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&. Gy6tffy Zsttzsmna

A vizsgilat megindiuisa
panaszos sziil6 a beadvinyiban a Pest Megyei Korninyhivatal Gyimiigyi 6s r.g"zs6giigyi
F6osztilyinak (a tovibbiakban: rruisodfokri gyirrtat6si$ a gyerneke nevel6sbe v6tele iigy6ben
zail6 mlisodfoki elifuisa elhilz6 ditsit s6reLmezte.
Tekintettel arra, hoglr t panaszbetdviLtty alapiin felmeriilt a iog6llamisig elv6b6l
levezethet6 jogbiztonsig kcivetelm6nye, a tisztess6ges tat6siry eliirishoz val6 iog va,lamint tz
6tintett gyermikek v6delemhez 6s gondoskodishoz v 6 iogix osszeftigg6 msszitssitg gymiia az
"hFvet6 jogok biztosir6l sz6l6 2017.6vi CXI. t<irv6ny (a tovibbiakban: Aibt.) 18. S (1) bekezd6se
.ipjifl rizigl^tot inditottam. A wizsgilat eredm6nyes lefolyrzt st 6rdek6ben az Aibt. 21. $ (1)
bekezd6s b) pontja 6s (2) bekezd6s e ilapiln a rnisodfoku hat6siry vezet616t6l - az iigyben
kele&ezett iratrnisolatok csatol6s6val egyideifileg - tii6koztatist k6rtem.

A

Az 6rintett alapvet6 iogok 6s alkotrnrinyos elvek
. a iogillamis6g elve 6s a iogbiztonsig k<ivetelm6nye: ,Itlagnnrs4lgf)gttbn fumokratikus
jogllkn." (napti;n6ny B) cikk (1) bekezd6s);
o a tisztess6ges eljititshoz val6 iog ,Jt[indenkinek joga un abho , hog iigeit a hahisigok
nisqnhay'ds nilkiil, tisgssdges , tidon is tistryd batlridtu beliil inniqlk-" (liaptorv6ny )O(fV'
cikk (1) bekezd6s
o a gyermekek v6delernhez 6s gondoskod6sh oz v 6 joga: ,Mnden germeknek joga ttan a
negfeleh testi, sqelleni is erkiilcsi fgil6d.,i:ibel sqlks,igx MdeltnheT is godoskodithol"
(Alaptrirv6ny XVI. .ikk (1) bekezd6s).

Az alkalnazott iogszabilyok
. a Gyermek jogar6l sz6l6, New Yorkban, 1989. novembet 20-Lt kelt Egyezm€ny

o
.
o
.
o

kihirdet6s6t6l s2516 1991. 6vi DilV. tdrv6ny (a tovibbiakban: Egyezm6ny);
a gyermekek v6delm6t6l 6s a gyimiigyi tgazgat s6l s2616 7997 . 6vi )OOU. t6rv6ny (a
tovibbiakban: Gyrt.);
t ki5ztgazgltAsi hat6sigi eli6t6s 6s szolglltatAs 6ltal6nos sztbilyatr6l sz6l6 20O4. 6vi OaL.
t<irr,6ny (a tovibb.iakban: I(et.);
az Llra)Anos kdziryazgatAsi rcn,dtattls6l sz6l6 2016.6vi CL. torv6ny (a tovibbiakban: Akr.);
gyfirt^t6si8okr6l, valernins z gyermekv6deLni 6s gyrimiigyi eljirisr6l sz6l6 749 /1997.
^(DC 10.) Korm. Rendelet, (a tovibbiakban: Gyet.);
gyermekv6delmi 6s gyimiigyi feladat- 6s hat4sk<ir<ik ellitisit6l valamint a g1,Lmhat6si,g
szewezet6r6l 6s illet6kess6g6r6l sz6l6 337 /2006. (XIL 23) Korm. tendelet (a
tovibbiakban: Gyszr.).

