hivatalb6l vagy
k6relemre biryryinin eldrnst foltat le. Az eljiri,sbxr olyan bizonlt6k h esnt6ll:at6 fel, amely alkalmas
t6rry6)l s isztizlsintk megkonnft6s6te. A hat6sig szabadon viJaszgt rl:,eg ez kaknazatd6
^bizonltisi eszkozt, a, bizonft6kokat egyenk6nt 6s osszess6giikben 6t6keli, 6s az ezen dapd6
meggy6z6d6se szerint 6llapitja meg a t6nyAllist. A Ket. a sqakendi uileniryt a bizonft6kok kozott
nevesiti, amelyet akkor kell k6mi, hz az eljdr6 hat6s6g nem tendelkezik megfelel6 szak6rtelemmel,
6s az iigyben jelent6s t6ny vagy kotiiLlm6ny megillapit-isihoz kiilcinleges szak6rtelem sziiks6ges.
A hatAtozatAb*r a, gyLmhat6sig az ltzlz lefolytatott bizonft-isi eli6risban minden k6ts6get
l<tziLt6an megillapitotta, hogy a gyermek 6s tz €desanya kozott eds ir4ll i kiitidis tan, nndsrynsen
tunjdk a kapcJ,lat^t. A segitett kapcsolattartis tobb6ves t,,p,;sztal,;t^ szeirft tz anya nem ielent
veszelp a gyetmekre, felel6ss6gteliesen rrselkedik a kapcsolattartisok sorin. A gyimhtt6sLg
beszetezte n tnyz eg€szstgi illz,potAval kapcsolatos dokumentici6kag amelyek meget6sitett6k a
kapcsolattat6s tzpaszalaait. Magt z httfuozat is rogzin hogy a gyermek &dek6t szolgilia, hogy a
korlitozott lehet6s6g6 kapcsolattart6sokat felviltsa egy szabadabb kapcsolattanisi forma. A
hivaalvezet5 tAilkozatAsa szerint az elhuz6d6 dont6s oka volt tcibbek kozcitt, hogy cr ?dn a<
idtsatla netuilis dll@ottihil figgden hhetett negalapoqott dii ist hoqni, nely zz eliitirs sorin viltoz6 volt.
A vizsgilt esetben a panaszos anya mentilis i zpotisal kapcsolatos 6lliuisait pedig a m6sik sztiLl5,
M
nern fogadta el az xtyt hitelt 6rdeml6en cifolni azokat nem minden esetben tttdta, ez6n z
^p^
bizonyttii elj ris elhtz6dott. Uiabb 6s riiabb pszichi{t'i,i v6lem6nyeket 6s zit6ielent6seket kellett
ugyanis beszerez ni az rnya illapotfunk isztizisa 6rdek6ben.
Ombudsmank6nt nem vitatom, hogy megalapozott dont6st a gyLmhtt6sdg lelen esetben
'tguzsilg$ owos-szak6rt5i v6lem6nyek beszerz6se n6lkiil nem hozhatott volna. Nem hagyhat6
Egyelmen kiviiLl ugyanakkot az a t6ny sem ennek vtzsgilttzkot, hogy a csatolt lratok tandsiga
szednt a 2016. itlius 30-in kelt orosi szakv6lem6nlt kcivet6en a hivatalomhoz megkiildott
dokumentumok nem tartalmaznak rijabb orvos-szak6rt6i v6lem6nyu ezt krivet6en t gyirtzt6sig
csupin a k<izpont v6lem6ny6t k6te ki a megval6sult feliigyelt kapcsolattartisok lefolyisit6l.
A gyirtat6s6g a s6relmezett ellirLsbu a,2077 . okt6ber 30-6n kelt hatitozataval, t k€rcbtn
benytitis6t6l szimitott kit iy elrelt!ftL, valamint a legut6bbi 6rderrri int6zked6s6t6l szLmitott kileu
fiiruszabilyozitst tittgyibat
b6nap elnl *l ddntiitt
^z ^nyik^pcsolattartis
Minde4ek atEjh negillapiton, hog a gfinbaaisdg annak ellenin diinttitt jebntds kivdelemmel a
yiqgit iigben, eqryt h qddou el aqeljtinisa, hogt ndr a rcndclkeq,isin illt a diintishoqatalholt$iksiges nindet
nleuht ryrilatkoqat, sqakirt i Mkniry, infomdcid is dokmentam. MindeT pedig a< iintett ?1r,aN|r
tisq/etsdges eljinishoq uald jogiual tisry;figd dssqtisttigot okoTott, touibbi ajogenft 6s ,,igr?bajtbahi ddltds bilnJa
rVci. A feliigyett kapcsolattaris lebonyolitis6hoz sziiks6ges szemdlyi, tirgyi felt6tetek orszigos szinti leodelkezcsre

