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Az elihrhs meginditisa

A bejelent5

2015. auguszrx 24-6n a ptispokszil6gyi lakosok egy csoporti6nak a nev6ben

koz6tdekri bejelent6st nyijtott be a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6dumhoz. Beadviltyiban a
Miniszt6riumndl vizsgillat nditisdt kezdem6nyezte 2011-2014. 6vekben az lzot6p Tililkoztat6
^
T6rsul6ssal l6trejott tilmogatilsi szerz5d6sek tigy6ben, Piispokszil6gyi teleptil6sre vonatkoz6an.
A bejelent6 a tobbszor kieg6szitett koz6rdekfi bejelent6se int6z6se miatt201,6. mitcius 1j6ln patasszal fordult a Hivatalomhoz. ISfogasolta, hogy az eljfu6 szefiI a bejelent6s6t nem
viz s g6lta ki megfelel6en.
Az alapvet6 jogok biztosir6l sz6l6 2071,.6vi CXI. torv6ny 38/A-C. $-ai 6rtelm6ben az
alapvet6 iogok biztosa - egyebek mellett - k6telemre vtzsgllja a koz6rdekfi beielent6sek
torv6nybenmeghatAtozottszervekdltahmegf eLeL6tnt1z6s6t.
Mivel a beadvinnyal osszefiigg6sben felmeriilt a tisztess6ges hat6s6gi eljirilshoz vaL6 jog,
a petici6s jog, valamint a iogillamisig elv6b6l fikad6 jogbiztons6g kovetelm6nye s6relm6nek
gyanitia, ez6t vizsgdlatot inditottam, amelynek sot6n megkerestem a r,emzet!- fejleszt6si
minisztert.

Az 6rintett alapvet6 iogok

A

a jogillamis6g

elv6b61 fakado iogbiztorcilg kovetelm6nye:
cikk (1 ) bekez d6s]
A tisztess6ges hat6s6g7 eljirishoz val6 1og: ,,Alindenkinek joga uan ahhoq, bogy iigyeit a
hatdstigok rdsryehall,is ndlkiil, tis4lessiges mddon ds dxryrii hatdriddn beliil inti1ryk. A hatdsdgok tiiradryben
jog6tlamis6g, valamint

,,Al agy aro rs pig f)ge t k

j

n d e n o kra ti ku s ogi l la m. " [Alaptorv6ny B)

meghatdroqottak sryrint ktinlesek dtintdseiket indokolni." [Alaptorv6ny )OilV. .ikk (1) bekezd6s]
Petici6s jog: ,,L4.indenkinekjoga uan ahhoq, hog egtediil uagy mdtokkal egyiitt, inisban kdrelemmel,
panassqal uagy jauaskaalforduljon bdrme! kdThatalmat gyakorld s7gruheq," (Alaptorv6ny )O(V. cikk)

Az alkalrn zott io gszabilyok
az alapvet6 jogok biutos6t6l sz6l6 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tovibbiakban: A1bt.)
a panaszokr6l 6s a koz6rdekfi bejelent6sekr6l szol6 2073. 6vi CLXV. torv6ny (a
tov6bbiakban: Pkbt.)
6vi C)CW. torv6ny (4t".)
az
^tomenergtdr6l7996.
az 6lTamhiztartisr6l szolo 2017.6rri CXCV. torv6ny (tov6bbiakban: Aht.)
az illlamhilztartdsr6l sz6lo tow6ny v6grehaltis6r6l sz6l6 368/2011. 6II. 31.) I(orm.
rendelet (tov6bbiakban: Avt.)
a I(ozponti Nukle6ris PlnzigyiAlapb6l az elTen6rz1si 6s informdci6s c6l.6 otkotminyzatt
t6rsul6soknak nyijtott tdmogatisok szabillyauol sz6l6 214/2013. C/I. 21.) I(orm. rendelet
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Megf llapitott t6nyillis

A bejelent6 2015. auguszrts 24-6t, majd 2015. szeptembet 2-6t kieg6szitett koz6tdekfi
bejelent6s6ben Ptispoksztlilgy kozs6gre vonatkoz6arr, a 201,1'-2014 6vekben l6treiott tamogatist
k6te. A
szLn1d1.sektigy6ben a tvlirirzt6d"n, mint t6mog*6 vasgillatilt, elTer6rz6s lefolytatisit
bejelent6 tobf, piisokszil6gyi lakos nev6ben fotdult a szaktatcihoz. A beadv6ny szeflrtt ^
Kozponti tlukle6ris P6rrzttgyl, Alapt6l szirmaz6 kolts6gvet6si t6mogat6sok egy t6sz6t L
telepiiil6sen t-i6vih*gyott c6lt6l elt6t6en, iogszerfitleniil haszn6lt6k fel'
A Miniszt6diim a bejelent6t 2075. szeptembet 23-6n a Pkbt. 2. (1) bekezdlse alapifin - a
bejelent6s tobb 6vet 6tfog6 id6tattam6ra 6s r6szletes tartalmirahivatkozissal - arr6l ta)6koztttta,