A megdllapitott t6ny6ll6s

A panaszos iltal Hivatal PtnrszirodiiLn elmondottak, 6s a csatolt iratok szednt a Pest Megyei
Korninyhivatal Goddll6i Jir:6.si tllrtzlinzk Gyimiigyi 6s Igzsigiigyi Osztilyz a, PE-

/GYAM/217+2/2077. szirmi,2017. augusztus 14-6n kelt hatatozrtinal t panaszos gyer:nek6t
A panaszos s6relmezte, hogy a fellebbez6st a misodfokri hrt6sLg t berdvinyt
Hivatalomhoz val6 benyijt-6sinak id6pontjiig (2018. ia;rltfu 76-iid nem bit6lta eL
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nevel6sbe vette.
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rendelkez6semre ill6 dokumennrmok 6s eg5r6b informici6k alapiin a, kiiwtkeqd airyillis
iig{thet6. A sziil6k fellebbez6sii&ben a Pest Megyei TeriiLleti Gyermekv6delmi K6zpont 6s TeriiLleti
Gyemrekv6dekni Szakszolgilat Gyermetrr6delmi Szak6rt6i Bizottsig6nak (a tov6bbiakbao:

A

f6vdrosi gyermekv6delmi sz^kirt6i bizottsig) v6lem6nyeben foglalakat vitatsik. A benyiitott
fellebbez6st a m:{sodfohi gyirnhtt6sig 2017. szeptembet 72-Ln 6tkeztette. A mrisodfohi
gy6mh*6sig ezr k<ivet6en a Gyet. 104. $ (5) bekezd6se alapiin 2018. februtu 9-6n kelt v6gz6s6vel
- kieg6szit6 bizolayt s keret6ben - megketeste a Szociilis Gyermekv6delmi F6igngat6sLg
Otsz6gos Gyetmekv6delmi Szak6rt6i Bizottsirgitr a f6v6rosi gyermekv6delmi szak6rt6i bizottsig
szakmai v6lem6ny6nek feliiLlvizs g aa c6liirb6l. A hivatkozott iogszab6lyr rendelkez6s alapiin
ugyanis a gyermekv6delmi 6s gyimiigyi felada&cit6ben eliit6 megyei kornrinyhivatal z szakmai.
v6lem6ny feliilvizsg6lata 6tdek6ben megketesi az otszdgos gyermekv6deLni szak6rt6i bizottsigo!
amennyiben u &demi httzrozzt elleni fellebbez6sben a megyei gyermekv6delmi szak€n6i
bizoasig szakmai v6lem6ny6nek feliilvizsg6lat6t kert6k. A m6sodfoki hat6sig rz iigyben 6rdemi
drint6st e szakmai v6leln6rly klzhezv€tel6t kdvet5en tud hozni.
A misodfokri h*6siry vezet6i€nek ti\,lkoztatist szerint ez a ielent6s hatirid6 tull6p6s a
Gyimtigyi Osztily tulterhelts6#b6l ad6dtk 2017 augusztuse 6s okt6bere kcizcitt hitom gyimiigyi
szakiig5rint6z5 tavozott rz osztzlyt6l, ez€n akotibban fennill6 triLlterhelts6g m6g tov6bb n5tt.
A vizsgdJat megrillapitAs ai

I. A hatiskdt tekintetdbcn

A fela&t- 6s hatisk<irimeg valamint ennek ellitisihoz szii&s6ges vizsgilati iogosultsigimat az
Aibt httirozza meg. Az Aibt. 18. $ (1) bekezd6se szednt tz alapvet6 iogok biztosihoz b6rki

