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ALAPVETO JOGOK BIZTOSA
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Erintett szerv: on61l6 bir6s6gi vdgrehajt6

2018.

Az atapvet6 jogok biztosrinak
Jelent6se

az AJB-207012018. szdmri iiryben

Targy: Hallgat6i hiteltanozts vdgrehajtasa

Az elj6ris meginditdsa
panaszos hivatalomhoz irt beadvriny6ban egy 6n6ll6 bir6s6gi v6grehajt6 eljfuiset
s6relmezte. Panaszos fels6oktat6si kdpz6sben folytatott tanulm6nyai finanszirozas6hoz
hallgat6i hitelt vett fel a Diakhitel Kdzpont Zrt-tol. 2014-ben a Dirikhitel Kdzpont Zrt.
kezdemdnyezds6re r6szletfizetds elmaradasa miatt a hiteltartozis behajtdsrira v6grehajtasi
eljriras indult panaszossal szemben. Tekintettel arra, hogy a hallgat6i hiteltartozis ad6k
m6djrira behajtand6 kdaartoz|s a v6grehajtrisi eljaras az ad6igazgatrisi eljrir6s szabdlyai
szerint vette kezdetdt. A v6grehajt6 a behajtris soriin panaszos munkab6r6t letiltatta. Szint6n
2014-ben a Diakhitel Kdzpont Zrl. fizetdsi kdnnyitesi kedvezmeny okin a vdgrehajtas
sziineteltetdset kerte. Ennek ellenere a vdgrehajtrisi eljri,&is tovribb folyat6dott, pana.szos
munkabdrdt tov6bbra is letiltottak.
A panaszos azt is s6relmezte, hogy az iratokon a vdgrehajt6 olyan szerveket tiiLntetett
fel munkaltatojakdnt, melyekkel soha nem 6llt munkaviszonyban.
A panasz alapjri.n felmeriilt az Alaptdrv6nyben nevesitett jog6llamisdg elv6b6l fakad6
jogbiztonsrig kdvetelmdny6nek 6s a tisaess6ges eljrirrishoz val6 jog s6relm6nek, illeWe azok
sdrelme kdzvetlen vesz6lyenek a gyanrija. Tekintettel ene az alapvet<i jogok biaosar6l szol6
2011. 6vi CXI. tdrvdny (tov6bbiakban: Ajbt.) 18. $-a 6s a 20. $ (l) bekezddse, valamint a 37.
$-a alapjrin vizsgalatot inditoftam.

A

Iirintett alapvet6 jogok

6s

alapttirv6nyi elvek

A

jog6llamis6g elvdb6l fakad6 jogbiztons6g k<ivetelm6nye:,,Magyarorszig
fiiggetlen, demokatikus jog6llam." (Alapttirvdny B) cikk (l) bekezd6s)
A hat6srigi iigyek tisztess6ges intdz6se: ,,Mindenkinek joga van alrhoz, hogy
iigyeit a hat6s6gok r6szrehaj kis n6lktil, tisztessdges m6don 6s dsszerii hatri.ridrin
beliil int6zz6k." (Alaptdrvdny XXIV. cikk (1) bek.)
Alkalmazott j ogszabdlyok
Az alapvet6 jogok biaos6r6l sz6l6 201 1. 6vi CXL tdrv6ny (Ajbt.)
Az ad6igazgatAsi eljrir6s szabriiyair6l sz6l6 2013. dvi XCII. tdrv6ny (regi Art.)
Az adbigazgatisi rendtartdsr6l sz6l6 2017 evi CLI. tdrv6ny (Art.)
Az ad6hat6srig 6ltal foganatositand6 vdgrehajt6si elj6nisokr6l sz6l6 2017. €vi
CLIII. tdrv6ny (Ar.t.)
A bir6s6gi vdgrehajtasr6l sz6l6 1994.6vi LIII. tdrvdny (Vht.)
Az 6n6ll6 bir6s6gi vdgrehajt6k iigyviteldnek, hivatali mtikcidds6nek 6s
magatart6s6nak ellen6rz6s6re ir6n1ul6 vizsg6latok lefolytatrlsrinak rdszletes
szab6lyair6l sz6l6 25/2015. (lI. 25.) Korm. rendelet (R.)