'

harntrrc rraprrill ho s sz abb ideig fog tattll;t''
A-kaz6rd.kff beielent6st szeptember 3O-6n, elektronikus riton is megkiildte a beielent5 a
Miniszt6dum illet6kes f6osztalyilnat - r6szletes, f6nyk6pekkel aliltdmasztott dokumentaci6val,
illetve 2015. okt6bet 25-6n kieg6szitette 6jabb inform6ci6kkal. A beadv6ny t6telesen megielolte
n6gy 6vrc visszamen6leg a tilmogatisi plrzek f.elhasznalilsa kapcs6n v6lelmezett vissz6ss6gokat,
rclart ellenffnond6sokal. A beadv6nyoz6 6ll6spontja szerint az 6vek 6ta foly6 vissza6l6sek
konkr6tan visszavezethet6ek Piisp oksztlilgy telepiil6sen a kozpltzfelhasznillis ellen6rz6s6nek
hiilryira,illetve nem megfelel6 szintfi elv6gz6s6re is'
' A f.;"t" nt6 201{. okt6ber 22-6n a-Miniszt6riumot tiilkoztatta, hogy feljelent6se alapifu a
rend6rs6g a targyiiiggyel osszefugg6 , mat folyamatban 16v6 rryomozils egy r6sz6t a NAV illet6kes
"rg rglia"a;irra 6ttette. A b.1"1"rrt6 rovid irton 6s tobb ir6sbeli megkeres6sben is
b6ntigyi
-" F6osztilyt6l a vizsgiiat lehets6ges-lezilrisinak id6pongfu6l, amelpe
t1iekiztatist"k1rt
.rjl.m6ny" szednt ellentmond6sos villaszokat kapott. T6bb, a beielent6 6kal k6pviselt
ptispakszil6gyi lakos ezut6n kozvetlentil is ir6sban 6s rovid riton is tiilkoztatist k6tt az ij;gy
Miniszt6rium megketesett szewezeiegys6geit6l 6rdemi villasztnem kaptak.
Z6iarat,
^zirrb^na
V6gii'1a Miniszt6rium ISZF /22745-3/2015. s2.,2015. december 10-6n kelt level6ben ar61
tAi1koztatri a bejelent6t, hogy a koz&dektt beielent6ssel azonos adattattalommal megtett
feljelent6sre 6s a bfincselekm6ny gyanijira, a folyamatbat l6v6 nyomozdsra tekintettel a
koz6tdek6 bejelent6st iltadta a rend6ts6g t6sz6re.
2076. mirctws 1-i6n a HivataL online panaszbenyniit6s felirlet6n benyfjtott
A bejelent6
'a
koz&dekfi bejelent6se tnt6z6,s6t kifog6solta. Panaszdban k6rte feliilvizsgilni a
k6relm6ben
Miniszt6dum Pkbt. szerini elifuilsit. S6relmezte, hogy a Miniszt6riumvillasza nem te{edtki az
filta)a lefolybtott vizsgillat megillapitilsara 6s etedm6ny6re, csupin zlr::a, hogy a koz&deLdt
bejelent6st megv'asgillta 6s mivel bfincselekm6ny gyanija mertilt fel, a bejelent6st ^
nyomoz6hat6s6gnak 6tadta. A panaszos kifogasolta, hogy a Miniszt6rium zit6 levelibet
megfogalmazott tiljlkoztatas tartalma, tehit a bfincselekm6ny gyalartia, a folyamatban l6v6
nyo-or6r m6r ismert t6ny volt. A koz6tdekfi beielent6s c6lia az volt, hogy felhivia a timogat6
figyelm6t a Kozponti Nukle6ds P6nziigyi Alapt6l szirmaz6 kolts6gvet6st tdmogatisokkal
kapcsolatos vissziss6goka 6s k6r1e a iogszabi\yban 6s a tamogatasr szerz6dlsben rogzitett
ellen6rz6si jogosiwinyok gyakod6s6t. Feliilvizsgilati k6telm6ben s6telmezte a p^naszos, hogy
tobb alkalommal irisban k6rte a Miniszt6riumt6l, hogy kiildje meg a n6gy h6naptgtart6 ilzsgillat
megillapitasait 6s eredm6ny6t, azorrban ezt a k6r6st figyelmen kivtrl hagytik. Kifog6solta, hogy a
Miniszt6rium 2fu6 levellben megfogalmazott tzjlkoztatas nem egy6rtelmfi. Nem deriiLl ki bel61e,
hogy a bejelent6sben megadott adatok vagy az NFM saj6t hatiskorben elvlgzettvizsgillata, alapiiln
mettilt fel a bfincselekm6ny gyantia. A t6i6koztat6sb6l az sem deril ki, hogy h6ny 6vet foglalt
magibat a vasgalat. A bejelent6s 4 6v v6lelmezett vissza6l6s6t tAqa fel, azonbat a rovid riton
adott ti\lkoztatAs szerint csak 1 6v vizsgillatAra van hat6skortik. A Pkbt. 2. S (4) bekezd6s6re
hivatkoz6ssal k6te a bejelent6 a vizsgillat eredm6ny6r6l val6 6tdemi tiljlkoztatdsdt; a megtett
int6zked6sekt5l va16 6tesit6s6t.
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Fentiek alapiiln panaszos zz6fi k6rte a koz6rdekfi bejelent6se kivizsg6l6sinak
feltilvizsg6latat, meri 611:ispontja szerint a Miniszt6ritm akozlrdekfi bejelent6st nem vizsg6lta ki
nem tdjlkoztatta.
A felmertilt alapjogi s6relemre tekintettel, a t6ny6ll6s nsztizilsa 6rdek6ben, az Ajbt. 21. $
nemzeti fejleszt6si
(1) bekezd6s a) pontj6ra tekintettel 2076.6prilis 27-& megketestem
^
minisztert, 6s az alibbi k6rd6sek megv6laszol6s6t k6rtem:
- A Miniszt6rium eleget tett-e a be6rkezett koz6rdekfi bejelent6s elint6z6se kapcs6n a
Pkbt. el5ir6sainak? A koz6rdekfi bejelent6s elb:l:6l6sit megalapoz6 vizsgillat 6llispontja
szerint csup6n az eli6t6st megel6z6 7 6v id6tartam visszisdgainak 6ttekint6s6t olelheti
telj eskorfi en, annak eredm6ny6r5l

