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El6ad6: dr. Gy6tffy Zsrzstnlla

A vizsgilat meginditisa

panaszos nagysziil6 Budapest F6v6tos Kotmi;ilylivatzla Gy6miigri 6s Igazs6giigyi
F6oszrilylntk Szoc.i6hs 6s Gyimiigyr Osztiiylnzk (a tovibbiakban: m6sodfokri gy6mhat6sig)
elhriz6d6 eljiLtirsiLt slrehnezve fotdult a Hivatalornhoz. A panaszos tirjlkoztatAsz 6s a csatolt iratok
szetint a Budapest F6viros Korm6 nyhlvatala II. KeriiLleti Hivataluinak Gy6miigyi Osztilya (t
tov6bbiakban: els5fokri gylmhtt6s6$ a BP-02/004/698-23/23/2017- szifrl,& httirozarz ellerr
2017. szeptembet 27 -6n benyijtott fellebbez6s6t a misodfokt gyimhat6s6g t beadv6ny6,nzk a

A

Hivatalomhoz va16 benprjuisriig (2017. november 28.) 6rdemben nem bir6lta el.
Tekintettel ar.l-, hogy a parnszbeadvity alapj6n felmeriiLlt a jog6llamisig elv6ve[, a
jogbiztons6g kovetelm6ny6vel 6s a tisztess6ges hat6sigi el)fuishoz val6 ioggal osszefiigg6
vissz6ssig gyzriia, u alapvet5 jogok biztosir6l szol6 2017. 6vi CXI torv6ny (a tov6bbiakban:
Aibr.) 18. $ (1) bekezd6se llzp1Ln izsgilatot iriditottam. A wizsg6lat eredm6nyes lefolytadsa
6rdek6ben az A1l;t.27. $ (1) bekezd6s b) pontja 6s (2) bekezd6se alapi6n t misodfokri hat6s6g
.vezet6i6t1l
- ^z igyben keletl<ezett uatmisolatok csatol6sival egyiitt - tii6koztat6st k6rtem.

Az 6dntett alapvet6 iogok 6s alkotmdnyos elvek
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tisztess6ges hat6s6gi elj6rishoz

elve 6s a jogbiztons6g koveteim6nye: ,,l4aganrs4igfigttlen demokratikas
joglllan." (Alapti:rv6ny B) cikk (1) bekezd6s);
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gszab6lyok

a gyetmekek v6delm6t6l 6s a gy6mtgyi tgzzgatAst6l sz6l6 1997. 6vi )O(XI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Gyvt.);
a kozigazgaritsi hat6sigr eljir6s 6s szolgaltztts 6ltalinos szab|lyatt6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
t<irv6ny (a tovibbiakban: Ket.);
az iltdzros kozigngat6si rendtartisr6l sz6l6 2016. 6vi CL. torv6ny (a tovibbiakban: Akr.)
gyermekv6delrni 6s gy6mtgyi fela&t- 6s hatiskrirrik ellitisfu6l, valamrnt e gyirnhat6sig
szenrezetlr6l 6s rllet6kess6g6r6l szol6 331/2006. 6II. 23) Korm. tendelet (a
tov6bbiakban: Gyszr.).