A megillapitott t6nydlkis

A vizsgilat

Ajbt. 21. $ (1) bekezdes
a) pontja 6s 26. $ (2) bekezd6se alapjan megkerestem a Nemzeti Ad6- 6s Viirnhivatalt,
valamint az tigyben illet6kes 6n6ll6 bir6s6gi v6grehajt6t, 6s az ilgy iratainak megkiild6s6t
tov6bb6 thjdkoztat{st k6rtem. Megkeres6semre mind a v6grehajt6, mind az ad6hat6srig
eredm6nyess6ge 6rdek6ben 2017 okt6ber6ben az

hatririd6ben v6laszoltak.
A megkiilddtt iratok alapjan a k6vetkez6 t6ny6ll6st rillapitottam meg:
panaszos kdlcsdnszerz6d6sdt
Di6khitel Kdzpont' Zrl.
2010. m6jus 25-6n
r6szletfizet6s elmaradasa miatt felmondta, majd a tartozris behajt6sa c6lj6b6l megkereste az
ad6hat6s6got. Az Ad6- 6s Pdnztigyi Ellen6rz6si Hivatal Kdzdp-magyarorszdgi Regionrilis
Igazgatosbga 2010 szeptember6ben panaszosnril foly6szdmla feliilvizsg6latot v6gzett, majd
2010. szeptember 7-6n kelt fizet6si felhiv6sban t j,Ekoztatta a panaszost fenn6ll6 foly6szamla
tartoziisair6l, illetek 6s dirikhitel lartozitsitil egyarant. Figyelemmel arra, hogy a panaszos
tartozlsa meghaladta az 500 ezer forintot az ad6hat6srig az akkor hat6lyos ad6igazgatflsi
eljrir6sr6l sz6l6 2003.6vi XCIL tdrv6ny 155. $ (1) bekezd6se alapjan ingatlan-vdgrehajtast
kezdem6nyezett, €s 2012 szeptemberdben a panaszos tulajdoni hrinyadti.ra vdgrehajtrisi jog
bejegyz6s6t k6rte a Szentendrei Fdldhivatalt6l. A fttldhivatal a v6grehajt6si jogot a Dirikhitel
Kozpont Zrt. javtuabejegyezte, a bejegyz<i hatiirozatot a panaszos t€szdre is megktildte.
2013 m6jus6ban az ad6hat6s6g a panaszos munkabdr6re a hallgat6i hitel ds illet6k
tartoz6s behajtrisa cdlj6b6l dsszevontan letiltrist adott ki.2014 mii,rcius6ban a panaszos fizet6si
kdnnyitdsi kedvezm6ny irilnti kdrelmet nyrijtott be a Dil*hitel K6zpont Zrt-hez. A Di6khitel
Kdzpont Zrt. mdg ugyanebben a h6napban enged6lyezte a kedvezmdnyt, 6s a behajtis
sziiLneteltet6s6r6l 6rtesitette a NAV Pest Megyei Ad6igazgat6s6gtit. A NAV az 6rtesitds
be6rkezds6t kdvet<ien m6g 6prilisban a jdvedelem-letiltiis visszavon6s6r6l drtesitette a Magyar
AllamkincstAr Pest Megyei lgazgat6sdgfut. Az iigyben eljar6 v6grehaj t6 t j'koztatAsra
irlnyul6 megkeres6s6t k6vet6en a NAV Pest Megyei Ad6igazgat6s6ga 2014 okr6ber6ben a
panaszos ad6hat6srlgi foly6sz6ml6jrin nyilv6ntartott tartozis r6szletez6se mellett a vdgrehajtris
folltat6s6t kdrte a v6gehajt6t6l. A vdgrehajt6 az eljirdst a teljes tatozlsra folytatta'
2014 novemberdben a NAV Pest Megyei lgazgat6sirya a hallgat6i hiteltartozls
panaszost.
sztinetel6s iranti
v6grehajtris sziinetel6s6r6l thi,kortata
tfurgyiban
int6zked6sr6l a NAV a Difrkhitel Kdzpont Zrt-t is 6rtesitette. A v6grehajt6si elj6r6s azonban
tov6bbra is folytat6dott. A v6grehajt6 a teljes taftozAst alapul veve letilt6st adott ki a panaszos
munkabdrdre. A letilt6sban panaszos munkaltat6jakdnt a panaszos egyetemleges ad6strirsanak
munkaltat6jdt jeldlte meg, 6s sz6litotta fel a levon6s teljesitdsdre. Ezzel pataszos adatai, a
vele szemben meginditott eljrir6s t6nye illetdktelen szerv szirmhra is hozz6f6rhetovd v6ltak. A
v6grehajt6 2017 okt6ber6ig folyamatosan adott ki letiltrisokat a panzrszos munkab6r6re. 2017
oki6ber6ben a NAV Pest Megyei Ad6igazgat6s6ga lev6lben k6rte a v6grehajt6t a behajt6s
sziiLneteltet6s6re, tekintettel ana, hogy a panaszos lurftoz{sa feliilvizsg6lattal drintett- Az
ad6hat6s6g a hiteltartozis ferur6lkisrir6l a Dirikhitel Kdzpont Zrt-tol is k6rt t6jdkoztat6st,
tekintettel ana, hogy a DiAkhitel Kdzpont Zrt. mdg 2014-ben k6rte a behajt6s sziiLneteltet6s6t,
6s az6ta tjabb t6jakoaat6st vagy 6rtesit6st a panaszossal szemben meginditott v6grehajuisi
elj6Lftl|s t6rgy6ban nem adott. vrilaszlevel6ben a Diakhitel Kdzpont zrl. an,6l taj'koz'latta az
ad6t utOragot, hogy a panaszos rdsz6re engeddlyezett fizet6si kOnnyit6s tov6bbra is 6rv6nyben
van. Ezt kiivet6en a NAV a behajtris sziineteltetesdre kerte a v6gehajt6t.
Megkeresdsemre a vdgrehajt6 ozt a tdjdkoztatast adta, hogt a NAV dltal meghtildau
atirat fdlriirthetT Mrtalma niau folytatta teljeskarfien a vdgrehaitdst, a letilt6sban pedig
adminisarativ hiba miatt keriilt sor a munk6ltat6 t6ves megieldldsdre. A hiba 6szlel6s6t
k6vet6en a t6vesen kiadott letiltrist a v6grehajt6 visszavonta, 6s a hallgat6i hiteltartozls
trirgy6ban a behajt6s sztineteltet6se iriimt int6zkedett.
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A vizsg6lat meg6llapitisai