fotdulhat, ha megit6l6se szerint e hat6s6g tev6kenys6ge vagy mulasztisa a beadv6nyt tev5 szem6ly
zlzpvet6 iogit serti vagy annak k<izveden vesz6ly6vel iir, felteve, hogy a rendelkezlsre ill6
koitgazgnAsi iogorvoslati lehet6s6geket - ide nem ,&tlre a k6zrgngat6si pert - mit kimeritette,
vagy iogowoslati lehet6s6g nincs szitmfui bbtositva
Az Aibt 18. $ (2) bekezd6s a) pontia szerint az all^ri v^gy onkorminyzati feladatot ellit6
szerv ktizszolg6ltatist vLgz6 szervnek min6siil. A Gyvt. 16. $ (1) bekezd6se szednt a gyermekek
v6delm6t biztosit6 hat6sigi feladat- 6s hadskdr<iket a helyi rinkorminyzat k6Pvisel6-testiiLlete,
illewe a gy6mhat6sig gyalorolia. A Gyszr. 1. $ (1) bekezd6se szerint a gy6mhat6sig feladat- 6s
haliskdr6t a telepiiLl6si <inkorminyzat iegyz6ie, a f5vitosi 6s megyei korminyhivatal
gyermekv6delni 6s gyimiig5ri fela&tk<ir6ben eliiu6 jlr si (f6v6rosi kertiLleti) hivat"lo, vala.mint a
gyemrekv6dekni 6s gyimiigyi feladatkodben eliit6 f6vdrosi 6s megyei kotminyhivatal gyakotolia.
Mindezek alapfin zz igyben 6rhtett hat6s6gra kiteried a vizsgilati hatrisk<it<im.

II. A uizsgik alapjogok
Az "lrpiogi biztos

eg5r

4s elvek

tekintetdben

adott tircadalmi ptobl6ma mog<itt ill6 <isszefiigg6s-rendszet feltir6sa sotan

,,rtor6-,- obiektiv 6s neutralis m6don, kizir6lag alapjogi 6wek felsorakoztatisival

6s

Az ombudsmanint6zm6ny megalalnrli st 6ta u tbiplogi
biztos krive&ezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotrrinybtt6sitg alapvet6 lo#tl^i
gzranii,kkql €s az zJapjogok tzttdmlv kapcsolatos elvi meg6llapiti saita, v aaint- .- tz
imbudsmani iogv6delem speciilis vonisainak megfelel6en - alkalmaztt az apiog-koiatozits
alkotninyossig6t megit6lni hivatott alapiogi teszteket.
A jelent6s -igr Upia.A kapcsin hivatkoznom kell tta, hogy n AlkonnAnybi.'6siq t
22/2012. (V. 11.) AB hararo z*zb,rrt tra. mutatott tL, hogy ,,a1e1616 Alkotniq 'it a/lapti)ru'in1
eget rendtlAeT,isti tartalni egn$sige enth tppen nm a konibbi alkotndrybininlgi dnnhsben negiebnfl-opelaek
it irtl^it, hori, aTok fgelnen kiuiil hagdtdt kell indokohi". Az Alkotrninybit6sig ugyanakkot a
13 /2013.0/I. 17) AB hatfuozat6btn azt emelte kt, hogy rz adott h*ztoz*bm itzsgi,Jit torv6nyi
tjsszevet6s6vei tesz eleget manditum