A megdllapitott t6nyrilLis

A

tendelkez6sernre 6116 dokumentumok 6s egy6b informici6k zlapjin r ktiretkeqd tirydlhs
nig4tbet6. A panaszos fellebbez6se 2077. okt6bet 76-6n 6tkezett az els5fokri gyirnhat6sig6l a
m6sodfokri gyim\a,r6sighoz. A rnisodfoku gydmhzt6sLg a iogotvoslati k6relmet aBP-0502/994/2018. szirmi,2078. yan.uitr 5-6n kelt hatitozttzval elbitilta. Yrlaszirbarr a rnisodfolni
gyAmhat6sig vezet6ie a jleorzoslati eldnis elb $ddsdt elismerte, a" p^n szt
iigyint6z6si hatirid6
tull6p6se vona,rkozis bzn megalapozotmak it61te. Mlndezek alapjin a^zmisodfokri hatiroz*
kibocs6tis6val egyidejffleg az a,kalir,os t6telf eliit6si illet6k k6tszeres6nek megfelel6 osszeg
kcizponti kcilts6gvet6s t6sz6re tort6fl6 meg6zet6s6r5l is int6zkedett.
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A misodfokri gyimhat6sigvezet6je - hivatkozv a aqAJB-15)4 / 2016. sryin , a g/inhahit.igi
iigintiifik tliherhell ge nirgdban Jofitaton dfogl onbudvnani u<W at neg/illaPitliraira - egyet€ttell
^zz^1,
hogy a gyimiigyi iigyint6z6k tilterhelts6ge nem rndokolhatja az tgyfelekr.ek az igytnttz€si
hatfuid6 be nem taftisa miatt okozott &deks6relrn6t. Tij€koztatisa szerint a m6sodfokri hat6sig
vezet6je a hac{skot6be tzrtoz6 nt6zked6sek folyamatos megt6tel6vel tiirck:{k a fendlh be!ryt
nhhbbi nndeqisire, zz eljir sok jogszab6lyban meghatirozott hatirid6ber, tiittn6 lezdrLsLru.
A vizsg6lat meg Sllapitflsai

I. A hatiskdr tekintet€ ben

A

feladat- 6s hat6skrirrimet, valamint ennek ellit6sihoz sziiks6ges vtzsgiiatr logosults,gaimat az
Aibt. httitozza meg. Az Aibt. 18. $ (1) bekezd6se szeint zz alapvet6 jogok biztosihoz bitki
fotdulhat, ha megit6l6se szednt a hat6s6g tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadvinyt tev6 szem6ly
alapvet5 iogit s6rti vagy annak krizveden vesz6ly6vel ifu, feh€ve, hogy a rendelkez€ste ill6
koztgazgatisi iogon oslati lehet5s6geket - ide nem €tt:re a kozrgazgat6si pert - m6r kimeritette,
vagy iogorvoslati lehet6s6g nincs szitmora batosi*,a
Az A1bt. 18. $ (2) bekezd6s a) pontja szei'rfi rz ilTzrit vagy onkorminyzati feladatot ell6t6
szerv kozszolg!\t^tast .'6.g26 szervnek min6siiLl. A Gyvt. 16. $ (1) bekezd6se szednt t gyermekek
v6delm6t biztosit6 hat6s gl feladat- 6s hat6skciroket a helyi onkotminyzat k6pvisel6-testii{ete,
illetve a gyimhat6sig gyakotolja. A Gyszr. 1. $ (1) bekezd6se szerint a gyfunhatositg feladat- 6s
hat6skot6t a telepiil6si iinkorm6nyzat iegyz61e, a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatal
gyermekv6delmi 6s gy6miigyi fela&tkor6ben eljir6 jfuiLsi (f6virosi keriiLleti) hivatala, valamint a
gyermekv6delmi 6s gyimiigyi feladatlor6ben eli6r6 f5virosi 6s megyei korm6nyhivatal gyakorolia.
Mindezek alapj6n az iigyben 6rintett hat6sigra kiteried a vizsgilati hat6skrirom.