I. A hatrlskiir tekintet6ben
A feladat- 6s hatiiskdrdmet, valamint ennek elkitdsiihoz sziiksdges vizsgrllati
jogosults6gaimat az Ajbt. hathrozza meg. A t6rv6ny 18. $ (1) bekezd6se szeint az alapvet6
jogok biztosaho z bitrki fordulhat, ha megit6l6se szeint kozigazgatiisi szerv, helyi
rinkorm6nyzat, nemzetisdgi dnkorm6nyzat, k6telez6 tags6g alapjrin miikitd6 kdztestiilet, a
Magyar Honv6ds6g, rendv6delmi szerv, kdzigazgatisi jogkdrben eljar6 egy6b szerv e
jogkdrdben, nyomoz6 hat6s6g vagy az tigydszs6g nyomoziist vdgz6 szewe, kdzjegyzo,
tdrv6nyszdki v6grehajt6, andll6 blrlstigi vigrehajti vagy kdzszolgiiltat6st v6gz6 szerv (a
tov6bbiakban egyiitt: hat6s6g) tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadviinyt tev6 szemdly
alapvet6 jogdt sdrti vagy annak kdzvetlen vesz6ly6vel jar (a tov6bbiakban egyiitt: visszass6g),
feltdve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgatirsi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve a
kozigazgathsi pert - miir kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6sdg nincs szrirnrira biztositva.
A fentiek ertelm6ben az ombudsman vizsgalati jogosultsega egy6rtelmtien kiterjed az
6n6ll6 bir6s6gi v6grehajt6 eljdrdsira.
Az Ajbt. 28. $ (1) bekezd6se szeint az alapvet6 jogok biztosa az iitala lefolytatott
vizsgiiLlatr6l jelentdst k6szit, amely tartalmazza a felt6rt t6nyeket 6s az ezeken alapul6
megrillapitlsokat 6s k6vetkeztet6seket.