6rra;k.
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fendelkez6sek eset6ben mfu az Alaptor-r6ny Negredik M6dosit6sa alzpiin ifu el a kotabbi
alkotm6nybfu6sigi hztfuozaakbtn foglaltak felhzsznilhtt6siryitt illet6en.
A'testiilei ennek kapcsin elvi 6llel Mt mondta ki azt, hogy ,,aqAlkotndrybinisig a batdldt
wt4:ett alkotnlrybinitdgi bitinla fomiskint negjehlitlal, a hryegi, a< adott iigbe" rtherilld
alin,iryosngy krd,t idi;ot*,lhtq s4)k:,iges neniki it tajefulnri turtalmi tag s{)wgsryri nEjebdtisnl
bfuatkoabaga-wg idcqheti a kortibbi batdnqataiban kidolgoryn inefut, jogelwk*. A1 indokoLisnak is
alkondnXligi Jir,fuatiak uganit a fumokmik s jogillanban nirfurki s4indm negisnd*erdnek,
elb6;abitAni kcll bnnie, o joCk@nMC igiryr a7, bogt a di)ntii negfontoksok dththltdak, knarfietdek
hgemi Z rytilwinos 6nxhs a dijtttis indoklistinak halaplb. A /anlbbi bahingbkban kiJfien ,lnek
ig konturt sdban d1s41!a"' Tibaqrahafis,rgit aqAlkondrybinisll nindig esebil *ctn, a kolk il
Ht osszevetiii& az Alaptorv6ny B) .ikk 0) bekezd6s6ben 6s xvl. cikk (1) bekezd6s6ben
foglaltakat a koribbi Alkotminy 2. $ (l) bekezd6s6nek, illewe 67. $ (1) bekezd6s6nek sz<iveg&el
meg hogy t itzsgilar tiryyit k€pez6 jogilhniafu ehr, valannt a grmtckek
,, Ll1ryi6at6
-go
"kfor
o*o&lrhoq uh joga tek;ntetibel nem hoz olyan koncepcionilis vdtozirst tz
rnfubnheq is
A.laptcirv6ny szdo.g", mely a,koribbi alkotrninybir6sigi g5rakodat elvet6s6t, vagy ielent6s artalni
6t6rt6kel6s6t oJitiJrIursziglrli. igy elvi megillapitisaim megfogalmazim, az abpiogok 6rtelmez6se
sorin - ellenkez5 tartalnn aftotnr6nybfu6sigi d6nt6s megsziilet6s6ig - ir6nyad6nak tekintem az
Altal mind az Alaptorv'tty hatilyba l6p6s6t megel6z6en, mind pe'118 az nt
Alkotrn6oybir6sig
'
k<ivet5en -"ghorott lwtiuoza:aibzrn, azok indokolisiban kifeftett meg6llapitasokat,
kdvetkeztet6sekir A tisztess6ges eliinis ioginak 6rv6oyesiiLl6se kapcsin 6rdemes kiemelni, hogy
imtn4r kiilrin alkotminyi teodelkez6s oevesiti a tb4etriget hahin gi elidnislnTwh jogot.
1. Az AJaptcirv6ny B) cikk (1) bekezd6se szetint Magamrs4igJiiggttbfl, funokratifut jogillan.
Az Alkotrninybir6sig t<fbb ha;tirrozrittbalr. rimutatott, hog5r a iogillam n6lkiikizheteden eleme a
hogSz az
iogbiztonsig. Az Alkotm.inybir6 sig t 30 /2072. U[.27.) AB h,ltitroz*Ab,ln kimonda,
Alaptcirveoy B) cikk o bekezd6se 6s az Alkotminy 2. $ (1) bekezd6se azonosan deld,filp t
pgAUmi klauzul,,ig tehit u eddig kialakito6 alkomrioybir6sigi gyakodat tovibbra is rclevins. Az
Alkotm.inybft6s6g szerint a iogbiztonsig u il)zm k<iteless6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy a