fel?

- A

Miniszt6rium a tfimogatds jogszeri felhasznillsa kapcs6n a biintet6eli66ssal
pdrhtzamosan folytatott-e eli6r6st? Milyen jogcimen indutt az eljids 6s milyen

eredm6nnyel ziln:Jt? Amennyiben a t6mogat6 szewezetnek van )ogszabillyi ellen6rz6si
kotelezetts6ge, k6rem, jelolje meg a vonatkoz6 jogszabilyhelyeket!

- A

tyomoz6hat6s6gok megketest6k-e
folyamatban l6v6 nyomozds sor6n
^
^
Miniszt6riumot; nyij to tt-e adatszolgilkatast?
K6rtem tov6bb6, hogy t6j6koztasson art6l, miszerint megalapozottnak l6ga-e
^
bejelent6sben el6adottakat; amennyiben igen, rigy milyen int6zked6seket kiv6n kezdem6nyezni a
s6relem orvosl6sa vagy megsziintet6se 6tdek6ben.

megkeres6sre vdlasz nem 6rkezett, 2016.
szeptember 8-6n ism6telten megkerestem a Miniszt6riumot, hogy az A1bt.21. $ alapiitn 15 napon
betiil tij6kozasson 6116sponqdr6l. A Miniszt6riumt6l tilllkoztatis az ism6telt ir6sbeli megkeres6sre
sem 6rkezett, ez|rt 2077. mlrcius 22-6n rijb6l a konkr6t k6rd6sek megv6laszol6s6t k6rtem. A

Mivel ryrlvilntartdsunk szerint a hivatkozott

Miniszt6rium illet6kes f6oszt6lya 2077. mfucit:s 28-it atol t6j6kozt^tott, hogy a vilaszlevll
el6k6szit6se folyamatban van. A Miniszt6dum 6rdemi villasza 2017. ilprits 28-6n 6rkezett meg.
A Nemzeti Feileszt6si Miniszt6rium v6lasza

A

tdrca v6lasz6ban megyta, hogy a bejelent5k 6ltal tobbszor kiegl.szitett koz6rdekff

bejelent6s keret6ben megvizsg6lta az NFM rnint t6mogat6 6s azlzot6pTli6koztato T6rsul6s mint
timogatott kozott a 2074. 6vben l6uejott tilmogatisi szerz6d6st. A 2014-es 6v vizsgillatanak
indoka, hogy tz Atv. el6ir6s^ szerlnt a Miniszt6rium csak 2074. jan:u6r 1-i6t6lkezel6 szefrre a