II. Az 6rintett alapvet6 jogok

6s

alaptiirv6nyi elvek tekintet6ben

Az alapveto jogok biztosa egy adott trirsadalmi probl6ma m<igdtt 6116 dsszeftiggdsrendszer feltarasa soriln autondm, objektiv mddon, kizdr6lag alapiogi drvek
felsorakoztatrisrival 6s 6sszevet6s6vel tesz eleget az Alaptdrv6nyben kapott mandtitumiinak.
helyesen,
k6vetkezetesen,
az ombudsman akkor jri,r
jogri'llami
garanci6kkal
6s az
zsin6rm6rt6kkdnt timaszkodik az Alkotmanybir6s6g alapvet6
alapjogok tartalm6val kapcsolatos elvi megtiLllapit6saira, valamint az egyes alapjogi teszteke.
Az Alaptdrv6ny B) cikk (l) bekezd6se szerinl Magtarorszdg fiiggetlen, demolcatihn

Allrispontom szerinl

el

ha

Alkotmanybir6s6g t6bb hatiirozat6ban r6mutatott, hogy a jogallam
n6lkiil6zhetetlen eleme a jogbiaons6g. A testiilet 911992. (1. 30.) AB hat{rozatihan
rdszletesen kifejtette, hogy a jogbiztons6g az 6llam kdtelessdg6vd teszi arurak biztositds6t,
hogy a jog egdsze, egyes r6sztertiletei 6s az egyes jogszab6'lyok is vildgosak, egtdrtelmfrek,
mfikctd6siiket tekirtve kiszdmithatdak 6s eldreldthatdak legyenek a norma cimzettjei szitm{ra.
A jogbiaons6g nem csupdn az egyes normaik egy6rtelmris6g6t kiiveteli meg, de az egyes
jogint6zm6nyek kiszrimithat6s6grit is. Csakis formalizirlt eljririsi szabri'lyok megk6vetel6s6vel
6s betarLis6val mtikddhetnek alkotmiinyosan a jogint6zm6nyek. Az alanyi jogok 6s
kdtelezetts6gek drv6nyesitdsdre szolg6l6 eljrir6si garanciik, a formalizilt eljdrr{s teh6t a
jogbiztons6g alkotmiinyos elv6b<il kdvetkeznek. Megfelel6 eljriLnisi garancirlk ndlkiil mtikdd6
eljar6sban a jogbiztons6g szenved sdrelmet. A jogbiztons6g ig6nye nemcsak az, hogy a
jogszabalyok, hanem a jogalkalmaz6k ddntdsi megfontol sai, az egtedi gekben hozott
dantdsek rt 6tl6that6ak, k6vethet6ek legyenek, vagyis a k6zhatalmi szervek
hatriskdrgyakorlis4 feladatell6t6sa is megfeleljen az el6rel6that6s6g, megismerhet6s6g 6s
kisz{mithat6s6g k6vetelmdny6nek. Az eljriLrdsi garanci6k teszik lehet6v6 az eljrirasi hibrik
orvosolhat6srig6t, a jogalkalmaz6i tev6kenys6g tdrv6nyi keretek kOzOft maradas6t, az e\itrits
alanyainak j ogi v6detts6g6t, ami elengedhetetlen feltdtele az alapvet6 jogok 6rv6nyesiil6s6nek.

jogdllam.

Az

A jogbiztonsrig kdvetelm6ny6b6l ad6d6an az alaptdrvdnyi elveleneh kovetelmdnyehtek
egtedi gtekben is drvdnyesiilniiik kell. Ennek egik garancidja a vdgrehajtdsi eljdrds tdmdny
ald renfultsige, a vdgrehajtasi iignitel szabdlyozottsaga, ydldmint dz gvitel Vdgrehajt1i
Kar hivatali szerte dltal vdgzett iddszakas visszaellendrzdse.

Az AlkotmriLnybir6s6g 6/1998. (III. 1 1.) AB halitrozatirban leszdgezte, hogy a
tisztess6ges eljr{ras k6vetelm6nye olyan min6sdg, amelyel az elj6Lr6s eg6sz6nek 6s
kdrtilmdnyeinek figyelembevdtel6vel lehet megit6lni. A tisztesseges eljiir6s kdvetelm6nye a
hat6sSgi iigyek intdzdse sorri'n tulmutat az eljirds legalitrisrin. Az Alaptdrvdny XXIV. cikk6nek
6rvenyestil6s6hez nem elegend6, ha a hat6siigok betartjdk az ijgy elirtezdsdre irrlLnyad6 anyagi
6s eljrirrlsi jogszab6lyokat, hanem sziiks6ges az is, hogy mind az egyedi iigyint6z6s, mind az
arra irri.rryad6 jogszabalyok segitsdk az ngyfdli jogok 6rv6nyesiil6s6t. A jog6Lllamis6g 6s az
abb6l fakad6 tisztessdges elj6,r6s kdvetelmdny6nek teh6t nem csak a szab6lyozitsi szinten,
hanem a j ogalkalmaz6 szervek mindennapi gyakorlat6ban is folyamatosan drv6nyesiilnie kell.
A vegrehajtasra vonatkoz6 tdrv6nyi 6s rendeleti szab6lyok c6lja a tisztess6ges
eljrirrlshoz val6 jog 6rv6nyesiil6s6nek biztosit6sa. A tisztess6ges eljardshoz val6 jogb6l ad6dik
M anyagi k6rd6sben hozott ddnt6sek dsszeni hatririd5n beltili vdgrehajt6siinak kdvetelm6nye,
aminek egyik alapfelt6tele az anyagi k6rd6sben hozott ddnt6s, hatArozat 6rthet6s6ge,
egy6rtelmiisdge, csak ebben az esetben vriLlik kiszimithat6v6 es el6rel6that6v6 a vdgrehajt6si
elj6rds.