iog eg6sze, eg5res r6sztetiiletei 6s az egyes iogszabilyok is aihgouk, egirtehnek, mrik<id6siiket
tekjntte k*<linithatiak €s elfinhthaniak legyenek a noffna cimzettfei szimiu:,. A iogillamisig
elv6b6l foly6 k6vetelm6ny a kcizha a)om, t ki5zigzgatAs ti)n€ny alA rendelts6ge: a kcizhatalomnal
tendelkez6 szeruek t jog dhal neglllapitolt nfrkii&i nndben, a polgrirok sz6m6ta megismerhet6 6s
kiszimithat6 m6don szab6lyoz ot korhbk kii<iitt feitik ki tev6kenys6gii&et
Nem hagyhat6 Egyelrnen kiviil hogy a ki4inithatdsdg ,is a4 elidnlsi gararcidk bi4o:iaita
sqomun dssqekapcsohdik aqeget alaryi al@qok ui&lniwl, mintegy kcilcsontisen felt6telezik egymisr
Az alapiogok val6di &v6nyesii,l6s6t k6pes kiiitesiteoi, megb6niani t sztbLlyozis vagy a'
jogdkdmtzis hibrib6l, z*arri-},6l ad.6d6 kisztmit\^tadansig, n elifuisn vonatkoz6 gatan.iilis
szab6lyok f6lre t6tele, Egyelmen kiviiLl hagyisa. Etdemes utalni itt ttt az dkofrninybir6sAgi
t6ziste, amely szednt kcizveden alkotrninyi gar:r^ait< gaqdasigosttigi r* aik4rrtsrigi okokbdl, az ellStls
egyszerfisit6se vagy az id6szer6s6g kovetelm6ny6nek 6w6nyesiil6se c:min sen nelldqbetdk
2. Az Ahptow€ny )O V. cikke immir kinyilvAnitia a tis{essigr eljdnishoq uah jogot. Az
Alkotrrinybit6sig drint6seiben felhivtz a Egyelmet arra, hogy t iogillamisLgaak szimos
ttsszetev6ie var:,. lrinya.d6 alkotrrinybir6srigi t6zis, hogy a iogillamisig elv6b6l foly6 egyik
legfontosabb alapkrivetelm6ny a kcizhatalom, a koztgazgatAs tow€try i tendelts6ge: a
ktizhatalommal tendelkez6 szewek a iog iltal megrillapitott mikod6si tendben, a polgfuok
szirnita megismerhet6 6s kiszimithat6 m6don szab6lyozott korlrtok k6z<itt feitik ki
tev6kenys6giiket. A kozigazgztAs tcirv6nyess6ge akkor val6sul meg ha iogilag sza,b lyozon dl6tLsi
keretek k<izott mfikodik, a iogkothtozisn adott felhatalmaz6st pedig t6rv6nyi szinten pontosan
kell meghatirozni. Nem hagyhat6 figyelmen kiviiLl tovibb6, hogy a kiszimithat6sig - bele6rtve az
egys6ges jogalkalmazist - 6s n ellirisi gatanciik biztositr{sa szorosan <isszekapcsol6.lik
egyes
^ziigyf6l
alanyi alapiogolq szabadsigiogok v6delm6vel, mintegy k<ilcsoniisen felt6telezik egym6st. Az
kozitgzgatisi hatatozzthoz*aht vonatloz6 ioga nem tehet6 ftigg6v6 att61, hogy t kozitgazgtirsi
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szerv milyen id6pontban hafland6 d<inteni a hat6sk<it6be utalt iigyben. A k<izigozgatisnak ugyanis
alkotrr6nyos k<iteless6ge, hogy a hatisk<ir6be utalt iigyben, tz ete megsztbott id6 alatt 6tdemi

