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1.

Az elihtits megindithsa, el6zm6nyek

Egy id6s, kozleked5k6pess6g6t tekintve srilyos fogyat6kosnak min6siil6 panaszos fordult hozzdm
bJadv;nnyal a Borsod-Ab aij-Zemplln Megyei I(orm6nyhivatalnak (a tov6bbiakban:
I(orm6nyhiv atal) a szem6lyg6pkocsi szerz6si tdmogatissal kapcsolatos elllrlsdval kapcsolatban.
Tekintettel ara,hogy a feladat- 6s hat6skoromet szab6lyozo 201'1. 6vi CXI. torw6ny (a
tov{bbiakban: Ajbt.) 1. S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 iogok biztosa tev6kenys6ge sor6n
fordit a
- ktlonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytat6s6val - megkiilonboztetett figyelmet
2007. 6viXCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal 615 szem6lyek iogair6l sz6l6 egyezm6ny
(a tov6bbiakban: CRPD) v1.grehaltisilnak segit6s6re, v6delm6te 6s e11en5rz6s6re, ^
panaszbeadvdny nyomdn az AJbt.2O. S (1) bekezd6se alapiinvizsgillatot inditottam.

-

vizsg6lat eredm6nyes befejez6se 6rdek6ben az AJbt. 21. S (1) bekezd6se alapiln
tiilkoztat6st k6rtem a7 embei endfondsok minis{eritdl, ai tga;sdgiigyi minisTlert1|, ualamint a
Mi ni s7lere lnti ks dge t u ry td m inis 7!e rtdl.

A

e

2. Erintett alkotmdnyos iogok 6s alapelvek

jogillamisig eladbdl fakadri logbi4tonstig ktiuetelmdryte ds a tis{essdget eljdnisho1 uald jog
[Alaptorv6ny B) cikk (1) ,,Magyatorszdg fiiggeden, demokratikus iog6llam."];
A nemrytkd{ jogx kanleryttsdgek ds a belsd jog t)ssThanga [Alaptorv6ny Q) .ikk Q)-Q)
bekezd6s,,Magyarorszig nemzetkozi jogi kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben
biztositja a nemzetkcizt )og 6s a magyar jog osszhangit. Magyarorsz6g elfogadia a
nemzetkozi tog 6ltalinosan elismert szabillyait. A nemzetkozi log m6s forrisai
jogrendszer r6.s26v6.");
iogszabi}yban tort6.n6 kihirdet6siikkel v61nak a maryar
jog
A7 enberi mdltdstighoi uald
[Alaptorv6ny II. cikk ,,Az emberi m6lt6s6g s6theteden.
Minden embernek joga van az 6letb.ez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, a m^gzat 6let6t a
fogantatdst6l kezdve v6delem illeti meg."];
A7 egyenlf bindsmrid ktiuenlmdnle ds a7 esdfiegyenltsig elfimorylitdsdnak elae [Alaptorv6ny XV.
cikk (1)-(2)-(5) bekezd6s ,,A torv6ny el5tt mindenki egyenl6. Minden ember iogk6pes.
alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztet6s,
Magyarorszdg
^z
nevezetesen fa), szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny,
nemzeti vagy tirsadalmi szirmazds, vagyoni, sziilet6sr vagy egy6b helyzet szednti
ktlonbs6gt6tel n6lkiil biztositla. Magyarorszig kiilon int6zked6sekkel v6di a
gyetmekeket, a n6ket, az id6seket 6.s a fogyatlkkal 6l6ket."
Afogtatdkosstlgal dl6k kiemelt uidelme [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s ,,Magyarorszdg
kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id5seket 6s a fogyat6kkal

A

616ket."]

3. Alkalma

z

ott io gsz

^bilyok

A

fogyat6koss6ggal 616 szemllyek jogair6l sz6l6 ENSZ Egyezmlny (1\{agyarorsz6.gon
kihirdette a 2007 .6vi XCII. tor6ny, a tov6bbiakban: CRPD)
Magy arorsz6g Alaptorw6nye

1

A

szerz6d6.sek jog6r6l sz6l6 B6csi szerz6d6s (X{agyarorsz6,gon kihirdette a 1987. 6vi 1,2.
torv6nyerejfi rendelet)
A kozrgazgatl,si hat6sigS eljitls 6s szolg6ltatds illtalSnos szabillyauol szolo 2004. 6vi
CXL. torw6ny (a tov6bbiakban: I(et.)
A fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6giik biztosit1,sirol szolo 1998. 6vi
XXVI. tor6ny (a tov6bbiakban: Fot.)
A polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntartis6r6l szolo 1992. 6vi L)il/I.
torv6ny (a tov6bbiakban: Nytv.)
A srilyos mozg6skorliltozott szem6lyek kozleked6si kedvezm6nyet6l szolo 1.02/201.1..
NI.29.) I(orm. rendeletben (a tov6bbiakban: I(orm. rendelet)
A polg6tok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntartds6r6l szolo 1,992. 6vi LXVI.
torv6ny v6.grehaitS,sdrol sz6l6 146/1993. (X. 26.) I(orm. rendelet

4.

A megitllapitott t6nyill6s

4.1. Panaszbeadvdny

A

beadv6ny szerint pallaszos szem6lyg6pkocsi szerz6st t6mogat6s lrdntt k6relm6t
I(orminyhivatal au hivatkoz6ssal utasitotta el, hogy panaszos nem tudott a sulyos^
mozg6skorliltozott szem6lyek kozleked6si kedvezm6nyer6l szolo 1,02/2011. (VI. 29.) Korm.
rendeletben (a tov6bbiakban: I(orm. rendelet) rcgzitett felt6teleknek megfelel6 sz611tt6,st v6.gz6
szem6lyt megjelolrri, illetve nem csatolta a sziiks6ges mell6kleteket.
Panaszos a I(orm. rendelet 7. S (3) bekezd6s b) pontja alapiin szdllitist v6.gz6 szem6lyk6nt
gyermek6t jelolte meg, az elutasit6 hatilrozat indokol6sa 6rtelm6ben azonban panaszos gyetmeke
a I(orm. rendelet 2. S d pont gb) alpontja 6telm6ben nem v6llalhatja srilyosan mozg6skorliltozott
6desanyja sz6l1tt6s6t, ugyanis lakcimiik alapjdn nem dlnek legaldbb egy due egy hdTlartdsban.
Panaszos kifejtette, hogy a k6relm6b,ez csatolt hat6s6gi bizonyiwlnnyal igaqolta, bogy 2008

affa
dta ki)4i)s hdlartdsban dl gyermekduel, aki eltax1a is gondo7ya, a I{ormityhivatal azonban
^zt
hivatkoz6ssal hagyta figyelmen kiviil 2016. okt6ber 24-6n kelt elutasit6 hat|rozatlban, hogy a
hatosS"gp bizonyiwdnyban k6t tant 6ltal bizotyitant kivint koriilm6nyt a l{ozigazgat6si 6s
Elektronikus Kozszolgiltatdsok I(ozponti Hivatala Integr6lt Potill-alapi Lek&dez6 Rendszer (a
tov6bbiakban: hat6s6g nytTv6ntartils) adatai szerint flem vezett6k 6t, igy a hat6s6g7 nyrlvdntartds
szerint k6relmez6 paflaszos 6s a sz61\t6silt villlalo gyermeke csup6n 2016. jrinius B. 6ta
rendelkeznek azonos lak6hellyel, bejegyzett tartozkodilsi helyiik Pedig nincs.
4.2.

A megketesett szewek vdlaszai

4.2.1.

Az

A szocidlis igyek1t

6s a tdrsadalmi

felzdrk6zdsdr felelfis dllamtitkdr vilasza

a

pataszbeadv6nyban s6telmezettekkel kapcsolatos szakmai 6l7aspong6t6l
k6rtem t6jlkoztatast, valamint k6rtem, hogy v6laszlevel6ben arra is t6.r1en ki, hogy ^
I(orm6nyhivatalok az eljilrisatk sor6n milyen dokumentummal 6s mely iogszab|ly rendelkez6s
alapj6n k6rik igazolni a kozos hlztartilsban va16 egytitt6l6s t6ny6t.
A kapott tilllkoztatds szerint I(orm. rendelet 2. $-6nak g) pontja szerint s$llitd:t uig76
siemdljt a srilyos mozgiskorliltozott, illetve ^z egy6b fogyat6koss6ggal 616 szem6iy
szem6lyg6pkocsival tort6n6 szhl\t6s6t ir6sbeli nyilatkozatbanvilTalo, g6pkocsi vezet6s6re jogosit6
6rw6nyes yezet6t enged6llyel rendelkez6 t. ] gb) a sulyos mozg6skorliltozott, illetve egy6b
fogyat6koss 6ggal €16 szem6llyel legal6bb egy due kdids hdTtandsban dl6 v6r szerinti, orokbefogadott 6s
nevelt gyermek, vagy testv6r, [...] amennyiben nem 6ll a j6rmiivezet6st6l eltilt6 ioget6s bir6i it6let
v agy szabillys 6t6si hat6rozat hatily a alatt.
6lTamtttk6rt6l