illis6r6l
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ktiryethniil ws79ly<lehtte a<iirhtt germek ktPcsolaaaadsbodfrTfidi jo&it is, nircl a7a4an1a alkalmasiga
eltcnin a tahlko4lsok touibbra it catpdn sqitett fonndban, a kii@ott belyiaigebet uhwlbaltak meg

3. A rendelkez6semre ill6 inform6ci6k zlapiLn az iigyben tovibbi aggilyokat ielentett, hogy a
m6sodfoku gy rtat6s6g a s&elmezett eljirisban az iratbetekint6s kapcsin hozott v6gz6sek
feliiLlvizsg6laa sorin az igytnt6z6si hatirid6t tribbsz<ir<isen meghalad6 k6sedelemmel i6rt eI'
A Je ekben kifijtett, a bahis,tgi et,ir,i:ra wnatko4i garatciilis ellekz tekirrtettel - kiihniis
fgnhnnel a ki){gazgatfu a4n ktiubssegen, nitryrint a hahiskihibe fialt igben, a7em negslabou idi alan
ktitebs irfuni diintitt hoyi - a kisedelnet eldris * dii is tekirtetibn a ?arras<or tis{essigu eljdnishol uah
jog,lrul iitsTgfigd uis$silg negillapitti t nen nelldqbenen.
Jelen vizsgilatommal osszefiigg6sben ism6telten utalnom kell arra, hogy n AJB'
)fi4/ 2016. tginon dfogi je/bggel wrygiltan aqek6- * nisodJoki gdnbahittigokrtbdatellihir.inak q.en,lbi
Jeltiteltit, a<ott dolgo7ri nnkatdrsak htqnngondjait is aq ebbdl adtidi t ilterbehreget. Az EMMI szoc.iilis
iigyek6n 6s tirsadalmi felzLrk6zis6n felel6s 6llamtitk{ru - z gyi^hat6sigok tultethels6g6re
visszavezethet6 visszissigok orvosl6sa 6rdek6ben - megfogalmazott aiinl sumta viiaszk6nt an6l
tii6koztztott, hogy t gyimigyek int6z6s6nek gyotsitisa 6rdek6ben t sztktitct 2018. ianuir f-i6t6l
a n,isodfokon eldni gdnhatdsdgok iiginti4,6i lit$ndt l6 s4ilalikful emelte meg.
Mindezek zhpjin t jelen egyedi panaszigy vizsgitata alapiin ielent6sembet a l1oun
kesefulnes

ndsodfok efdris tekintetiben a feliigebti

sTgra

feh kiilt)n intilkefust nen

tes1ek-

Int6zked6sem

A

ielent6semben

feltirt

alapvet6 iogokkal risszefiigg6 vissz6ssig bekovetkez6se

lehet6s6g6nek iov6beni megel6z6se 6rdek6ben

7)

n

bekezd6se ilapi r felkhyn a Pest Megyei Korrninyhivatalt vezet6
korm6nymegbizottat, m6tje fe[ hogy az illet6kess6gi teriilet6n mffkdd6 els6folni iirisi
hivatalok gy6miigJr munkatftsainak jelenlegi l6tsz6ma elegend6-e r feladztellirishoz,
illetve vizsg:{lia meg u igynt6z6i l6tszim tov6bbi nrivel6s6nek lehet6s6g6t;

Ajbt. 31. S

0)

2) az Aibt

32. S 0) bekezd6se a)api n felkinn a Pest Megyei Konninyhivatal 6rdi Jirisi
f{ivatalil2ft vezet6,6t, hogy - annak garanciilis ielent6s6ge miatt - iriv6beni eljrfuisai,
ezen beltiLl kiikintisen a feltgyelt kapcsolattaruis ijnsztb6)yozitsitban meginditott
ryLrtalcrs g1 ellit6sai sor6n fotditson fokozott Egyelmet az - id6kozben hatilyba lepett Akr. iltal el5irt tigyint6z6si hat{rid6 teljesk<irfi betartis{ta.

Budapesg 2018.
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