I(ozponti Nukle6ris Plrrzigyr Alapnak (tov6bbiakban: I(NPA), illetve az lintett tdmogatilsi
szerz6d6sekben kozremfikod6k6nt r6sztvev6 Radioaktiv Hullad6kokat Kezel6 l{ozhaszni
Nonprofit I(orl6tolt Felel6ss6gd T6rsas6got (tovibbiakban: RHI( Ifft.) is k6tte a tilmogatast
szerz6d6sek feliilvizsgilatara. A feltilvizsg6lat sor6n megillapit6sra keriilt, hogy a tirca 6s azlTT
kozott megkotott t6mogatisi szerz5d6s 6ltal el6itakat mindhirom szerz6d6 f6l betartotta, a
elszimol6sokhoz el6tt mell6kleteket minden esetben csatolta (szerz6d6sek,
t6rsul6s
^z
teljesit6sigazol6sok, szilnTilkhiteles misolata, illetve etedeti aliirt p6ld6nyok).
A Miniszt6rium v6lasz 6ban alla is kit6rt, hogy a koz6rdekfi bejelent6k tajlkoztatilsa :6g6n
a folyamatban l6v6 nyomozils t6nye. A t6rca az informilci6szerzl.st kovet6en
tudom6sukra
iutott
felvette a kapcsolatot a rend5rs6ggel. Maid a Pkbt. 1. $ (5) bekezd6se alapi6n, 2015. december 106n akozlrdekfi bejelent6s keret6ben be6rkezett dokumentumokat iltadta r6sztikre.
A Pkbt. 1. S (5) 6.s a 2. $ (4) bekezd 6se alap)in az 6tt6teh6l, illetve a vbsgillat befejez6sekor
megtett int6zked6sr6l vagy annak mell6z6s6r6l a koz6rdekri beielent6t halad6ktalanul 6rtesiteni
kell. E rendelkez6seknek eleget t6ve a tfuca 2075. december 10-6n napi6n kelt level6ben
tiljlkoztatta a koz6rdekfi bejelent6t a koz6rdekfi bejelent6s vizsg6lat6r6l, illetve annak a nyomoz6
hat6sig r6sz6re tort6n6 6tad sar6l.
A Miniszt6rium felhivta a figyelmemet arra,, hogy a rend6rc6gt61 nem lrkezett villasz a
jelel eljilris lezfu6sfu6l, ez6rt megkeresik az illet6kes szervezei egys6get a tov6bbi tdilkoztatis
k6t6s 6rdek6ben.

J

az
t6rca ellen6rz6si 6s int6zked6si iogait a timogatisi szetz6d6,sek eset6n els6sotban
ig6ny
Aur. szab1lyozzik. Az A"r. tOO. $ (1) bekezd6se alapl1n ^ t6mog 6'5i
Air,., n.*.
^,
6s a sai6t fort6s felhasznillisilt logszabillyban, a pllyizatt
1ogorr6g,it, a kolts6gvet6si t6mogat6rs
A 100' S (2)
kiir6sban 6.s a timigatisi.r.r*d6rb"n meghatdtozott szervek ellen6rizhetik.
a tdmogat6i
bekezd6se szerint az"ellen6rz6sek lefolytattsin a timogatasi dont6s meghozatallt,
okirat liadisit, v^gy tAmogatisi szerz6d6s megkot6s6t megel6z6en, a_kolts6gvet6si t6mogat6s
^
valamint a
ig6nybev6tele ahtl,' a tlmJgatott tev6kenys6g befeiezesekor, illetve lezdtisakot,
a
6rtelm6ben
bekezd6se
(1)
s:/4.
$
iesz6mol6 elfogad6s6t kovet6 ot 6vig kerirlhet sor. Az At t.
rendeltet6sszer6
kolts6gvet6si t6logatis iogosulatlariig6nyberr6tele, jogszab6lys6tt6 vagy nem
szen6d6st6l
tort6n6
a
t6mogat6si
visszavonisa,
felhasin1l6sa, tovibb6 i.oit.6g.r"t6si timogatis
^
vett
ig6nybe
el6ll6s v^gy annak felmond6-sa eset6n ^ k"drr"r-6nyezett a iogosulatlanul
iigyleti kamattal,
kolts6gvetZsi t6mogatis osszeg6t a Korminy rendelet6ben meghatdtozott
vissza{rzetsi.
koteles
k6sediem eset6n kJsedelmi kamattal novelt m6rt6kben
A Miniszt6rium ielezte, hogy amennyiben az elifu6 hat6s6g arr6i 6rtesiti a t6tc6t az el)6rils
lez6r6s6tkcivet6en, hogy a kolts6g[,et6 si timogatilsok ig6nybev6tele )ogosulat)an, logszabilys6rt6,
Alrt. i" u, Aur. szabillyai szerint iilrhat el a
vagy nem rendeliet6sl z"{, uoli a tirca

A

kedvezm6nyezett f6llel szemben.