2

egyiitt 1ak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy tatt6zkod6si
hellyel renJelkez6 szem6lyek kozoss6ge min6stl. Az I(orm. tendelet szabdlyozdsiban ez a
szem6lyi kor a sulyos mozg6skorliltozott, illetve egy6b fogyat6kossdggal 616 szem6llyel azotTos
lakcimen 616 v6r szerinti, orokbefogadott 6s nevelt gyermeket, illetve tesw6rt ielenti, amennliben a
kdTtis hriqlartisban dlds iddtartama ai egy duet eldri. Az Nyw. 5. $-6nak (4) bekezd6se alapi6n a polgir
lakcimdnek a bejelentett lak6hely6nek, illetve tart6zkod6.si hely6nek cime min5stl. A Nytv. 14. S6nak a) pontia szerint a nytlvantartils szervei az 6ltaluk kezelt lakcimadatokat a polg6r
lakcimbejelentr6se alapjit gy6itik. A 26. $ (1) bekezd6s rigy tendelkezik, hogy a Magyarcrszdg
teriilet6n 616, a torv6ny l'nt6lya al6 tartoz6 polg6t t4. $ (1) bekezd6s] koteles bekoltoz6s vagy
kikoltoz6s ut6n h6rom munkanapon beliil lak6hely6nek, illetve tart6zkodilsi hely6nek cim€t
ny rlv funtatisb a v6tel c6l16b ol b e j elenteni (akcimb ei elent6 s) .
A 3. S (1) bekezd6se szerint az Nytv. szerinti nytlvlntartis olyan ki)7hiteles hatdsdgi
az e torv6nyben meghatatozott
rytilarintartds, amely a nytlvilntart6sban szerepl6 polg6roknak
szem6lyi, lakcim 6s 6rtesit6si cim adatart, valamint az azokban bekovetkezett villtozilsokat
tartalmazza 6.s rgazolja. Mint kozhiteles nyilv6ntartis, teljes bizonyit6 er6vel bizonyiga tehdt a
benne foglalt adatok val6sigit.
i t616koztat6s ki6t arra is,hogy az Nyw. v6greba)t6s6r6l szol6 746/7993. (X. 26.) Kotm.
rendelet 16. $-a szerint az Nytv. 13. S (1) bekezd6se szerintr szem6lyi azonosit6r6l 6s a lakcimr6l
sz6lo hat6sdgS igazolviny c6l1a a polgir tilllkoztatdsa szem6lyi azotosit6i6r6l 6s bejelentett
lakcim6r6l annak 6rdek6ben, hogy azokat a polgir torv6nyben el6fut kotelezetts6ge teljesit6s6hez
kozhitelffen igazolhassa . A lakcimet tga3olri hatdstigi tgaVoladryt teh6t olyan baonyito kozokirat, amely
HdT1artrisnak

az

egy lak6sban

bizonyitja a benne rogzitett adatok (pl. a lakcim) tartalmival6dis6g6t.
4, 2.

2.
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te nile

ti kd ziga zg a fi s 6 rt fel e I 6 s dll am ti tk d *in ak vdl a s z a

6ll6sponti6r6l k6tem
till6koztatist, kiilonos tekintettel arra,hogy a I(orm6nyhivatal jogszerfien i6rt-e el, amikot a kozos
hdztart6sban val6 egyiitt6l6s t6ny6t igazol6 hat6sigi baonyiwdrryt figyelmen kivil hagyta 6s
elutasitotta panaszos k6relm6t.

A miniszteft6l a panaszbeadv6nyban s6telmezettekkel kapcsolatos szakmar

A

kapott tijlkoztatls alapjdn panaszos kozleked6si kedvezm6ny megilllapit6sa ir.6ntt
k6reim6vel 2076. szeptember 23-An fordult a Kormilnyhivatalhoz. A I(otm. rendelet 7. $ (3)
bekezd6s b) pontja alapl6n a k6relemhez mell6kelni kell a sulyos mozg6skod6tozott szem6ly
6rv6nyes vezet6i enged6ly6nek f6nym6solat6t, illetve ha a k6relmez6 vezet6i enged6llyel nem
rendelkezik, megllevezhet szilllitdst v6.gz6 szem6lyt, amit panaszos gyermeke tekintet6ben
megtett.

A I(orm.

rendelet Z. S g) pont gb) alpontja 6rtelm6ben sylllitdst adgqd :rymifi a srilyos
mozg6skoditozott, illetve az egy6b fogyat6kossilggal 616 szem6ly szem6lyg6pkocsival tort6n6
szilllttilsit ir6sbeli nytlatkozatbanvdllal6, g6pkocsi vezet6s6re jogosit6 6rv6nyes vezet6i enged6llyel
rendelkez6, a klreknez6vel legal6bb egt iue kiiii)s bd4tartdsban dl6 v6r szerinti, orokbefogadott 6s
nevelt gyermek, vagy testv6r lehet. Panaszos a gyermek6vel ktiTtis hdlartdsban lakdst a Meificsdti
OnkonndryVatjegyifije dltal kidllitott, kit tanil aliiristiualelldtott hahistigi bi4oryindnrqal kiadnta igarylni
A I(otm6nyhivatal - a hat6s6ai bizonyitv6nyban foglaltakkal ellent6tben - a hat6s6,gp
nyrlv6ntart6sb6l meg6llapitotta, hogy panasyos, aalamint gtermeke csak 2016. jilnius 8-tdl dlnek koitis
hdT1art,isban A I{et. 86. S (l^) bekezd6se szerint a4 el/enkeif bi1oryitdsdig a hattisigi nliludntartdsba
belegyTett adatnil udlelmeini kell, hogy a{ennill. A Konndryhiuatalgtakorlatit, ame[t sryint minden esetben a
hatdsdgi ryiludnturtds adatait ues{ alqal a koiiis hdryartdsban dlds igaiolisdra ai alapoTta neg hogy a
kdqhinhs rytiludnturtis alapldn tgy bilosithatd aTdllami timogatdsjogsryrfrfelhasindldsa.
A I(orm6nyhivatal panaszos k6relm6t elutasitotta, ara hivatkozva, hogy abban a I(orm.
rendeletben megltatdrozott felt6teleknek megfelel6 sz61\t6st v6.gz6 szem6lyt flem neveztek meg.
Panaszos a dont6s ellen jogorvoslati k6relemmel nem 6lt. Az illTarrrtttk6r 6ll6spontja szerrnt a
I(orm6nyhivatal ell|rdsa avonatkoz6logszabillyokban foglaltaknak megfelel6en tort6nt.

a

J

Az egy6rteimi szab6lyoz6s 6tdek6ben az 6llamtsrk6r )avaslata szerint sqiiksdges lehel a Korm.
rendelet kiegesTltdse aiial, hogt a hatrlsdg risihfil a lakcirn rnegillapitdsa lekintetiben a srymdfii adat- is
lakcimryiludnturtis adatai ai iruinladdak. Vdlemdrye sryint, eryyl egydnelmiiad tehetd a bi4orytittisi eljdnis
sonin alkalmaTzndd es$tiy
4.2.3. Az igazsdgiigyi

miniszter vdlasza

A minisztert6l a panaszbeadv6nyban

s6relmezettekkel kapcsolatos szakmar 6ll6spong6r6l k6rtem

tijlkoztatdst, kiilonos tekintettel arra, hogy a kozcis hiztartdsban val6 egyritt6l6s t6ny6t rgazol6
hat6s6gi bizonyi*Lny figyelmen kiviil hagyhat6-e a lak6hely 6s tart6zkod6si hely nytlvtntartilsdn
szolg6l6 hat6 s6gi ny tlv ilntartis s al s z emb en.
A kapott tdi6koztat6,s alapjdn az Nytv. 26. S (1) bekezd6se alapjin,Magyarorsz6g tenilet6n
615, e torv6nyhat|lyaal6tartoz6 polg6r kiiteles beki)ltdids uagy kikd/ti)4ds uttin hdmm munkanapon beli)l
lakdhefidnek, illelae brtdTkoddsi hefiinek cimdt njtiludntartdsba udtel cdljdbdl b/elenterui; h6rom munkanapon
beliil teh6t az igyfll koteles bejelenteni ahat6s6gnak ki- vagy bekoltoz6s6nek t6ny6t.
A nliludntartdsban sryreplf adatok wgyanakkor nem taniliy'dk minden esetben a uallsdgos tdnleket;
a<a<a tdryleges lakhatds ilirtinhet a lakcin-n1i/utinturtdfuan nem sryreplf cimen is. A miniszter felhivtaa
figyelmemet a I(et. 86. $ (1a) bekezd6s6re, amelynek 6rtelm6ben aiellenkeiI biioryitdsdiga hatdsigi
nliladnturtdsba belegyrytt adatnil udlelneTni kell, hogy a7 fenndll, a hatdsigi ryiludnturtdsbdl tiirdlt adatnil
udlelmeini kell, hogy nem dll fenn. Senl<t sem hivatkozhat ana, hogy a hat6s6gi nyilv6ntart6sba
bejegyzett adatot nem ismeri, kiv6ve, ha a hat6s6gl nytlvdntart6sba bejegyzett adat szem6lyes