A vdgrehajt6 eljdrasdt vdgrehajthat6 okirat alapjdn folytatja le, melynek a tisztessdges
eljdrashoz val6 jog drvdnyes ldse szempontjabdl alaki kelldkeit tekintve Mtsiget kizdrdan
felismerhetdnek, tartalmi elemeit tekintve pedig kdtsdget kizdrdan drthetdnek kell lennie. Az
eljdrds tisztessdges m6don val6 lefolytatasdnak e ket feltdtel alapvet1 kfvetelmdnye.

III.

Az iigr 6rdem6ben

(l)

bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosa
alapjogv6delmi tevdkenys6get l6t el, eljfuaset brirki kezdem6nyezheti. Ugyanezen cikk (2)
bekezddse alapjin az alapvet6 jogok biztosa az alapvetl jogokkal kapcsolatban tudomrls6ra
jutott vissziissiigokat kivizsg6lja vagy kivizsgtiltatja orvosl6suk 6rdek6ben rlltal6nos vagy

Az

Alaptdrv6ny 30.

cikk

egyedi intdzked6seket kezdemdnyez.
Az Ajbt. 21. $ (l) bekezd6s6nek a) pontja szeint az alapvet6 jogok biztosa vizsg6lata
sorrin a vizsgrilt hat6s6gt6l az iltala lefolytatott eljar6ssal, illetve az eljriras elmulaszt6sdval
kapcsolatban adatokat 6s felvil6gositast kdrhet, valamint a keletkezett iratok6l mrisolat
k6szit6s6t k6rheti. Az alapvetri jogok biaosa megkeres6sdnek az dltala meg6llapitott hatririd6n
beltl eleget kell tenni. Ez a halilidl nem lehet rdvidebb tizendt napnril. A hivatkozott
t6rv6nyi felhatalmazris alapjan megkerestem az iigyben eljart 6n6ll6 bir6s6gi v6grehajt6t,
akit6t t6jdkoztatast k6rtem. A panasszal kapcsolatban a v6grehajt6 mellett megkerestem a
NAV vezet6j6t is, akit6l szin6nt jdkozlatist, 6s az Ugy iratainak megkiild6s6t kdrtem.
Az iratok alapjrin meg6ltapithat6, hogy a panaszos a hallgat6i kdlcsiinszerz6dds6nek
Di6khitel Kozpont Ztt altali felmondris6t kdvet6en fizetdsi kdnnyitdst k6rt. A Diakhitel
K1zpont Zrl a panaszos k6relm6nek hellt adott.
1) A hallgat6i hitelrendszerr6l sz6l6 112012.(I.20.) Korm. rend. 14.$ (l) bekezd6se
szerint a hallgat6i hitelszerz6d6s alapjrin fenn6ll6 tartoz6s tdrleszt6sdre 6s behajt{stra az
ad6z6s rendj6r6l sz6l6 tdrv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni, vagyis a hallgat6i hiteltartoz6st
ad6k m6djrira kell behajtani. A hallgat6i hitel behajtasa ilint a kdvetelds jelleg6b6l ad6d6an
hitelfelvev6 indokolt esetben a tdrleszt6si ktitelezettsdg
az ad6hatos6g int6zkedik.
sziheteltet6s6ie kaphat engeddlyt. A hitelfelvev6 a tdrlesztdsi kdtelezettseg sztineteltet6se
iranti k6relmet a Diakhitel szervezethez nyujthatja be a csecsem6-gondoz6si difa, a
gyermekgondoz6si dijra ds a gyermekgondoziist segit6 ell6tasra val6 jogosults6g idbtartarnfua.
R tO.l"ra6s sztineteltet6s6t u Oi *frit"t szervezet engeddlyezi. A hitelfelvev6 a Dirikhitel
szervezet t6rleszt6si kdtelezettsdg sziineteltet6s6nek tri,rgy6ban hozott ddnt6s6ben foglalt
id6pontig nem kdteles az eseddkessd vflt tdrlesztd r6szleteket megfizetni'