drint6st hozzon. A k6ztgazgxisi elifu6s nem n6lkiilozheti a kotelez5 iigyint6z6si hatirid6ket.
3. A gennek negdbl| teiti, srylleni is erkiihsi fgilfidisiheT sTiik:iget aidelenbe4 rfu gondoskodi:hoq
ruh jogit a4 AlEtAnin2 XW. cikk (t) beke$6se ftig?ti. A gyermeket f6szab6lyk6nt minden olyan
alapvet6 iog megilleg mint bimely mis ember! de ahhoz, hogy a iogok teljess6gevel k6pes
6letkorinak megfelel6 minden felt6telt a felr,6tt6 vLhshoz.
Iegyen 6lrri, biztositani kell szirnira
jogak6nt rcgzii a' t<irv6ny a megfelel6 test! szellemi 6s
kifeiezetten
a
gyermekek
Ene tekintettel

n

erk<ilcsi feil6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskodisra val6 iogot. E v6delemre 6s
gondoskodista a gyermek minden-kivel szemben ig6nyt tarttrat. Ennek megfelel6en a gyermek
sziilei, csal6dja, az illam,6s a titsadalom valameonyi t'gia is ktiteles a gyetnek iogait tiszteletben
taran! 6s a tirsadalom fennmaradisinak zilogaklrtbiztositzni szirnin z megfelel6 feil6d6s6hez
sziiks6ges felt6teleker A gyetmekek v6delemhez 6s gondoskodishoz va16 iogt m illxn
k<iteless6get zlapozzz, meg a gyetmek szem6lyis6gfeil6d6se int6zm6nyes v6delm6re. A gyermek,
rirt m zpiogok alanya oldallr, zz 6letkorb6l rd6d6 hLtLnyokzt tz diatn oldz}lrt6l az az
int6zm6nyv6delmi kritelezetts6g egyenliti ki, lr,'ogy zz illamnak aktivzn kell cselekednie a
gyermekek alapvet6 iogainak e16m ozditist, €w&ryesiiLl6se 6s v6delme 6tdek6ben'
Ezt az altptltelt megtatiljuk n Egyezmlry pteambulumiban is, amely togziti, hogy t
gyemreknek, figyelemmel f,zikai 6s szellemi 6tetts6g6nek hiinyan, kiilijnos v6delemre 6s
gondozLsra van sziii<s6ge, fleyezetesen megfelel6 iogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s sziilet6se utin
egyafint Az Bgyezlrr,lrry 7997-t6l a, m gy^r bels6 iog r6sze, t6szes 6llamak6nt Magyatorszigon is
k<itelezetts6g a 3. cikk dzpiy'rr,, hogy minden gyermekekkel kapcsolatba keriiLl6 int6zm6ny 6s
hat6sig a gyermek legjobb 6tdek6oek megfelel6en idrjon eI 6s dtints<in.

III. Az frgyr €demdbea
1.

A vizsgilat sorin

alkalmazand6 iogszabilyokkal kapcsolatban, utalnom ke.[l

ara, hogy az Akt.

1-lahatilybal6p6s6vel a Ket hatily6t vesztette. Az Akr

143. S (1) bekezd6se szednt a
2078. izrrrniLt
t<irv6ny tendelke zlseit a hatdfibalipisit kibetden ind lt is a negiwitelt eldnisokban kell alkalnary'i.
Figyelemmel ara,, hogy a m6sodfolru el1fu6s 2017 szeptember6ben indult, a konl<r6t iigyet