adatnak vagy t6rv6ny .6ltal v6dett titoknak min6stil, 6s megismerhet6s6g6nek torv6nyi felt6telei
nem illnak fenn. All6spontja szerint elviekben leszogezhet6, hogy a polg6rok lakcim
nyiv6ntart6.s6nak adattarttlm6val szemben aiiigyfelnek lehetdsige uan biTonlitani, hogltainemfelel mega
u a ld s dgn a k, i k t) ue t ke { k a n1 i lu d n turtd s kt; ih i n le s s ege b 6l.
A 144/2008. (XI. 26.) AB hatlrozat 6rtelm6ben ,,a kozhiteless6g l6nyege, 6s a kozhiteles
nytlvdrtart6s fogalmi eleme, hogy a kozhitehi ryivdntartlsokhoz 6ltal6ban a beiegyzett adatok
fennil75,s6r6l 6s a hozz6|uk f1z6d6 iogosults6gokr6l, a torolt jogok fenn nem 6l16sdr6l sz6l6
v6lelmek ftrz6dnek".
A I(orm. rendelet 7.S (3) bekezd6s c) pontja 6rtelm6ben ai iigyfdlnek melldkletkdnt csatolnia
ke// a ktiiiis hdryartdsban dldst biionjtitrl dokumentumot, tehdt ai iigyfdlre biTia a jog:iabdfi, hogy milen
okirattal kiudnja e7! megtenni.
A logszabilyban el5irt bizonyit6,si eszkoz k6relemhez val6 csatolils6nak elmulaszt6sa
eset6n a hat6s6gnak kell a kozhiteles nyilv6ntartdsb6l beszereznie az adatokat. A I(et. 50.S (1)
bekezd6se szerint ahatosig koteles a dont6shozatalhoz sziiks6ges t6ny6ll6st ttsztizri, ha ehhez
nem elegend6ek a rendelkez6sre 6116 adatok, bizonyit6si elj6rlst folytat le. Ennek alapjin a
hat6s6gnak megyan a lehet6s6ge, hogy tov6bbi bizonyit6st folytasson 1., p6ld6ul
^
lakcimnyilvdttartisb6l elTen6izze az igyfll 6ltal csatolt mell6klet tartakndt, ha ennek l6tja
e

sziiks696t.

Hangsrilyozta aztis, hogy a lak6hely, illewe tart6zkoddsi hely megv6kozisdnak beielent6se
jogszabllyi kotelezetts6g, jelent5s koz6rdek ffiz6dtk ahhoz, hogy a lakcimnyilvlntartls tafialma
megfeleljen a val6s6gnak, illetve a hat6s5,gi elj6risok lefolytat6s6t is nagyban el6segiti.
Amennyiben az igyfll nem teliesitette bejelent6si kotelezetts6g6t az illet6kes j6,r6,si trrvztal fel6.,
lehet5s6ge van bizonyitri azt, hogy annak tartakna nem felel meg a val6si,gnak.
A fentiek alapjdn a hatdsdgnak tehdt uan lehetdsdge ai iigtJil d/tal beryiljtott hatdsdgi biiorytituiryt
fgelrnen kiuiil hagyni, ha ai a tirytdllds tis{dlisdhoi nem elegend1. A hatdsdgi hatdroqat indokolisdnak
ugtanakkor tartalmaTnia ke//, hogy a hattlsdg midrt nem uette fgtelenbe aq iigyfdl dltal berytty^tott hatdsdgi
biryryituiryt. Jogellenesen jdrna el ugltanakkor a hatdsdg ol1an eutben, ha cstpdn a<oil a< alapon hagyja
figyelmen kiaiil a melldkelt hahisi.gi biionlitudrytt, hogy n< ellentites a /akcinrytiludnturth turtalmdual, miuel
megfosTtanti aiiigtfekt a kiiThinles rytiludnturtds turtalma ualdtlansdginak biiorytittistitril.

4

5.A vizsgdlat megdllapit6sai
5.1. A

hatdsktir tekintetdben

feladat- 6s hat6skcircimet, valamint ennek elliltilsihoz sztks6ges vizsgillaa jogosultsig^tmat zz
Ajbt. hat6rozz^meg. A torv6ny 18. S (1) bekezd6se alapihaz alapvet6 iogok biztos6hoz b6rki
fordulhat, ha megit6l6se szerint kozigazgatasi szerv, hat6s6g tev6kenys6ge vagy mulasztisa a
beadvinyt tev5 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel )ir (a tovibbiakban
egyiitt: vissz6,ss6g), felt6ve, hogy a tendelkez6src 6176 kozigazgatisi iogorvoslati lehet6s6geket ide nem 6rwe a kozigazgat6.st hat6,rozat buosilgi feltlvizs g6lat6t - mir kimeritette, vagy
iogorvoslati lehet6s6g nincs sz6mdta biztositva.
Az Ajbt. 1.S (3) bekezd6se leszogezi tov6bb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n kiilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatis6val - megktlonbciztetett figyelmet fordit a
2007. 6viXCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogairol sz6l6 egyezm6ny
v6grehajtis6nak segit6s6re, v6delm6re 6s ellen6rz6s6rc. A preuentiu alapjoguddelemre is bangtilll helrcid
ombudtmani gtakor/at alapjiln a biztos mandituma keretei kozott marad akkot, amikor az alapiogi
aspektusi vizsgilathoz n6lkiilozheteden m6don, el)irisa keret6ben, a konkr6t alapiogs6relmek 6s
ezen alapul6 panaszok megel5z6se 6tdek6ben 6ttekinti a relev6ns logi szab6lyozdst, felt6rk6pezi 6s
jelzi a j ogalkot6s6rt felel6s szervek r6ny 6ba a felmeriil6 agglly okat.

A

5.2.

Az alapvetd fogok tekintetiben

biztos egy adott tirsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftigg6s-rendsz er felt6r6sa soriln
auton6m, objektiv 6s neutrdlis m6don, l<rzdr6lag alapjogi 6rwek felsorakoztatisdval 6s
6sszevetr!,sr3vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmanint6zm6ny megalakulisa ot^
^z
Alkotm6nybir6s6g
orsz6gg1fil6si biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott
^z
alapvet6 iog6llami gararrciill<kal 6s az alapjogok tartahnival kapcsolatos elvi meg6llapitisaua,

A

valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis vonisainak megfelel6en - alkalmazta az alapiogkorlilto zis alko tm6nyo s s dg6t megit6Lri hivatott alapi ogi tes z teket.
Az Alkotm6nybiros6g a 22/2012. (V. 11.) -ilB hatirozatiban arra mutatott 16., hogy ,,a7
e/6i6 Alkotniry1 ds ai Alaptiiniryt egyes rendelkeqdsei tartalmi egteifsdge esetdn ippen nem a koribbi
alkotndrybinisdgi diintdsben negehnd jogeluek iudnliL hanem aiok figelnen kiuill hagydsdt kell indoko/ni".
Ugyanakkor a testtilet a 13/2013. (VI. 17.) ,LB hatirozatinak indokol6sa sorin azt emelte ki, hogy
az adott hatdrozatban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mlt az Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapjiln iirt el a koribbi alkotm6nybir6s6gr hat6rozatokban foglaltak
felhaszn6lhatosigit i1let5en. A testulet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,ai
Alkotminjtbinisdg a hatifidt uerllett alkotmirytbirdsdgi hatdroiat forrtiskdnt megeldlds,iuel, a ldnltegi, ai adott
iigyben felmerillf alkolndtryossigi kdrdds eldi)nld:ihe1 siiiksdges mdrtdkii ds terydelmiii turtalni aagy sitiuegsrynl
negelenitissel biuatkoihay'a uagy iddiheti a konibbi hatimTataiban kidolgoiott irueket, joge/ueket. Ai
indokoldsnak ds alkotmdryjogi foruisainak agtanis a demokratikas jogillamban mindenki slimdra
megismerhetdnek, ellendiihetdnek ke// lennie, ajogbiT\onsdgigerye a7, hogy a dontdsi megfontoldsok itldthatdak,
ktiaethetdek legyenek. A nlilurinos druelds a ddntds indokldsinak /dta/ap1a. A koribbi hatdroiatokban kifejtett
inekfelhasrydlhanisdgit aiAlkotndrybinisdgmindigesetrdlesetre, a konkrdt i.igt kontextusriban uiisgilja."
Ha cjsszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XI. cikk (1)-(2)
bekezd6s6ben, valamint az Alzptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
Koztirsasig Alkotm6ny6r6l sz6l6 1.949.6vr X,\. torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F. S (1) 6s (2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6llapithat6 meg,
hogy a jelen vizsgilat tirgyit k6pez6 jog6llamis6g elve, az embed m6lt6s6ghoz val6 jog, az
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyar, v6ltoz6st az t\laptorv6ny szcivege,
mely a koribbi alkotm6nybrosdgi gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t al|tdmasztan6. Igy elvi
meglllapitisaim megfogalmazisa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n -
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ellenkez5 tartakni alkotm6nybtosi,gi dont6s megsziilet6s6ig rinyad6nak tekintem
^z
Alkotm6nybu6sS,g 61tal mind az Alaptowlny batAlyba l6p6s6t megel6z6en, mind
azt kovet6en
^z
hozott hatirozataiban, azok indokolds6ban kifejtett meglllapitilsokaq kovetkeztet6seket.
I(emelend5 emellett, hogy az Alaptorv6ny )il/. cikk (5) bekezd6se krilon ts tartalmazza, hogy
Magyarorsz6g kirlon int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyemekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.
5. 2.