IL A uizsgah alapjogok ds elvek tekintetdben
Az alapjoglbiztos egy adott tarsadalmi probl6ma mrigott ill5 osszeftigg6s-rendszet fellidsa sorin
auton6m, objektiv 6s neuttalis m6don, kizit6lag alapjogi 6rvek felsotakoztatas've,l 6.s
osszevet6s6vel tesz eleget mand turrlinak. Az ombudsmanint6zm6ny megalakulisa 6ta az ahpiogS
biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotrrr6nybir6sig alapvet6 iog^\^rlll
gamnci6kkal 6s az alapjogok tzrt mLv kapcsolatos elvi meg6llapit6saia, v tmint - zz
ombudsmani jogv6delem speci6lis vonisainak megfelel5en - kdnnzta az alzpiog-korll,tozis
alkotrninyossigit megit6lni hivatott dapiogt teszteket.
A jeleni6s o.,egiilapitis,;rral <isszefiigg6sben hivatkoznom kell arra, hogy az Alaptorv6ny
,.onatkoz6 rendelkez6seinik szovege az Alaptorv6ny Negyedik M6dositisinak hadlyba l6p6s6t
kovet5en tov6bbta is nagyt6szt megegyezik az Alkotm'tyban foglaltak.kal, az alkotrn6nyos
krivetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz5en rrem tatta.knaz olyan rendelkez6seket,
amelyek ellent6tesek volninak a kot6bbi alkotniny:nk szriveg6vel. Az Alkotrninybit'6slg a
Z7/dOD. (V. 11.) AB hztirozatabar a'a muratott 16, hogy ,,ai eld4d Alkotntiry is aq Al@ttininl
egtes nndelkeqisei tartalni egeT1sige esetin tppen nem a konibbi alkotndalbinisdgi diintisben negielen1logeluek
ituiteht, hanin aiok fgelnen kiaiit hagtisit ketl indokolni". Az Alkotrninybfu6sig ugyanakkor a
13/2013.0/I. 17) AB httfuozatitbxt azt emelte ki, hogy az rdott hatirozatban uzsgilt t<irv6nyi
rendelkez6sek eser6ben m6r u Alaptow6ny Negyedik M6dosit6sa zlapiin i6r el a kor,bbi
alkotrn6nybft6sigi hetatozatokban foglaltak felhaszrrlhzt6'sirylrt illet6en. A testii{et ennek kapcsin
ki azt, hogy ,,al Atkomarybini g a hhtduit aesTlett alkotndrybinisigi hatdruTat
elvi 6llel ur,
^oidnegehhsiael a liryegi,-iq adofi iigtbefl rtheriitd alpmnryossngi kerd,4s eudflais,ihe< s,iik:dges
foriskint
'nertikfi is "terjed.elni tortoirl ,ng sqdtegsqenA negielenitdssel hhutkoTbatla aagt iddTheti a kordbbi
a
batimqataiban kidolgoqott imeket, jogetaek*. A7 indokolisnak h alkotndnliogi fomiuinak tganis
jogbiTloasdg
a
kell
knnie,
eltendiTbetinek
denokratikas logilinb)n ni enki tq/m,lra negisnerbetfinek,
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igiryn a4, hog a diintid negfo olisok dthtbahiak, kitoethetfiek legtenek. A nliladttos innlis a diintis
indoklisinak l,italap1a. A konibbi baainqatokban kiftjat inek felhasqndlbatdsdgit a< Alkltndrubirisig
nindig esehil esetn, d klnkrtt rtg k0 text riban u7sgifa.'
Ha osszevetjiik az Alaptcirv6ny B) crlk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar Koztltsas6g
Alkotrn6nyir6l sz6l6 7949.6wi )O( torv6ny 2. $ (1) bekezd6s6nek szriveg6vel al<kor az illapithat6
meg, hogy t vtzsgrht tArgyit k6pez6 jogillanisig ebe tekintetiben nem hoz olyan koncepcionits
v6koz6,st zz Alaptiirv|.ry sz<ivege, mely a kotibbi alkotm6nybir6s6gi gyakotlat elvet6s6t, vagy
jelent6s tartalmi it6rt6kel6s6t alitamasztatl. Igy elvi megillapitisaim megfogalmazisa, tz
alap jogok 6ttelmez6se sor6n - elleokez6 tartalmri alkotrninybir6sigi dont6s megsziiLlet6s6ig ir6nyad6nak tekintem az Alkotrninybft6sig ittzl mind az Alaptow6ny hatilyba l6p6s6t
kovet6er' meghozott httitozatibxt, azok indokolisitran kifeitett
megel6z6en, mind pedig
^z ^zt