6rint6en a ielent6sem megillzpitisanil, a kt. rcndelkeqiseit alkalmtztam. A koztgtzgttitsi hat6s6gi
elirisok gatanciiival <isszefiigg6sben rd kell mutatnom art,hogy t Ket a|a@elaek kd4titt rdg?tetle
t gyorstsig 6s az egyszetits6g k<iveteln6ny 69 n tgyfil tisztess6ges igy'trttezlshez, a
jogszabilyokban meghzt6rozott hatfuid6ben hozott d6nt6shez v 6 iogitt A Ket. 33. $-a
rendelkezett arr6l, hogy a h*i:.oza;tog n eliitLst megsziintet6 v6gz6st, valamint a misodfokri
dont6st hoz6 hat6s6gnak az els5fokri drint6st megsemmisit5 6s rii elj6r6sra utasito v0gz8s€r zz
eli6ris meginduli sit6l szdr:fi..3tl- 2l nEon beliil kell negbalzl 6s gondoskodni a d<int6s kozl6s&61.
A rendelkez6semre ill6 iratok dapi6i meel1.lpithat6, hogy a rnisodfokri gyitlllh:,t6siry a
fellebbez6s 6tkeztet6s6t k<ivet6en k<izel <it h6nap mulva kezdemtnyezte z f6vLtosi
gyetmekv6delmi sztklrt6ibizottsitg szakmai v6lem6ny6nek feliiLlvizsg6latit'
Mind.eqek atapjdn negillap,iton, hog a nisodfokti baaisig kisedelnx e[drisa - figttleniil annak
indofuiail - a ?0,as<os tis{essiges hahfulgi eftinisho4 mh jogiwl tissTgfiigd uiss{ti:sigot okolott A
k6sedelem tekintet6ben a rnisodfokri h 6sig vezet6j6nek tAjtkoztatisit tudom6sul veszerl
azpnban a fentiekben kifeitett, a ha.t6s6g7 eliit6sta vonatkoz6 gar.xtdalis elvek okin - kiilon6s
figyelemmel r koztgazgatAs azon k<iteless6g6te, miszerint a hatiskor6be utalt igyben, az erre
megszabott id5 alatt koteles 6rdemi dcint6st hozni - a mulaszlis tekintet6ben a Paflaszos
tisztess6ges ely r shoz val6 loginal <isszefiigg6 vissz6ss6g negi epitAsit nem mell6zhettem.
MegillEhon a4 is, hog a nd:odfok grlnbaaisdg nem ininJesitette a getmek ltgiobb 4rdrkitfigehnbe rnud
eljdnis etuit sen, toalbbi - niwl a jelentdt nh'tikben elhi4iidi eljnnis ktiuetkeryniryehint a7 iintet gmnek
he!ryetu biryrytakn - a germeknek uifubnbeqds gondtskodtishoTuh jogital iixlgfiigd dss4lssdgot okolott.

5

2. R{ kivinok mu tatlii attz, hogy a Ket. 33/A. S (1) bekezd6se szerint, ha abrt6sig t tL itr6nyad6
tgi1tlz€sihatittid6t az iigyf6lnek 6s az elifuiLs egy6b r6szwev6i6nek fel nem t6hat6 okb61 tirll6pl
k<iieles tz wf6l altzil a<;t,ir,lr leflbtlttlsn,irt negfrrytett illefllknek uag dijuk negfeleh dssryget, ha pedig
uirryad6 iig;rint6z6si h*i,r:d6 k6tszetes6g a negfi7-etett
tz ,tgyttt€zis id6tartzma meghalad)a
A
assLeg'kitslm* aliigfil fislirz tissTafryki. Ket. 33lA. $ (2) bekezd6se kimondia, hogy a hat6s6g
fizei6si katelezetts6g.t .r"- 6tinti, ha az igyf'l az t17et6k vzgy dii megfrzet6se al6l taszbet vagy

n

t

eg6szen mentesiilt, ilyen esetben hzt6sig tz osszeget az tgyf6l iltal meg nem Ezetefr.tasz
elilris lefolytztirsiltt .az eliltLs
z'r rryifoaln a kozponti ktilts6gwet6snek frzei meg. Ha
megindir6s6ra irr;yul6 kerelmet benyuit6 ngyfll logszabily alapiin nem koteles illet& vagy d!
Ezei6s6te, igy a lnaistig a4 itttt,ikttinnry sTerinti iltaldnos titeli elnnii ilbttknek negfehh iissryg*, illeae
ennek kex4.ens,it f\eti neg a ktieonti kiiltsiguetisne,€. V6giil pedig a Ket. 33/A. $ (3) bekezd6se szednt
a,fet 33f A. $ (t) 6s (Z) bekezd6se szednti osszeget a hat6s6g sajit krilts6gvet6se terh6te t frzet6si'
kotelezetts6get megillapit6 dont6s joget6ss6 v6f,Lsit6l sz miton nyolc napon beliil frzeiissze tz
igyf|l sz6nfua, lTerve 6zeti meg a krizponti kolts6gvet6snek.
A tendelkez6semre ill6 iatok dqiin a ndsodfok hatdalg nen horyn f7*isi kt)tehryttsiget