1.

A j ogdll ami s dg elvd b 61 fak a d 6 i og b iz to n s ig kdve telm 6nye

Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szednt a Magyarorsz6,g figetlen demokratikus jogillam. Az
Alkotm6nybir6s6g m6r mrikod6se els5 6veiben elvi 611e1 6llapitotta meg, hogy a logdllam
n6lkii{ozhetetlen eleme a jogbiitonstig. Az Alkotm6nybir6s6g szednt a jogbiztonsilg az 6lLam
koteless6g6v6 teszi annak biztosit6sit, hogy a iog eg6sze, egyes r6szteniletei 6s az egyes
jogszab6lyok is uiligosak, egy1rtelniiek, mrikod6siiket teklltve kisTimithattiak 6s elfireldthatdak
legyenek flotma cimzettjei sz6mira.
^
Az
trinyad6 alkotm6nybir6s6gi t6zis szennt a jogilllamis6g elv6b51 foly6 kovetelm6ny a
kozhatalom, akozigazgat6s torv6ny al6 rendelts6ge: a kozhatalommal rendelkez6 szewek a jog dltal
meglllapitotl milkiiddsi rendben, a polg6rok sz6m6ra megismerhet6 6s kiszilmithato m6don
szabilyozott korldtok ki;qt;tt fejtik ki tev6kenys6giiket.l A kozig^zg t6s torv6nyess6ge akkor val6sul
meg, ha jogilag szabllyozott eljdrdsr keretek kozott miikodik, a jogkorlitoz6.sra adott
felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosafl kell meghatirozni. Nem hagyhat6 figyelmen kir,ril
tov6bb6, hogy a kisylmitbatdsdg- belednue a4egysdges jogalkalmalist - ds a7e[drdsi garancidk biitositisa
:<zrzsalt tissTekapcsolddik a< egyes akryi alaplogok, s4abadsdgogok udde/mduel, mintegy kolcsoncisen
felt6telezik egym6st.
5.2.2.

Az embed mdltdsdghoz val6 fog

Az Alaptorw6ny II. cikke alapj6n az embed m6lt6s6g s6rtheteden, minden embetnek joga van az
llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz. A kor6bban tinyad6 6.s az Alaptorv6ny hat|lyba l6p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent6 alkotm6nybros6,gS gyakorlat az emberi m6lt6s6ghoz val6
)oggal kapcsolatos^fl artahivja fel a frgyelmet, hogy a m6lt6s6g az emberi 6lettel eleve egyritt i6r6
min6s6g, amely oszthatatlan 6.s korl6tozhatatJan, s ez6rt minden embere n6zve egyenl6. Az
hogy ne lehessen
egyenl6 m6lt6s6ghoz val6 jog az llethez valo joggal egys6gben
^ztbiztositla,
emberi 6letek 6tt6ke kozott iogrl"g kiilonbs6get tenni. Emberi m6lt6s6ga 6s 6lete mindenkinek
6rinthetetlen, aki ember, fiiggetlentil frztkai 6s szellemi fejletts6g6t5l, illetve 6l1apot6t6l,6s att6l is,
hogy embed lehet6s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.2 A m6lt6s6,ghoz val6 jognak
r6.sz6t klpezi az is, hogy minden embert m6sokkal egyenl6 m6lt6s6gt szem6lyk6nt kell kezelni,
vagyis az egyes emberek ,3s embercsopotok kozott tilos indokoladan, 6sszerritlen ktilonbs6get
tenni.3

Az Alkotmdnybr6s6g az ember 6let6t 6s m6ltos6g6t egys6gben szeml6lte, ami azt jelenti,
nem v6laszthat6k ktilon az ember t6rsadalmi 6s biol6giai dtmenziojiboz ffizhet6 jogok. Az emberi
alkotm6nybrosilgi gyakodatban nem a szemlly szubiektumdtol ftrgg6
m6lt6s6gho z ffiz6d6 )og
^z
m6lt6s6.g€uethez kapcsol6dott, hanem azt jelertette, hogy a jog az lletet az emberi min6s6ggel
egyritt ismed el, 6s kapcsol ahhoz elidegenitheteden jogokat. AiAlkotrndnltbinisdg sryrint aqembei
mdltdsdghoi aald jog a termisrytes srymdltek autondniijdt jelenli, a7 i)nrendelkeidsiiknek egy o/1an, mindenki
mds rendelkeidse alil kiaonl maga uan, ameltndl fogua a7 ember alan1 marad, s nem adlhat es$iiqp uagy
I

Lisd

56/1991. (XI. 8.) AB hat6rozat

2L6sd:64/1991. (XII. 17.) AB hatirozat
3 HAr.MAr G,reoR ns Toru GAson ATTILA (szerk.): Emberi jogok, Osiris Kiad6 Budapest, 2003. 269. o., SAlrt
85. o.
JANos-SoN{oDy BERNADETT: Alapjogok, Alkotm6nytan II. Osiris Kiad6, Budapest 2008. 64.6s
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tirgyri. A m6lt6s6ghoz val6jognak ez a felfogisa kiilonbozteti meg az embert a iogi szem6lyekt6l,
,r[ty"k teljesen szabillyozis aI6 vonhatok, nincs 6rinthetetien l6nyegtk.
5.2.3. A

hdtinyos megkiittinbtiztet1s tilalma, a fogyatikosstiggal il6 szem5lyek videlme

Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek Q)

Mrgyr-rr,

bekezd,6.se tartaknazza

a diszktimin6ci6 tilalm6t, mely szerint

69 az alapvet5 jogokat mindenkinek b6r:rne1y megkiilonboztet6s, flevezetesen fai, szin,

fogyutZkosr6g, ,y.i", vall6s, politikai vagy m6s v61em6ny, nemzeti vagy t6rsadalmi
".ti,
,r6*uril,.rugyonil szilet6si ,,agy egy6b helyzet szerinti kiilonbs6gt6tel n6lktl biztositla. Az
Alaptorv6ny fr/. cikk (a) bet<ezaese tov6bb6 el6ir)a, hogy Magyarorszig az es6lyegyenl6s6g

meioal6sul6s6t krilon int6zked6sekkel segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kiilon is kiemeli,
frog;, Ndugy arorsz6,g kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 616ket.
A k6t 6vtizedes, toretlen, ^z Alaptorv6ny fenti rendelkez6se alapliln tov6bbra is
r6nyad6nak tekinthet6 alkotm6nybuos6gigyakorlat rogzitt, hogy a h,ltnirytos megkiiliinbi)7letds tilalma
arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egylni ir"-pott"k azonos m6rt6kf figyelembev6tel6vel kell a iogosults6gok 6s
kedvezm6nyeL-elosztar6nuk szempont,ait meghatiroznt. A megkiilonboztet6s alkotm6nyoss6ga
tekintet6ben az Alkotm{nybu6sdg k6t m6tc6t alkalmazott. Az alkotm6nyos alapjogok
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6tlen b6n6sm6d eset6n annak alkotm6nyo ss6ga az alapvet6 iogok
korl1tozisdr^ t{nyudo sziiki6gess6gi-ar6nyossigi teszt alapiiln it6lhet5 meg. 86r az Akotmity ahogyan az Alaptorv6ny is - szovegszerfien csak az alapvet6 iogok tekintet6ben tiltotta a
h6ttTnyos megkt'ionboziet6st, az Alkotmilnybir6s6g szerint e tilalom, ha a megkiilonboztet6s s6rti
az embetm6lt6s6ghozval6 alapvet6 jogot, kiteried az eg6sz iogrendszere.
Az Alaptdrw6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarorszig az es6lyegyenl5s6g
megval6sul6s6t Ltilon int6zked6sekkel segitr. Az Alaptor-v6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogziti, hogy
Mo:gyarorrz6g kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6.s afogyatdkossigal
d/6,ke,t. Az Alaptorv6ny teh6t az id6seket 6s a fogyat6koss6ggal 616ket gondoskod6sra szoml6 6s
kiilon v6delmet ig6nyl6 csoportk6nt emeli ki. Az Alaptoru6ny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett
a hitrinyos megkrilonboztet6s 6ltal6nos ulalma al6li kiv6telt jelent az Alaptot:rlny id|zett
rendelkez6se, amelyek alapjin Magyarorsz6g az es6lyegyenl6dens6gek kikiiszobol6s6t c6lz6
int6zked6seket is tesz. E tendelkez6s 6rtelm6ben az egyenl5s6g tartalmi megval6sull'sit szolg6l6,
az esllyegyenl6tlens6g felsz6mol6sa 6rdek6befl tett pozittv megktilonboztet6s megengedett. Az
es6lyegyenl6s6g el5segit6se az 6llam r6.sz€r5l egy jogi lehet6s6get biztosit, ugyanakkor bi.zonyos,
valamely tulajdonsiguk (p1. 6letkor, betegs6g, fogyat6kossilg) okdn sai6tos, kiszolg6ltatottabb
helyzetiik miatt objekttve h6tdnyba keriil6 szem6lyek csopotjain|l az llTami beavatkozhs nem
egyenl6den
fakuhatiu feladat: az 6llam koteles hat6kony l6p6seket tenri az eredend5en, srilyosan
helyzet felszimolilsdra. Az alkotm6nybrosS,gi esetjog szerint az 6llam szabads6got 6lvez abban,
hogy milyen m6don, milyen iog1, normativ 6s anyagi eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g
el6mozdrtds6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint 6llamc6lt: e korben m6degelni lehet
az es zko z ok megv 6las z tds ib an az 6llam teherbir6 k6p e s s 696 t.
5.2.4. A nemzetkdzi emberi