^i

elm.6lt h6rom 6v sorfun az elsz6moli,sokkal szerzett
szerz6d6sek tetvezetlbe
tapasztalatait a legal6bb 6venk6nt megkot6sre kertt6 t6rsul6si t6mogat6si
fo'lyr-urorrn beZpiti a m6g hat6klnyabb 6s megalapozottabb munkav6gz6s 6s elsz6mol6s

A

ientiek mellett

a

t6rca

az

6rdek6ben.

A vizsgilat megillaPithsai

A hatisktir tekintet6ben

Az alapvet5 iogok biztos6nak feladat- 6s hat6skot6t, vaiamint az ennek ell6tas6hoz
sziiks6ges vrzsgillatt jogosults6g okat az Ajbt. hat6ro zz^ rneg'
"A, A;[t. 3B/L.5 ertefneten az alapvet6 jogok biztosa vizsgillia a panzszokr6l 6s a

koz6rdekfi beielent6sekr6l szol6 torv6ny szerinti koz6rdekri bejelent6seknek a 18- $ (1) bekezd6s
a)-k) ponqa szerinti hat6s6gok 6lta[ kezel6s6nek gyakorlatit, valamint k6telemre az ewes
koz6rdekri beielent6sek megfelel6 int6z6s6t.
A Nemzeti Fejleszl6si Miniszt6rium - mint kozigazgatilsi szerv - az alapvet6 iogok
biz to s a 6ltal v tzs gilhat6 ha t6 s 6gnak min6 siil.

Az 6rintett alapvet6 iogok tekintet6ben
alapvet6 iogok biztosa egy adott tarsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszer feltdilsa sor6n auton6m, objektiv 6s rieutr6lis m6don, l<tzitolag alapiogi 6rvek
felsorakoztatisival6s cisszevet6s6vel tesz eleget mand6arm6nak. Az alapjog1 biztos az tnt€zmlrry
l6trejotte 6ta mindig is kovetkezetesen, zsin6rm6t6kk6nt t6maszkodott az Alkotm6nybfu6s6g
alapvet6 1og6llami ganncrilWal 6.s az alapjogok tafialm|val kapcsolatos elvi meg6llapitisara,
valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sai ment6n - alkalmazta az alapiogkorl6toz6s alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott alapiogi teszteket.
7. Az Alaptorv6ny XXIV. cikke (1) bekezd6se 6rtelm6ben mindenkinekjoga uan ahho7, hogy
ilgyeit a hatdsdgok resryehallis ndlkiil, tisTlessdges mtidon is dssTgrii hatdiddn beliil intdfik.
Az Alaptorvlny hat6lybal6p6s6t megel6z6en az -Llkotminy a tisTlessiges e[dnishoTuald jogot
explicite ugyan nem nevesitette, ugyanakkor az Alkotminybr6sig gyakorlata szeint az a
fiiggetlen 6s p6rtadan bfu6silghoz va16 iog, illetve a jogbiztons6g elv6b6l levezethet6 eli6r6'si
garanci6k egym6xa vonatkoztatisival tafialmilag levezetett olyan alkotminyos alapjogot jelent,
amely komplex kovetelm6nyrendszert testesit meg, mag6ban foglalva valamennyi, a iogilllamisig