negrlwhi

n

diintist 6s nem int6zkedett az illet6kekr6l sz6t6 torv6ny szetinti iltalinos_ t6telff

elj:irisi

A Ket. daplin t kompenzici6s
e!,inishoy tah jlg U(lritis,it
a
tir<tessi"ger
hanem
feladat,
tenn6szetri
kritelezetts6g nem fakultativ
s(oknh jogt gnalcia. Mindt4ek nlomin nem nelh4hetten annak a neglllzpitiait sen, hogt a ndsodfok
gydnbat|s,ig e n las4isa a ?hrraslos tis4less63es elidrtisboTwh jogiaal iistlgf 96 uissvitsrigot okolott.
Uetem.t megfelel6

cisszeg k6tszetes6nek megfzet6s6r5l.

-

3. Jelen vizsgrilatom kapcsin utalnom kell arta, hogy az elmult 6vekben Hivatzlomhoz szimos
f5k6nt Budapest F6v6ros Korminyhivatala Gy6miigyi €s lg;rzsirg;:gyr F6osztilyinak Szociilis 6s
Gytmiigyi Osztilyimk valamint a Pest Megyei Komrinyhivatzl Gyimtgp 6s lgz:zsitg;tgyt
f6orztilyanrk elhuz6d6 ellir sLt s&elmez5 - paoaszbeadv 6ty 6rkezett.' AIB )534/2016. s$non
dfogi ykg,l riTsgihan a4 els6- is ndsodfok gnnhahi&iglk rtkdatelkrdsnrlak !ryrntifui rthitultit, a< ofi

ntnkatirsak hts<,inh is aq ebbdl aAiAt h;hffbelts,iget. Az EMMI szocii.lis iigyek6rt 6s
trirsadalmi felzark6z sirt felel6s illamtitki.ta e jelent6semben t gyirnhtt6sigok tfltethelts6gete
visszavezethet5 vissz6ssigok orvosl,isa 6tdek6ben megfogalmazott tiitiisaimta' v6laszk6nt arr6l
tiilkoztztotg hogy a gyimiigyek int6z6s6nek gyorsit6sa 6rdek6ber t szzktatct 2078. ianu6r 1-i6t6l
dalfuqri

a tn"'isodfokon elj

fu6 gyitnhat6siryok iigyint6z6i l6tszimitt 16 %o-kal tersezi emelni.

Int6zked6sem

A

ielent6semben felUirt alapvet6 ioggal osszefiigg5 wisszissigok bek<ivetkez6s6nek i<iv6beni

megel6z6se &dek6ben

7)

* Ajbt 31. $+ dapiLn Jelkinm tz embei er6fortisok

miniszter6t, hogy - a szociilis
iigyek6rt 6s dtsadakni felzi*6z s6tt felel6s illamtitkdr itgir, - f6vitosq illewe megyei
bontisban tii6koztasson a misodfokon el)it6 gyirrtrt6sigok iigyint6z6inek tervezett
I6szimemel6s6nek megval6sulisfu 6l;
32. $-a alzpiin felkinm r Pest Megyei Korminyhivatal Gyamiigyi 6s Igzsigiigyi
F5osztilyinak vezet6jit,hogy halad6ktaLanul tegyen eleget a koztgtzgtisihat6sigS ellSrLs
6s szolgiltatris ,ltalinos sz$ilyai6l sz6l6 2004. 6vi C)C. t6n6try 33/A. S (2)-(3)
bekezd6s6ben foglalt torv6nyi kdtelezetts6g6nek.
JO

2) m Afit.

Budapest, 2018.

mircius

24.

q

1

LiLsd

tz AJB-298/2018.

sz6mon, az AJB -488/2O18.

szlmot

AJB-1831/ 2018. sz6mon kiadott jeleat6seket.
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