iogi kdtelezettsdgek irvdnyesitdse

Alaptorv6ny Q cikk (2) bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorsz6gnak a nemzetkozi logp
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositania kell a flerrrzetkozi jog 6s rn gy^r )og
^
megfeleljen a CRPD 6ltalfelill\tott
osszhangj6t, jelen esetben azt,hogy
^magyar)ogrszab6lyoz6s
6s a Bizotts6g 6ltal jelzett kotelezetts6geknek. Ebbe nemcsak az tartozlk bele 6rtelemszeriien,
hogy a jogrendszerben nem maradhatnak olyan szab6lyok, amelyek nem egyeztethet6ek ossze az
CRPD rendelkez6seivel, hanem az is, hogy ahol sziiks6ges, ott a jogalkot6 6rdemi 6s hat6kony

Az

l6p 6seket tegyen a hi6ny z 6 szab 6ly o z6,s megalkot6 s a 6rdek6ben.
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A CRPD 4. cikke 6rtelm6ben 6kal6nos kotelezetts6gek kor6be tartoznak a kovetkez6k
1. A r6szes 6llamok kotelezetts6getvllTalnakarra, hogy biztositj6k 6s el6segitik valamennyi
alapvet6 emberi jog 6s szabads6g telies megval6sul6s6t valamennyi fogyat6koss6ggal 616 szem6ly
szim6ra, a fogyat6koss6g alapj6n tcirt6n6 b6rmif6le hltdnyos megkiilonboztet6s n6lktil. Ennek
6tdek6ben a r6szes 6llamok v6llalj6k, hogy:
a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozrgazgatilsi 6s egy6b int6zked6st a jelen
F,gy ezm6.nyben foglalt j ogok v6grehaj t6s a 6rdek6ben;

b)

megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a jogalkot6si l6p6seket
^
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek h6tr6nyos megktlonboztet6s6t tartalmaz6 torv6nyek,
rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakotlat m6dosit6sa vagy eltorl6se 6rdek6ben;
c) frgyelembe veszik a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyek emberi jogainak v6delm6t 6s
el6mozdtt6,s6t valamennyi politika 6s program sot6n;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakorlatban val6 r6.szv1telt6l, amely nem
osszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositjik, hogy a hat6s6gok 6.s koznt6.zm6nyek a
jelen Egyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedjenek;

e) minden megfelel6

int6zked6st meghoznak b6rmely szem6ly, int6.zm6ny y^gy
maghnvill)alkozis 6ltala fogyat6koss6,9alapjdr. tort6n6 h6tr6nyos megkilonboztet6s felsz6molilsa
6rdek6ben;

kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesen
tervezett 6ruk, szolg6ltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkozisdban, a ielen F,gyezmlny 2.
cikk6ben meghatilrozottak szednt, amelyek a lehet5 legkisebb vlltoztatdssal6s anyagi r6forditissal

fl

megfelelnek

a

fogyatlkoss6ggal

felhaszn6lhat6s6gukat

6.s

616 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek,

hasznillatukat, valamint el5segitik az egyetemes tervez6st

a

el6segitve
szabvilnyok

6s ir6nyelvek kidolgoz6sa sor6n;

g) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek el6 a fogyatlkoss6ggal 616
szem6lyek sz6m6ra alkalmas rij technol6gi6k, bele6rtve az tnform6ci6s 6s kommunik6ci6s

kozleked6.st/mozgist segit6 eszkozok, k6sztl6kek 6s seg6deszkozok
el6rhet5s6g6nek 6s hasznillat6nak el6mozditilsdra, els6bbs6get biztosiwa az el6rhet6 kolts6ggel

technol6giikat,

a

j616 technol6gi6knak;

h) hozz6,f6rhet6 informiciokat biztositanak a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek szimdra a
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sztil6kekr6l 6s seg6deszkozokr6l, ide6rwe
^z ti
technol6gi6kat, csakrigy, mint a segits6gnpjt6s, t6mogat6 szolg|ltatisok 6s szolg6latok m6s
formilr6l;
i) el6mozditjik a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktat6s6t a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkaknazottak szimLru az e jogok 6ltal biztositott iobb
segits6g- 6s szolg6ltatdsnyujt6s 6rdek6ben.
2. Tekintettel a gazdas6gi, t6rsadalmi 6s kultur6lis jogokra minden r6szes 6llam villlalia,
hogy a rendelkez6sre a116 er6for6sai fels6 hat6ritg, 6s, sztks6g eset6n, a nemzetkozi
egyiittmrikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval6sit6s6nak fokozatosan
tort6n6 el6r6se 6rdek6ben, fenntart6s n6lkiil, a nemzetkozi ioggal cisszhangban, a jelen
Egyezm6nyben foglalt kotelezetts6gek halad6ktalan alkalm az6sdra.

3. A jelen Egyezmlny v6grehajt6sLra :liny,,tl6 jogalkot6s 6s politik6k kidolgozilsa 6s
a fogyat6koss6ggal 616 szemllyeket 6rint6 k6rd6sekkel kapcsolatos
m6s dont6shozatali eli6r6sokban a rlszes i'llamok szorosan egyeztetnek, amelybe aktlan

v6grehajt6sa sor6n, tovilbbd

bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken ketesztiil
fogyat6ko

4.

s

s

6ggal

616

a

fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket, ide6rtve

a

gyermekeket is.

A jelen Egyezmlnyben semmi nem 6rtelmezhet6 rigy, mint ami befoly6solia a t6szes

6llam joginak, vagy

az adott

r6szes 6llam vonatkozisilban hat6lyos flemzetkozi iognak

a

fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek iogainak hat6konyabb szabilyozilsdt biztosit6 rendelkez6seit' A
jelen Egyezm6nyben r6szes 6llamok )oga, szerz6d6sei, szab6lyozdsa vagy szokdsai 6ltal elismett,

vagy tartabnazott emberi jogok 6s alapvet5 szabadsS,gok nem korldtozhat6k vagy csorbithat6k
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arra hivatkoz6ssal,hogy a jelen Egyezm6ny az adott iogokat,vagy szabads6gokat nem, vagy csak
kisebb m6rt6kben ismeri el.
5. Jelen Egyezm€ny rendelkez6sei mindenf6le korl6tozds vagy kiv6tel n6lkiiLl a szovets6gi

illamok valamennyi r6sz6re vonatkoznak.
5.3.

Az tigy €rdeme tekintetdben

Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6'n - kiilcjnosen
hivatalb6l inditott eli6r6sok lefolytatdsival - megkiiltinbtiTletett figyelmet fordit a 2007. iui XAL
tdrainnyel kihirdetett, a fogyatdkossigal dl6 siemdfiek jogatnil s{ld egyeintiry udgrehaltdsdnak segitisdre,
addelmdre ds

ellenfirysire.