Az
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6rt6krendj6nek megfelel6 elliltdsi alapelvet 6s norm6t. A 2012. jantir 1-i6n hat{iyba l6pett
Alaptorv6ny mfu expressis verbis tartalmazza ahat6sig1 iigyek tisztess6ges rnt6.z6.s6hez val6 iogot,
rogziwe, hogy a kozhatalmu szervek, hat6s6gok az igyeket rlszrehajlils n6lkiil, tisztess6ges
m6don, 6sszerri hatiid6n betiil int6zz6k, dont6seiket pedig a torv6nyben meghatirozott^k szerint
indokolj6k. A tisztess6ges elj6r6s kcivetelm6nye olyan nintsdg amelyet az eldnis eges{nek dt
kiiriilmdryeinek fgyelembeaiteliael lehet megttdlni, 6s amely hatdkoryt gd/dt kdpe{ a garancidlis sqabdfyok
siinddkolt fdlretiteldnek, f6ke6rtelmez6s6nek, 2z egys6ges iogalkalmazils hifinydbol, a
l<tszdmithatatlans6gb6l kovetkez5 t6nyleges 6s eshet6leges 6rdek- 6s jogs6relmek
bekovetkez6s6nek. Ezt oJktozik azok a kor6bbi AB hat6rozatok is, amelyek ujra meg .uira
kihangsulyoztilk: a kiiquetlen alkotmdryti garancidk gaqda:dgusrigi is cilsryntsegi okokbrll, az eli6r6s
id6szer6s6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyesiil6se cim6n sen melldqhetdk.
egyszerfisit6se vagy
^z
149/1995.CitI.27.) ABhatilrozat,5/7999. (III.31.) ABhatilroz t,422/B/1999. AB hatirozatf
Az Alkotmdnybfu6silg szednt a tisztess6ges elj6r6s kovetelm6nye olyan min5s6g, amelyet
az eljfuils eg6sz6nek 6s korii{m6nyeinek figyelembev6tel6vel lehet megitllnt16/1998. (III. 11.) AB
bat6tozat).lJgyanez ahatdrozat a kovetkez6t is kimondta: Eryrt egyes rdsTfetek hidrya ellendre i?P,igy,
mint aq iissq,es risqfets4tbdlt beturtdsdnak dacdra lehet a4 e[dnis ,,mdltdn-ytalan" aagl ,,igarydgtalafl", auagy
,,nem tisqlessiges". A tisztess6ges eli6r6.s kovetelm6nye a hat6s6gi iigyek rnt€z|se sor6n teh6t
tulmutat az eli6fislegahtilsin. Az Alaptorv6ny XXIV. cikke 6rv6nyestl6s6hez nem elegend6,ha a
hat6s6gok betartj6k az ljrgy elint6z6s6re r6nyad6 anyags 6s elj6r6si iogszab6lyokat, hanem
sziiks6ges az is, hogy mind az egyedi iigyint6z6s, mind az arra b6nyado jogszabilyok segits6k az
iigyf6li j ogok 6rv6nyestil6s6t.
2. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint MagyarorsTdgfiigetkru, demokratikusjogillam.
Az Alkotminybiros6,g tobb hat6rozatiban r6mutatott, hogy a jogillam n6lkii{ozheteden
eleme a jogbatons6g. A jogbiztons6g az 617am koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t, hogy a iog
eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes jogszabillyok is vil6gosak, egy6rtelmriek, mrikod6siiket
tekintve l<rszimithat6ak 6s el6rel6rhat6ak legyenek a norma cimzettlei szilmira. A jogbiztonsig
egyes norm6k egy6telmfis6g6t koveteli meg, de az egyes iogint6zm6nyek
nem csup6n
^z
mrikod6s6nek kisz6mith atosigit is. 19 /1992. (I. 30.) AB hatirozatl ,Nz Alkotn6nybir6s6g szerint
az alanyi jogok 6rv6nyesit6s6re szolgillo eljdrist garanciilk a jogbatonsdg alkotm6nyos
kovetelm6ny6b6l erednek, de szoros kapcsolatban 6llnak a jogegyenl6s6ggel, torv6ny el6tti
egyenl6s6ggel is. A megfelel6 eliilrisi garanctdk n6lkiil mfikod6 eljir.ilsban ugyanis a jogbiztons6g
zz,amis6relmet szenved. [9/1992. (L 30.) ABhatirozat,T5/7995. (XI.21.) -LBhatilrozat)Ez6rt
alapvet6ek aiogbiztons6g kovetelm6nye szemponq6b6l az eliilrisiogi garanciilk. Csakis formahzillt
eljfurisi szab6lyok megkovetel6s6vel 6s betartilsdval mffkodhetnek alkotm6nyosan ^
jogint6zm6nyek. Az Alkotm6nybrosig 6rtelmez6se szednt a jogilllamisdg egyik alapvet6
kovetelm6nye, hogy akozbatalommal rendelkez6 szervek is csak aiog6ltzlmeghatirozott ketetek
kozott feythetik ki a tev6kenys6gtiket. [56 / 199 1. (XI. 8.) AB hatdtozatl
3. Mindezek alapjitklpezi az Alaptorv6ny )O(V. cikke, amelynek 6rtelm6ben mindenkinek
joga uan ahho7, hogy egyediil uagy mdsokkal egtiitt, lnisban kdrelemmel, panassqal uagtjauaslattalforduljon
btirme! ktiihatalmatgyakorli sryraheq, A petici6s jog klasszikus tartalma alap)h ugyanis k6t fogalmi
elemmel bir; nemcsak a k6te1em, paflas4 illetve javaslat beny'ujt6s6t ak6r egylnjleg akilt
kollektiven, hanem a kozhatalmat gyakoil6 szew v6laszad6s6t is, ami magiual uon1a, hogy a4 adolt
iigyet foglatkoinia kell. Az Alkotmilnybrosdg 6ttelmez6s6ben mindenkinek ioga var, atra, hogy
egyediiLl vagy m6sokkal egytittesen ir6sban k6relmet vagy panaszt terjesszen el6 azol<hoz az
illit6kes 611ami szervekhez, amelyeknek a kiilon iogszabillyok 6ltal meg6llapitott egyik alapuetd
funkciria aqok elbinildsa ds orvosldn.1987 /B/1990. AB hat.l
EzLk egyrittes vizsg6lata adja ki a jelen iigy szempontj6b6l l6nyeges alaplogS tattalmat,
amely szerint i vizsgillat al6 vonhat6 illlami szervek olnpjog, kdteleryttsdge feldkli mind a4 e/drds
lefofitatdilnak tdrytit, mind anruak mindsdget.