A

a DiA'khitel szervezet Ertesili az ad6hat6s6got, amely
v6grehajtrls
sziineteltetdse inint int6zkedik.
k6vet6en
a
az 6rtesit6s 6tv6telet
A panaszos hallgat6i hitelszerz<idds6t a Dirikhitel szelezet jogszabtilyban rdgzitett
k6telezettsdgdnek megfelel6en felmondta, a hitelszerz6d6s felmond6srir6l a panaszost is
tijdkoztatta. Az akkor hatalyos rdgi Art. 177. S Q) bekezd6se szerint amennyiben a
magdnszem6ly hallgat6i hitel-tdrlesztdsi kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget, tartozisrit a
Dirikhitel szevezet megkeres6sere az llami ad6hat6s6g ad6k m6djrira hajtja be. A r6gi Art
145. $ (1) bekezdds6nek c) pontja szeiri- az ad6igazgatasi eljrir6sban vdgrehajthat6 okirat a
behajt isi eljrirls sortin a behajt6st k6ro, jelen esetben a Dirikhitel szervezet megkeresdse. A
v6grehajtasi eljix st az ad6hat6sdg a Didkhitel Kdzpont Zrt. behajt{sra irrinyul6 megkeres6se
alapjrin meginditotta. Tekintettel ana, hogy a panaszos ad6hat6s6gi foly6sziLrnldjrin a hallgat6i
hiteltartozason feliil illet6ktartozas is volt, a szdmla feltilvizsgrilatdt k6vet6en a vdgrehajtasi
eljriLnist mindk6t tartozilsr4 illetve ad6nemre dsszevontan inditottrik meg. A v6grehajtrisi
eljriras sonin a panaszos ingatlanii,ra v6grehajtasi jogot jegyeztettek be, majd j6vedelm6re
letiltast adtak ki.