szerz6d6sek jog6.rol sz6l6 B6csi szerz6d6sa 31. cikke 6rtelm6ben a szerz6d6st
j6hiszemrien, kifejez6seinek szovegosszefrigg6siikben szok6sos 6rtelme szerint valamint tirgya ds
cdlja figyelembeuinldael kell drtelneinl A fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogait6l sz6l6 ENSZ
Egyezm€.ny 1. cikke 6rtelm6ben aqEgyeryndnjt cd!'avalamennyi emberi iog 6s alapvet6 szabadsig
teljes 6s egyenl6 gyakorlilsitak el6mozdit6sa, v6delme 6s biztositisa valamennyi fogyat6kossdggal
616 szemlly szimdra, ds a uelilk siillew mdltdsdg tis{eletben turtdsdnak e/6rno$itd:a. Az E;gyezmlrry
alapelvei kozott els6k6nt emliti tovdbb6, hogy afogyatdkossdgalil6 srymdfieket is megilkti a uelesTiilent
mdltristig a4 egydni autontimia tit{elete, beleinue a sajdt di)nth meghoiata/dnak siabadsrigit ds a srymdllek
p,bb6l kovetkez6en a jelent6s tartalmiban az emben m6lt6s6g alapiogi v6delm6nek
fi;ggetlenseget.u
prim6tus6b6lvezettle a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyeket megillet5 tov6bbi 6s felhivott alapiogok
6rv6nyestil6s6nek probl6m6it.
Mindehhez kapcsol6d6an szeretn6m kiemelni, hogy a fogyatlkoss6gtudom6ny szak6rt6i
szerint paradigmav6lt6st jelent az Egyezm6ny elfogad6sa. N^gy el5rel6p6st jelentett ^
fogyat6kossiggal616 szem6lyek jogainak oryosi szem16let6t6l a szociilhs szeml6letre va16 6tt6r6s,
azonban ezt kovette aitijabb ldpds: aiernberi jogi megkt)rylitds a/ap1dn ual6 gondolkodds. Az emberi jogi
szeml6let l6nyege az tnkJruziv (az alany auton6mi6jinak a szoci6lis kozegben val6 6.rv1nyesiil6se) 6s
szubsztanciilis (l6nyegi, a fogyatlkos embert, mint az emberi jogok alany6t,6s nem tirgy6t szem
el5tt tart5) gondolkoddsm6d.t'
A7 ombudsnan alkalmas arra, hogy a maga semleges ds kiegyenil!03l, ktiiuetitd sryrepdael, illetue a
kiTinikg ai alapjoguddelemre fokasTild teudkerytsegeuel, az F-NSZ nemzeti emberi jogi rnt6zm6nyek6nt
val6s tartalmat adjon a CRPD-ben foglaltaknak. Annak az Egyezm6nynek, amely kotszakalkot6
m6don - a flemzetkozi emberi jogi standardoknak is megfelel6en - tov6bbi el6rel6p6seket
gener6lna a fogyat6koss6ggal615 emberek alapvet5 emberi jogainak 6rv6nyestl6s6ben.
A CRPD Hozz6.f6.rhet6s6gr6l sz6l6 9. cikke 6rtelm6ben a fogyat6kossiggal616 szem6lyek
onilllo 6letvitel6nek 6s az 6let valamennyi teriilet6n tort6n5 teljes kor6 r6szv6tel6nek lehet6v6
t6tele 6rdek6ben a r6szes illamok negfelel| intiTkedivket tes1nek, hogy ndsokkal aTonos alapon
bi11o:itsdk a fogyatdkossdgal d/6 siemifiek s4lnira a frzikar kornyezethez, a kozleked€,shez, az
inform6ci6hoz 6s kommunikici6hoz, bele6rtve az informdci6s 6s kommunik6ci6s technologi6kat
6s rendszereket, valamint m6s, nyilvdnosan hozzif|rbet6 vagy rendelkez6sre 6116lehet6s6gekhez
6s szolgiltatl,sokhoz val6 hozz6f&6st mind v6rosi, mind vid6ki teriileteken. Ezek
^z
int6zked6sek, amelyek magukban foglallilk a hozzdf6r6.si akad6lyok 6s korl6tok beazonositis6t 6s
felsz6mol6s6t, tcibbek kozott az elektronikus szolg|ltat6,sokra is kite{ednek.
A r6szes 6llamok szriks6ges int6zked6seket hoznak tovlbbi ai akaddfimentes informdcifs ds
kommunikicids technoldgidk ds rendsqerek teraeTdsdnek, fejlesTtdsinek, elfidllitdsdnak h teryes7ldsdnek korai

A
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MagyarorszAson kihirdette a 1987.6vi 12. torv6nyerejri rendelet
ENSZ Egyezrr,dry 3. cikk a) pont

6

Theresia Degener, az ENSZ Fogyat6kostgyi Bizotts6ginak alelnoke, az ENSZ Egyezm6ny kidolgoz6sdnak aktiv
r6sztvev5ie; 2073. iawAr, Trier, Academy of European Law
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siakasTban fiirtind elIsegttdsdre annak 6rdek6ben, hogy ezek a technol6gidk 6s rendszerek
hozzif6rhet6v6 t6tele minim6lis kolts6ggel jirion.'
A CRPD 6ltal meghatirozott ,,egyetemes telez6s" (universal design) ir6nyelve szerint
pedig a term6kek, a kornyezet, a programok 6s szolg6ltat6sok oly m6don tort6n5 tervez6s6t
6rtjtik, hogy azok minden ember szimdra a lehet6 legnagyobb m6rt6kben hozz6,f6rhet6ek
legyenek: adaptalils, vagy speci6lis tervez6s sziks6gess6ge n6lktil. Az egyetemes tervez6s nem
zdrhatja l<t a fogyat6kossi,ggal 616 szem6lyek csoportjai szimLra sztks6ges t6mogat6-segit6
eszkozok 6s technol6gi6k indokolt esetben tot6n6 haszn6latit.E
Az ENSZ Fogyat6ko.stigyi Bizottsdga2014 m6ius6ban bocs6totta ki az CRPD 9. cikk6hez
$1ozz6,f6rhet6s6g) ffizott AltaHnos megegyz6.s6t [General corrnent no. 2.Q019]', amely
leszogezt , hogy az egyenl6 es6lpi hozzS,flrls a fogyatlkos szem6lyek szimin az on6ll6 6letvitel 6s
annak felt6tele, hogy a t6rsadalom teljes, valamint egyen6rt6kri tagjai lehessenek. A frzrkai
kornyezethez, kozleked6shez, inform6ci6hoz 6s kommunik6ci6hoz - bele6tve az informici6s 6s
kommunik6ci6s technol6gi6kat 6s rendszereket -, a nyilvinossdg szimLra nyitva 6s rendelkez6ste
6116 l6tesitm6nyekhez 6s szolg6ltat6sokhoz val6 hozz6f6thet5s6g hi6ny6ban a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyek nem egyenl6 es6lyekkel vehetnek r6szt a t6rsadalmi 6letben.10
A dokumentum a r6szes 6llamok kotelezetts6gei kapcs6n rogzitt, hogy"
a hozz6,f6.rhet6s6g megval6sit6sat fokozatos v6gtehajt6ssal is biztosithatlilk a
r6szes 6llamok, az akadillyok 6s a korl6tok rovid- 6s koz6pt6vri tervek alapjdn,
hat6kony m6dszerrel val6 lebontis6val; mindezt folyamatosan 6s rendszerezetten,
fokozatosan 6s egyenletes eloszl6sban;
a r6szes 6llamok kotelesek elfogadni, kihirdetni 6s monitorozri a nemzeti
hozz6,f6.rhet6s6gr standardjaikaq els5 l6p6sk6nt egy megfelel5 jogi keretrendszert
kell kialakitaniuk; a r6szes 6llamoknak v6llalniuk kell a iogszabllyok |tfogo hozz6f6rhet6s6gr szempontri vizsgillatdt a joghlzagok azonositisa 6s
moritoroz6.sa, valamin t a v 6.grehaiti's 6rdek6ben;
a r6szes 6llamok segits6g6re lehet a hozzdf6.rhet6s6gi standardok f66raminak olyan
meghat6roz6sa, amelyek tobb teriiletet is felolelnek;
sztks6ges lenne a hozzif6rhet6s6g minimum kovetelm6nyeit meghat6roznt a koz
6s a magin szftra vilTalatar 6ltal, a kiilonboz6 fogyat6kossiggal 616 szem6lyeknek
nyu j to tt s z olglltatdsaik von a tko z 6s 6b an;
a rlszes 6llamoknak szem el6tt kell tartaniuk a fogyat6koss6g alapjiln val6
diszkrimin6ci6 tilalm6t, 6s amennyiben sziiks6ges, m6dositani a vonatkoz6
jogszabillyokat;
a r6szes 6llamoknak meg kell vizsg6lniuk a kozbeszerzl.sr jogszabillyakat is annak
6 rde k6b e n, ho gy az ok tartaLmaz z6k- e a bo zz 6f6th e t6 s 6 g kove telm6n y e i t ;
a r6szes 6llamok fogadjanak el akci6 terveket 6s strat6giikat a hozz6f6rhet6s6g
akadillyarnak azonositdsira, hat6ld6k meghat6roz6s6val6s a hum6n valamint az
anyagi er6forr6sok rendelkez6sre bocs6t6sival'
illlamnak, a tilrsadalom szervezeteinek 6s tagjainak oly m6don kell tev6kenys6gtket v6gezti,
hogy az ne okozhasson olyan k6rosod6st, amely fogyat6koss6g kialakul6s6hoz vezet, iletve ofian
kiiriitmdryeket ke// ldtrehoTni, ameltben a fogyatdkos emberek kdpesek lesinek telje.rebb iletre ds a
terheik csiikkenthetdek.lz A tervez6si, dont6si folyamatok sor6n kiemelten

Az

fogyatdkossrigukbtilJ'akadd

9. cikk 2 pont h) alpont
CRPD 2..ikk
s http://tbinternet.ohchr.or&/ la),outs/treat),'bodyexternal/Download.aspx?sl'mbolno=CRPD/C/GC/2&l,ang=en
(etolt6s 2015.03.04.)
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General commeot rc2 (2014) I.1.
General comment no2 (2014) IIl.