5

Az tigy 6rdem6ben

A bejelent6sb6l, annak kieg6szit6serb6l, az eliir6 szew v6lasz6b6l, a koz6tdekfi

beielent6s
rnt6.z6.s6revonatkoz6 p^nasz beadv6nyb6l, valamint a feliilvizsgillatt eliilrisban a megketes6semre,

k6rd6seimre kapott miniszt6riumi villaszb6lvizsg6latom soritaz al6bbi megllapitilsokat tettem.
A pktb. 1. S (3) bekezd6se szelint a koz6rdekri bejelent6s olyan korti{.m6nyte livia fel a
y^gy az eg6sz t6rsadalom 6rdek6t
figyelmet, ,m.lyn.[ orvosl6sa y^gy rnegsztntet6se a kozoss6g
siolgillla. A koz6rdekri bejelent6s iavaslatot is tartalmazhat'
Az 1. S (5) bekezd6se szerint, ha a panaszt v^gy a koz6rdekri beielent6st r.'err, ^z elifuilsra
jogosult
tett6k meg, a p^naszt vagy a koz6rdekff beielent6st a be6rkez6.s6t6l szimitott
"r.*L.r'
v^gy
ny"olc napon beltl az eljdrilsra iogosult szervhez 6t kell tenni. Az 6ttetelrr6l a paflaszost
^
taz6rdeki bejelent6t az 6tt6telTel egyidejffleg 6rtesiteni kell. Ha a koz6rdekfi bejelent6s iogszablly
logalkot6i hat6skorrel
megalkot6s1ra vagy m6dosit6s6n-'tdnyul6 iavaslatot tattalmaz, azt

^

rendelkez6 szem6lynek vagy szervnek is meg kell ktildeni'
A 2. S (1) iekezd6se szerint, ^ paflaszt 6s a koz6rdekfi beielent6st - ha torv6ny elt6t6en
nem rendelkizrk - az eljll:rsra jogosult szewhez tort6n6 be6rkez6s6t6l szdmitott harminc napon

belirl kell elbir6lni.
A 2. S (2) bekezd6se szerint, ha az elbfuillist megalap oz6 vrzsgillat el6telilrhadag harminc
napn1l ho.rr^bb ideig tart, elr6l a panaszost vagy a koz6rdekri beielent6t - az elint6z6s v6rhat6
indokainak egyrdejri kozl6s6vel - tiilkoztatntkel'.
idipontj6nak 6s az
' i 2. (4)"llArirrmeghosszabbod6sa
vtzsgillat befeiez6sekot bekezd6s- szerint, az el)6r6sra jogosult szenr
S
^
^
min6sitett adat, illetve torv6ny alap)h tizleti, gazdasdg1 vagy egy6b titoknak min6siil5 adat
kiv6tel6vel - a megtett int6zked6sr 6l u^gy annak mell6z6s6r6l - az indokok megielol6s6vel - a
panaszost y^w a koz6rdekfi beielent6t halad6ktalanul 6rtesiti.
Az,t]tt. 3a/A $ alapi6n az alapvet6 jogok biztosa k6telemre vasgillia a Pkbt. szerinti
koz6rdekff bejelent6seknek iz Aibt. 18. $ (1) bekezd6s a)-k) pontja szerinti hat6s6gok 6ltali
megfelel5 ntlz6,s6t. A 38/C. $ atapj6n a be)elent6 az illrcala v6lelmezett visszissig orvosl6sa
6rdlk6ben beadvintyal fordulhat az alapvet6 jogok b)atos6hoz,ha a) az eli6t6sn iogosult szerv ^
koz6rdekfi bejelent6st megalapozatlannak nyilv6nitia, b) a kozltdektr beielent6 a vizsg6lat
eredm6ny6vel nem 6rt egyit, i1 karlrdekff bejelent6 6ll6sponga szeitnt az eli6r6sn jogosult
^
szerv koz6rdekri bejelent6st nem vizsg6lta ki telieskorfien.
^
A csatolt dokument6 cio alapjir. meg6llapitottam, hogy a Miniszt6rium beielent5nek irt
vizsgillatit lez6r6 villasz lev6b6l nem deriil ki, hogy a Miniszt6riumnak volt-e hat6skore a
kozJrdekfi bejelent6s v'asgillatin A Pkbt. szerinti 6tt6tel akkot alkalmazhat6, amennyiben a
koz6rdekff bejelent6st nem a hatiskorrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 eliilto szervhez tett6k meg.
A t616koztat6s nem egy6telmfi a tekintetben sem, hogy a brincselekmlny gyaniiilnak