megillapitisokat, kcivetkeztet6seket. A tisztess6ges eljfuis logitr,ak,6w6nyesiiLl6se kapcs6n 6rdemes
kiemelni, hogy immit kiilon alkotm6nyi rendelkez6s nevesiti a tts{essiget bahistigi e/iririsbo7uah jogot.
L Az Alapti5rvlny B) cikk (1) bekezd6se szennt Magamrs4igfiiggttlen, demokrankts jogillan.
Az Alkotm6nybir6s6g tobb hztirtoz* ban rimutatott, hogy a jogillam n6lktikizheteden eleme a
jogbiztonsig. Az Alkotrn6nybit6sig a 30/2072. $rI. 27.) .LB hztiLtozztirban kimondta, hogy az
Alaptorv6ny B) cikk O bekezd6se 6s az Alkotm6ny 2. $ (1) bekezd6se azoflosan deHatiila a
jog6lami Harziitt,1.561 ,2 sddig kialakitott alkotrninybir6sigi gyakorlat tovibbta is telev6ns. Az
Alkotm6nybft6s6g szeint a, jogbiztonsig tz ilTalrn koteiess6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy a
jog eg6sze, egyes t6szteriiletei 6s az egyes iogszabilyok is uikgosak, egirtelniek, mffkod6siiket
tekin*e kisqinithatuiak €s el1nl,ithania,€ legyenek a norma ctrnze$ei szimlra. A jogillamis6g
elv6b6l foly6 krivetelm6ny a kcizhatzlom, tkozigazgat6s tcirv6ny ali rendelts6ge: a kcizhatalommal
rendelkez6 szewek z jog dltal neg.illapitott nikiidesi rundben, z polgirok szinrira megismerhet6 6s
krsz6mithat6 m6don szzbzlyozott korlitok kti{itt fejttk V tev6kenys6gii{<et.
Nem hagyhat6 Egyelmen kiviiLl, hogy a kis4inithahisig is aq eljdnii garanciik biqlositisa
sqorusat dssqekapuolhdik a7 eges alaryi alapjogok uidrlniuel, mntegy kolcsoncisen felt6telezik egymist.
Az alapiogok val6dr 6rv6nyesiil6s6t k6pes kiiitesiteni, megb6nitani a szzbzlyozls vagy a
jogalkalmzzis hibiib6l, zavaribol ad6d6 kiszimith^ar7^ns^g, u ellirdst,. vonatkoz6 gatanci.ilis
szab6-lyok f6lre t6tele, figyelmen kiviiLl hagy6sa. Etdemes utalni itt xn az alkotni,nybit6sigi
t6ziste, amely szerint krizveden alkotrninyi garuncik gaTda:igossrigi is cikT-enfrsegi okokbdl, az ellltLs
egyszenisit6se vagy az rd6szer6;s6.g kovetelm6ny6nek 6rv6nyesir{6se cin6n sen nell1qbetfk2. Az Alaptorc6ny )O V. cilke imm6r krnyilv6nitja a tis<tesriger eldri o7 tald jogot. Az
Alkotnr6nybft6s6g dont6seiben felhivta a Egyeknet ata, hogy a jogillamis6gnak szimos
tisszetev6ie van. Iririyad6 alkotninybit6sigi t6zis, hogy t jogiilatrnsiLg elv6b6l foly6 egyik
Iegfontosabb alapkovetelm6ny t kozhztalom, a, koztgazgtAs t6ttftt:,y a,16 tendels6ge: a
krizhatalommal rendelkez5 szervek a jog 6ltal meg6llapitott mrikod6si rendben, a polg"lrok
szimira, megSsmerhet6 6s kiszimithat6 m6don szabilyozott ko itok kozott fejtik ki
tev6kenys6gtiket. A ki5z\azgttAs tdrv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha )ogilag szabilyozott elifu6sr
ketetek kozott mfikdrlik, a jogkotlitozisra adott felhatalmazAst pedig tow6nyi szinten pontosan
keli meghaufuozni. Nem hagyhat6 figyelmen kivii,l tov6bbi, hogy a kisz6mithar6sAg - bele6rn e az
egys6ges jogalkalmazist - 6.s zz ellir.Ast garandirk biztositisa szorosan <isszekapcsol6dik
egyes
^z
alanyi alapjogok, szabadsigjogok v6delm6vel, mintegy kolcscinosen felt6telezik egyrrrist. Az
ngyf6l
koztgazgttAsi hatxozathozatzba vonatkoz6 joga nem tehet6 fugg6v6 att6l, hogy z kozigazgtisi
szerv milyen id6pontban hajland6 donteni a hatiskor6be utalt igyben. Ak6z gazgttisnak ugyanis
alkotrninyos kciteless6ge, hogy a hatiskor6be utalt rigyben, az erre megszabotr id6 alatt 6rdemi
ddnt6st hozzon. A kiSzigazgatisr elj6tis nem n6lkiiLki zhei tkotelez6 iigyint6z6si hatfuid6ket.