Fot.2.

$ (1) bekezd6s

l0

kell kezelni a fogyat6kos szem6lyek saj6tos sziiks6gleteit,6sfgyelenmel kell lenni arra, hogt afogyatdkos
sq,emdltek a btirki dltaligdrybe uehetd lehetdsdgekkel csak kiiliinleges megolddnk alkalmalisa esetin dlbetnek. A
fogyat6kos szem6lyeket 6rint5 dont6sek sor6n tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyat6kos
szem6lyek a t6rsadalom 6s a helyi kozoss6g egyenrangt tagai, ez6t.t meg kell teremnni a1okat a
risyadtelt.l3
feltlteleiet, ame$ek lehetdad tes{k sitinukra a trirsadalmi dletben ualti
megillet6 iogok 6rv6nyesit6s6r6l,
szem6lyeket
a
fogyatlkos
koteles
gondoskodru
Az 6llam

a fogyat6kos szem6lyek h6tinyatt kompenz6l6 intlzmlryrendszer mfikodtet6s6r6l
n mzitg zdas6g mindenkori lehet5s6geivel cisszhangban.la
5.3.1. Jogbiztonsig

a

6s tisztessiges elidrdshoz val6 iog , konkrdt tigyben - hidnyos

szabilyozds is a Konndnyhivatal elfdrdsa

a

kozleked5k6pess6g6t tekintve sflyos fogyat6kosnak min6siil6
ir6nti k6re1m6t
b)
pontja alapliln
7.
(3)
bekezd6s
rendelet
I(orm.
iI{orm6nyhivatafitoz. Tekintettel ana,hogy a
S
sz6lbt6.st v6.gz6 szem6lyt nevezhet meg a k6relmez6, amennyiben vezet6i enged6llyel nem
rendelkezik, panaszos gyermek6t ielolte meg.
A I(orm. rendelet Z. S g) pont gb) alpontja 6rtelm6ben sryillitdt uigqd srymi! a srilyos
mozg6skorliltozott, illetve az egy6b fogyat6kossiggal 616 szem6ly szem6lyg6pkocsival tort6n6
sz6llttdsdtir6sbeli nytlatkozatbanv6llal6,g6pkocsi vezet6s6re jogosit6 6r6nyes yezet6i enged6llyel
rendelkez6, a k6relmez6vel legalittb eglt iue kd1fu hdTlartdsban il6 v6.r szerinti, orokbefogadott 6s
nevelt gyermek, vagy testv6r lehet. Panaszos a Mez6cs6tt Onkorm6nyzat iegyz6ie 6Ltal 2016.
okt6ber 19-6n kiillitott, k6t tani alil:r:isival ellitott batiistigi biToryitudnryal igaiolta, hogy 2008 dta egy
hdTlartisban dlgyermekdael, aki 6t ehartja ds gondoTia.
A I(orm6nyhivatal 2016. okt6ber 24-6.nkelthatirozatiban arra hivatkozissal utasitotta el
panaszos k6relm6t, hogy panaszos gyermeke az6rt nem v6llalhatia 6desanyia szillttdsi't, mivel a
k6relemhez csatolt lakcimet igazol6 hat6s6gi igazolvilnyaik 6s a hat6s6gi nytlvilntartl.sban rogzitett
lakcimadatok alapjiln nem 6lnek legalibb egy 6ve kozos hlztartisban, hanem csak 2016. irinius 8tol. Ai elatasittis indokakdnt rtigT1nm a hatdroiat a<! is, hogy rniuel a kdrelme1d dltal melldkelt hatdsdgi
biioryindrytban kdt tanti riltal biioryitani kiudnt ki)riilmdryt - 2008 dta ualri kdids hd7lafidsban uald
egyiittdlis - a hatristigi nliludntartdsban t?em ueryttik it, a k6re\mez6 a I(orm. tendeletben rogzitett
felt6teleknek megfelel6 sz6lltt6st v 6.9z 6 sz em6lyt nem tudott megi eloLri.
A siocii/is iigyekdrt is a tirsadalmi felinrkd$sdrt fe/e/6r dllantitkdr, mtnt a k6rd6sben szakmai
ninyit6sijogkorrel rendelkez6 Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma illet6kes 6l7amatkdra, szintln a
batdsigi nliludntartir ktiihinlesseget hangsill1to{a, kiemelve, hogy az teljes bizonft6 er6vel biz,onyitja a
benne foglalt adatok val6dtsdgit I(emelte azt is, hogy a lakcinnfl qrlld hatdsdgi igaioludry ofian
biioryitd kt)yokirat, amely brzonyitja a benne rogzitett adatok (pl. lakcim) tafiaknival6dis6g6t.
A teriileti kti{gaTgatdsdrt felelts dllamtitkdr, mint a korminyhivatalokat trinyit6, 6s elj6risuk
jogszer6s6g6nek ellen6rz6s6re jogkorrel rendelkez6 Minisztetelnoks6g i1let6kes 6llamatk6ra
szerint a l{orminyhivatal ell|rdsa vofiatkozo jogszabllyoknak megfelelt, 6s hivatkozott atta is,
^
hogy a I(orm6nyhivatal gyakorlatdt, ane! sTeint minden esetben a hatdsrigi rytiladntartds adatait ues{
alapal a ktiiiis hd4artdsban dlis igaioldilra aq alapop ne& hogy , kd7hiteht nliludntartds alapjdn
biryosithatd ai dllami tinogatis jogsryril felhasinildsa. Az 6l7amitk6r javasolta eg5ruttal - a bizonyitilsi
eli6r6,s sorin alkalmazand6 eszkoz egy6rtelmiisit6se c61j6b6l * a Korm. rendelet azzal val6
kieg6szit6s6t, hogy a hat6sig szimira a lakcim megilllapitasa tekintet6ben a szem6lyi adat- 6s
lakcimnyilv ilntartds adatai legyenek az i6nyad6ak.
Aq igaisngiiglti minis{er tijlkoztatisibar valamennyi v6laszad6hoz hasonl6an kiemelte a
Magyarorszi,gon 616 6s az Nyw. hat6lya al6 tartozo polg|r lak6hely, illetve tart6zkodisi hely
beielent6si kotelezetts6g6t, amelynek kapcsin azonban rogzitette azt ts, hogy amennylben az

A

vizsg6lat feltirta, hogy

panaszos 201.6. szeptember 23-6n nyujtotta be szem6lyg6pkocsi szerzlsi tilmogati.s
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$ (3)-(4) bekezd6s
$ (5) bekezd6s
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igyf6l

a bejelent6si kotelezetts6g6t nem teliesiti, ahat6sS,gS

nytlvintartis adattartalm6val szemben

flern felel meg a val6s6gnak, ugyanis a hatdsdgi rytiluinturtdsban
lehet6s6ge van bizonyitani, hogy
^z
sryr€plf adalok nem tantisitjik minden eytben a ualdsdgos tinleket, hiszen a t6nyleges lakhat6s