megillTapitasilra a tilmogatisi szerz6d6sek felvlvizsgalatilt kovet5en kovetkeztetett-e ^
Miniszt6rium. Ahogy a villasz arra sem te{ed ki, hogy a t6mogat6, KNPA kezel6 szerv6nek
vasgillata, ellen6rz6si jogosiw6nyai jogszabilly szerint h6ny 6v id6tatamn teriedhet ki. A
Miniszt6rium r6szemre megkiildott villaszibol arra lehet kovetkeztetni, hogy a tamogat6nak 6s a
kozremriko d6 szewezetaek az Aht., Avr., 214/2013.0/I. 21.) Kotm. rendelet, valamint a hatilyos
timogatisi szen6d6s szerint sz6les kor6 ellen6rz6si jogosiwilnyai (helyszini ellen6rz6s, vonatkoz6
dokumentumok, sz6ml6k, szfumviteli bizonylatok vizsg6lata, tagtelepiil6sek konprvezet6s6be va16
betekint6s) 6s int6zked6si lehet6s6gei ftolts6gvet6si timogatas visszavon6sa, a t6mogat6sr
szerz6d6st6l tort6n6 el6l76s vagy annak felmond6sa, a jogosulatlanul ig6nybe vett kolts6gvet6si
tdmogatds visszakovetel6se iigyleti kamattal, k6sedelem eset6n k6sedelmi kamattal novelt
m6t6kben) vannak. A Pkbt. 2. $ ($ bekezdlse el6lr1a, hogy az eljilr6 szerrr a vizsgillat
befejez6sekor a megtett int6zked6sekr6l, vagy annak mell6z1s6r6l, az indokok megjelol6se mellett
koteles tiilkoztatnt a bejelent6t. All6spontom szerint a tobb ptispokszil6gyi lakos nev6ben eli6r6
bejelent6 r€szlre a Pkbt. szednt el6tt tijlkoztatilsi kotelezetts6g6nek az NFM nem tett

6

teljeskorrien eleget. Ezzel a Miniszt6rium a peticitis joggal, a jogillamisdg eludbdl fakadd jogbiqlonsdggal,
ualamint a tisqlessdges hatdsdgi e/dnishoqualdjogal i)xT,efiigg,isben uissqrissrigot okoTott.

Int6zked6sek

Az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se alapiiln felk6rem a Nemzeti Fejleszt6si Minisztert, hogy
int6zkedjen
- a bejelent6 valamennyi megvillaszolatlan k6rd6s6re - figyelemmel a sztiks6ges, bele6rtve
hat6skor
megl6t6re vagy hrilnyilra utal6, iogszabillyokkal is aliltamasztott, illetve a Pkbt. 2. S (4)
a
bekezd6s6nek - adott megfelel6 6s teljeskorri tiljlkoztatdsr6l,
- a jelent6semben feltilrt alapvet5 jogokat 6rint5 visszissigok jov5beni bekovetkez6se
lehet5s6g6nek megel6z6s6r6l azzal, hogy a koz6rdekri bejelent6sek int6z6se sor6n fokozott^rr
tigyeln ek a v onatko z6 el6ir6 s ok marudlktalan b etzrtis 6ra, tov 6bb 6, h o gy
- zz alapvet5 jogok biztosa az illtala folytatott vizsg6latok sor6n, alkotm6nyos jogkore
gyakorlisa 6.s a t6ny6ll6s isztizisa 6rdek6ben tett megkeres6seiben foglaltaknak megfelel6
marad6ktal an, 6.s hatdid6ben tot6n5 t6jlkoztatist kapjon.

Budapest, ZOt7.
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