III. Az tigy &demiben
A vizsgilatom sorirr

a,ka,lmazand6 jogszabilyokkal kapcsolatban utalnom kell ara, hogy az Akr.
2078. 1antfu 7-id.hatiiybil6p6s6vel a Ket. halily6t vesztette. Az Akr 143. S (1) bekezd6se szerint a
t<ir6ny tendelkezi.sdt a hatdfiba/episit kdrctden ind t ds a negisnitelt eljdnisokban kell alkalnaTni.
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Figyelemmel arra, hogy a m6sodfokri eliinis 2077 okt6ber6ben indult ielent6sem
A kozigzzgttAsi hat6s6gi eljitisok gatanciiival
megilltpitisainil a kt. nnd.elkeqivit
^lk^lm^zt^n.
ri
kell
mutamom
arra,,
hogy
t
kt.
aq alEebek kti4dtt rdg$tette gyorsas6g 6s az
risszefrigg6sben
^
egyszeris6g kovetelm6ny6t, az ngyf6l tisztess6ges iigyintdz6shez, a jogszab6lyokban
meghalitozott hacifld5ben hozott drint6shez val6 jogitt. A Ket. 33. $-a rendelkezett arr6l, hogy a
hztirtozttot, az eljllist megsziintet6 v6gz6st, valamint a m6sodfokf d6nt6st hoz6 hrt6sLgntk *
els5fokri ddnt6st megsemmisit6 6s rii eliLtista utasit6 v|gz{s{t n elj6r6s megrrdulis6t6l szimitott
21 nEon beliil kell neghoyi €s gondoskodni a dont6s ktizl6s6r6l.
A ndsodJok banisdg uei/1jinek tulikoilakistit, touibbd inti{eedisit a<dltakr,or titelfr

el.iflii ilkhik
kitsrynsink negt'ehld iissieg kiiplrrti ktilkigaet* ru4in inind negfiq-etishfl txdomdsd aesrym. Alonban a
fe iekben kiftitett, a hants/igi eldr,isra nrutkoiri garancidlit elwkft tekiflhttel - kildni)s fgeltnnel a
kiiSgazgatds a4on kiitebsigm, nisieint a hatfukiinbe tltalt iigbefl, aien negt4abott idd aktl kijhbr irdeni
dnnfist hoini - a fusfulnes eljinis is diinlis lekinletiben a panaqosok tis<le$iger eljdnisboT ruh jogiul
i)ss7gfiigd tits4isaig negilla?ittikit nen nelldihelten. Figelennel a ndtodfok ginhahis/ig ue1-etijinek
tdjiko{ahisiftt is, intiikefu n tordbbi onbadsnani intiybedis negtitelit nen hlon indokoltnak.
Jelen vizsg,ilatommal tisszefiigg6sben ism6telten utalnom kell ara, hogy AJB-)5)4/ 2016.
qtinon dfogi jelbgel uiisgiltan aie/s6- is ndsodfokil ginhaldsQok Jeladatelldtdsdnak s4.eni!i feltitehil, ai
on dolgoqri mmkatirsak litqindt is aq ebbdl a&idti tiherheltsigit. Az Emberi Et5forrisok
Miniszt6duma szocr:llis iigyek6rt 6s tirsadalmi febitk6z s6rt felel5s 6llamtitk6ta a hivatkozott
sz6mri jelent6sber - z gyirthrt6s6gok niltethelts6g6re visszavezethet6 vissz6ssigok owoslisa
6rdek6ben - megfogalmazott \Lnlisumra vilaszk6nt an6l tii6koztztoft, hogy a gyimtigyek
int6z6s6nek gyorsitlsa 6rdek6ben z szzktArca 2018. janu6r 1-j6t5l a misodfokon eliir6
gyimhat6sigok ii gytnt6zdt l,Eszdmit I 6 szizzl6l*21 tervezi emelni.
Mindezek ilapjin a jelen egyedi panasziigy vizsgilzta alapiin lelent6semben a kisefulmes
eljdnis tekintetiben aJeliigebti t4enfeh kiib i*iike&st nen hs<!k, a1! itniteltfigebnfelhiuisnak s4inon.
Budapesg 2018.
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