A szilneteltetds enged6lyezds6r6l

2) A hallgat6i hitelrendszerr<il sz6l6 Korm6ny rendelet 16. $ (2) bekezd6se alapjdm a
hallgat6i hitel felvev6je k6relmet nyrijthat be a Di6khitel szewezethez a t6rlesztdsi
kdtelezetts6g sztineteltet6se irrlnt a CSED, a GYED, a gyermekgondoziist segit<i egy6b ell6t6s
foly6silisrinak idotartam ta. A panaszos 2014 m6,rcius6ban fizet6si kdnnyit6s irriLnti k6relmet
nyrijtott be a Di6khitel Kdzponthoz. A Di6khitel szevezet a k6nnyitdst a panaszos javilra
enged6lyezte, majd 2014. marcius 5-6n a hallgat6i hitel tekintet6ben folyamatban l6v6
behajtrisi eljafttu sziineteltet6sdre kdrte a NAV Pest Megyei Ad6igazgat6vig6t. A megkeres6st
kdvet6en a NAV a jdvedelem letiltiis visszavonasrir6l t6j6koztatta az AllamkincstiiLrt, mely
int6zked6sr6l 2014 riprilisdban a panaszost is drtesitette. 2014 jilius6ban az 6n{ll6 bir6s6gi
v6grehajt6 a panmzos tulajdondban rill6 ingatlanra bejegyzett vdgrehajtasi jogra figyelemmel
a behajtasi eljrir6s alapj6ul szolg6l6 iratok megkiild6s6re kerte az ad6hat6sdgot. A Vht. 4.$-a
alapjan ugyanis ha a k1zigazgatdsi vdgrehajtds sordn ing4sdgot vagt ingatlant egtarant
lefoglaltak, az eljdrdst a birdsdgi vdgrehajtas iltjdn, a Vht. szabdlyai szerint kell tovdbb
folytatni. Ebben az esetben a vdgrehajtdst a kazigazgatdsi (addigazgatdsi) vigrehajtds
alapjdul szolgdli vdgrehajthatd okirat alapjdn kell folytatni. Megkeres6sdre a NAV a teljes
foly6szirnla tartozds rdszletezdse mellett til1koztalla a vdgrehajt6t azzal, hogy a v6grehajtrlsi
eljar6s lefolytatisat k6ri. Atadd (a vdgrehajt6si elj6r6s lefolytatisht) leveldnek utolsd
bekezddsdben a NAV felhivta a vdgrehajti figtelmdt arra, hogt a Didkhitel Kdzpont Zrt dltal
k*ldatt drtesitds alapjdn a hallgat6i hitel vonatkozasdban az addhatdsdg sz netelteti d
behajtdsi eljdrast. Az ad6k m6djara behajtand6 tartozilsok eset6ben a v6grehajt6si eljar6s
alapja a behajt6st kdr6 megkeres6se, melynek tartalmi elemeit tekintve k6ts6get kizfu6an
egydrtelmiinrek kell lennie. Vizsgdlatom sordn nem igazol6dott a vdgrehajt1 azon dllitdsa,
hog az addhatdsdg eljdrdst dtadd levele nem volt egftrtelmfr.
Amennyiben a behajtesi elja,r66t Atad6 ad6hat6s6gi irat nem volt egy6rtelmri a
vdgrehajt6 sz{m{ra, a v6grehajt6nak arra is lehet6s6ge lett voln4 hogy tov6bbi thj6koztat st
kdqen az ad6hat6s6gt6l a vegehajtasi elj6ras lefolltatas6t illet6en. Kiildnds jelent6sdge van
ennek azokban az esetekben, amikor a v6grehajtrist a kbzigazgatdsi vdgrehajtas alapj6ul
szolgri{6 okirat alapjrin kell lefolltatni. Az ad6hat6s6g iitirata egyertelmiien felhivta a
v6grehajt6 figyelm6t arra, hogy a Dirikhitel szervezet a behajt6s sziiLneteltetds6t k6rte.
Mindezek alapjdn megillapitom, hogt a vdgrehajti a hatisdgi tigtek tisztessdges intdzdsihez
val6 joggal asszefiiggdsben visszdssdgot okozott, amikor az adihatdsdg dtiratdban foglaltak
ellen,lre a vdgrehajtdsi eljdrdst mind az illetdhartozas, mind a hallgatLi hitel-tartoztis
tdrgtdban telj e s kdrfre n folytatta.
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3) panaszossal szemben meginditott v6grehajt6si eljrirdsban panaszos
egyetemleges ad6starsa, a h6zastri,rsa munk6ltatdrinak adatait t6ved6sb6l a panaszos
munk6ltat6ja adataikdnt tiintettdk fel. Ebb<il az adminisztrativ tdved6sb6l ad6d6an a k6vetel6s
behajtrisa sor6n a v6grehajt6 a puuraszos jdvedelem6nek letiltasa targydban a panaszos
hr6z:stars6nak munk6ltat6j6t kereste meg. A j<ivedelem letiluhra ir6nyul6 megkeres6s
kdvetkeztdben a hdzastars munk5ltat6ja illetCktelen adatok birtok6ba juthatott. A vdgrehajtd
dltal el1iddzett adminisztrativ addftAgzitisi hiba vigrehajtdsi elidras zdrtsdga
ki;vetelmdnyinek drvdnyesaldsdt veszdlyeztette. A vigrehajti a hiba dszleldsdt kdvetden
haladihalanul visszayonta a letiltdst, a panaszos elndzdsdt kirve a tdves lelillds rendezise
irdnt intdzkedett.

a

Osszegezve: a tisztessdges elj6rrishoz val6 jog 6rv6nyesiil6s6nek alkotmrinyos
kdvetelm6nye magdban foglalja annak kdvetelmdnydt, hogy a vdgrehajt6si eljar6st a
vdgrehajthat6 okiratok tartalm6nak megfelel6en, azt alapuJ v€ve, az ad6s adatainak tiszl6z6s
kdvetrien folytassrik le.

t

Int6zked6seim
A jelentdsemben meg6llapitott, a vegrehajt6 mulasztiisiival, eljar6si hib6ival eltiid6zett
visszriss6g t6rgydban int6zked6st nem teszek figyelemmel arra, hogy a v6grehajt6 az egyedi
iigyben az ekiid6zett vissz6ssdgot ut6lagosan orvosolta.
Budapest, 2018. 6prilis ,t/
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