megval6sulhat a lakcim-nyrlvdntart6sban nem szerepl5 cimen is. Hivatkozott ennek kapcslt az
ellenkez6 adatbizonyitdsdnak lehet6s6g6re, amelyet a Ket. 86. $ (1a) bekezd6se rogzit,6s amely a
nytlvilntart6,s kozhiteless6g6b6l is kovetkezik. A kozhiteless6g kapcsin kiemelte a 144/2008. f.I.
26.) AB hatdrozatot, amely szerint a kozhiteless6g l6nyege, 6s a kozhiteles nyrlv6ntartds fogalmi
eleme, hogy a kii<bit€lii n1iluinturtdsokhoi,iltaltiban a belegyrytt adatok fenn,lllisdnil ds a hoqg!'uk fil76dd
jogosaltstigoknil, a ttirtilt jogok fenn nem tilldsdnil s{ld udlelnek J;ti6dnek. Allispontia szednt a hatdsig
jogelknercn jrir el abbaru aTesetben, ha aiiigyfdl dltal berytQ-tott hatdsdgi biiorytitadryt ara hiuatko1rissal hagyja
figyelmen kiuiil, hogy d< ?tem egyeryk a hatdsdgi nliludnturtds turtalmiual, ugyanis ebben az esetben
megfosztand az igyfelet a kozhiteles nyilv6ntart6s tartalm6nakval6tlansigilnakbizonyitdsit6l.
A fentiek alapjin meg6llapithato az is, hogy a kozos h6ztartisban va16 egyiitt6l6s t6nye
igazol6sit illet6en a jegyz6 Altal ki6liitott hat6s6gi btzonyiw6,nnyal szemben mind a szociilbs
rigyek6rt 6s a tirsadalmi felzirkozis6rt felel6s 617amtttk6.r, mind a teriileti kozigazgat6s6rt felel6s
6llamtitkir a hat6s6gi nytlvintartSs kozhiteless,lg6re, az alapjdn annak alkalmazilsdnak
els5bbs6g6re hivatkoztak; a szociilis iigyek6rt r5s a t6rsadalmi felz6rk6z6s6rt felel6s llTamtttkhr
nem foglalt 6l16st a I(orm6nyhivatal eljirilsa jogszerris6g6t illet5en, o.jg teriileti kozigazgatislrt
^
felel6s illlamtttkir vizsgillata sorin elj6r6si hib6t nem t6rt fel, 6s leszogezte azt is, hogy a
Korm6nyhivatal azon gyakorlatdt, amely szerint a hatosS.gi nytlvintartis adatait tartiik
illlami t6mogat6sok jogszerfi
i6nyad6nak a kozos hiztartilsban val6 6l6s rgazol6s6ra,
^z
felhaszn6l6s6nak biz tosit6s a indokolj a.
hogy a hatosig1 nyldvintatis
Mindk6t t6.rca frgyelmen kivtil hagyta azonban
^zt,
az igazsilgigyi miniszter 6.s a 144/2008. (XL 26.) AB
kozhiteless6g6nek fogalmi eleme - amint
^zt
a v6lelem, amely a nllvilntartisba bejegyzett adatok fennlllilsdhoz
hatirozat is hivatkozza ^z
f(rz6dtk,6s amely megdonthet6 aKet.86. $ (1a) bekezd6se alapjin; e rendelkez6s szerint ugyanis
az ellenkez6 bizonyitilsiig z hatos6gi nytlvilntartisba bejegyzett adatr6l v6lelmezni kell, hogy az
fenn6ll, a hat6sigi nyrTvintartl,sb6l torolt adalr.6l v6lelmezni kell, hogy nem 611 fenn. Ezen a
ponton figyelembe kell venni azt ts, hogy a I(orm. rendelet 7. S (3) bekezd6s c) pontia a kifejezett logszabillyi el6t6.s hijin - k6.relmez6re bizza, hogy milyen okirattal igazolia a kozos
hilztartdsban val6 egyritt6l6s t6ny6t. Bzt lszlelte a teriileti kozigazgatils6rt felel6s 6llamtitk6r is,
hiszen javasolta a I{orm. rendelet olyan rrdny6 m6dosit6s6t, amely a I(orm6nyhivatalok szLmLta a
hatosilgl nytTvdntartils alkalmaz 6sit r\a el6 az adott iigykorben a kozos hiztartisban val6
5
egytitt6l6s t6ny6nek1 rgazolilsa v onatkozis6ban.
A t6ny61l6s 6s a fentiek alapjiln l6that6, h,ogy ai iigy kuhskdrddse a kaii)s hdTlartds fogalmi
meghatdrolisa ds a ktiids hdilartdsban ua/d egyiittdlds igaioltisdnak esyktiry. A magyar jogrendben sz6mos
jogszabAry hasznillja, tarar hiztartis fogalmdt annak pontos tartalmi meghat6roz6sa n6lktil.16 Az
egyritt6l6s t6ny6nek igazolilsit egyes jogszab6lyok teljes bizonyit6 ereiri maginokratt form6hoz
kdtik,17 mig tobb logszab6ly nem hat6roz meg ilyen kovetelm6nyeket. Hatillyban vannak azonban
olyan jogszab6lyok is, amelyek a kozos h6ztart6s fogalmilt :6gy hatirozzik meg, hogy az az egy
lak6ingatianban egyiitt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy tart6zkod6si hellyel rendelkez6
term6szetes szem6lyek kozoss6ge.18 Egyebekb en
logalkalmaz6si gyakorlat t6nik lrdrlyad6nak,
^z ^
hogy a kozos hiztartisban val6 egyiitt6l6s t6ny6hez ,,^z egy lak6ingatlanban egyiitt lak6, ott

Az 6[amtitk6r vilaszlevel6ben e helyen a lakcim kifejez6st hasznAka, de felt6telezhet6en a kozoshiztxt6sban va16
egyiitt6l6s t6ny6t 6rtette az alatt, tekintettel az tgy tirgyita.
t6 pl. az iltalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 20Q7. 6vi CXX\{I. torv6ny, az a.d6zis rendi6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII'
15

torv6ny, a csalddok timogatisir6l s2616 1998' 6vi LXXXIY. torv6ny
17
pl. a lak6s6pit6si t6mogatisr6l sz6l6 256/201'1. Q(II.6.) Korm. rendelet
rs pl. a lakisc6ln kolcs3nokre vonatkoz6 6l7arrli k6szfrzet5 kezess6gr6l s2616 2009. 6vi
iovedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXV[. torw6ny

IV.

torv6ny, a szem6lyi

t2

beielentett lak6hellyel v^gy t^rt6zkod6si hellyel rendelkez6 term6szetes szem6lyek kozoss6ge"
v6ielrn6t k6tik, nem renJelkezve arr6l, hogy ezen t6fly igazoll.sit milyen bizonyitisi eszkozzel
fogadia el a logakalmazo.
A kozos hiztartis fogalma egyebekben (kt;flgaidasngtani meghatriroTis is, amely alatt
azoknak a szem6lyeknek a csoportia 6rtend6, akik jovedelemmel rendelkeznek, 6s ezt a
jovedelmet iellemz6en kozosen haszn6li6k fel, vagyis kozosen hozzdk meg fogyasztisi
dont6seiket . A binisngi gtakorlat a kozos hdztartis fogalmi elemek6nt meghatarozza az ltzelmi 6s
szemllyg6pkocsi
gazdasigp kozoss6get is. Ezen gazdaLsag) kozoss6gi elemre :utal az is, hogy
^
lzerz\.si-tdmogatas internetes t6i6koztat6 oldaliln (lehetosegauto.hu) a sziiks6ges iratok fiil alatt a
kolcsonszerz6d6s megkot6s6hez a kovetkez6 uatokat kell mell6kelrrie ak6relmez6nek: ,,Aland6
lakcimre sz6l6, egy h6napn6l nem r6gebbi koztzemi szimla, 6s az ahhoz tartoz6 befizet6s
igazol|sa. Amennyib"t a koztzemi szilnla rtem az tgyf61, vary vele azonos lakcimen 616
^
i6zast6rs/61ett6rs/sztil6/gyermek nev6re sz6l, minden esetben sziiks6ges egy nytlatkozat,
amelyben a sziltrlan szerepl6 szem6ly nyilatkozik, hogy a kozizemi szdmllkat tgyfeliinkkel
kozosen ftzetfk."l')
l6that6, hogy a jogalkot6si 6s a jogalkalmazilsi gyakorlat nem egys6ges
sem a kozcjs blztartis fogalm6nak meghat6roz6sa, sem pedig annak t6nye rgazolAsinak formai

A fentiek alap)in

Ez figyelhet5 meg a

szemllye6pkocsi szetz|si t6mogat6s
r|.szletszab|lvair6l tendelkez5 I(orm. rendeletet illet6en is, ugyarus a I(orm. rendelet sem irja el6,
hogy mely iratokat fogadj6k el az egy 6vet meghalad6 tartamri kozos biztartisban va16 egyritt6l6s
tliye rgazol6sak6nt, illewe a kcizos bdztartis fogalm6rol sem rendelkezik. Ezen jogalkot6si
hi6nyossdgot 6s jogalkalmazilsi anomi\it orvosolhatia az igyber, 6rintett eli6t6sban a Ket. 86. \
(1a) bekezdl.s alapjin a hat6s6gi nytlvdntartis tartalrn6t6l elt6r6 val6s t6nyek igazolilsilnak
sztks6ges lehet a l(orm.
lehet6s6ge; az egys6ges logalkalmaz6.s garant6l6,sa 6rdek6ben
^zonbafl
rendelet olyan ir6nyri m6dosit6sa, amely meghatlrozza a kozos hiztartisban va16 egyritt6l6s
fogalmit 6s annak t6nye igazolilsilnak formai kovetelm6nyeit. Mindezen megold6sok mellett,
inJokolt lehet a I(orm6nyhivatalok munkat6rsainak frgyelm6t felhivni az egys6ges iogalkalmazisi
gyakorlat 6rdek6ben ara,hogy valamennyi egy6b eLjirisban is legyenek figyelemmel a I(et. 86. $
(1a) bekezd6s6ben foglaltakra, amely lehet6v6 teszr az tigyf6lnek, hogy a hatos6gS nytlvintatt6s
tattalmit6l elt6r6 val6s t6nyeket igazolhasson.
Mindezek alap1fu 6l16spontom szerint a I(orm6nyhrvatal jogellenesen i6rt el, amikor ana
hivatkoz6ssal utasitotta el panaszos k6relm6t, hogy a kozos blztartdsban va16 egyritt6l6s t6ny6t
igazol6 hat6sigi bizonyiwdny tartalma nem egyezik ahatosigr nylvilttartis adataival, hiszen ezen
elj6rdsdval figyelmen kivril hagyta egyben a I(et. 86. S (1r) bekezd6st, 6s megfosztotta
^
kerelmez6t att6l, hogy bizonyitsa, a hatos6,gi nyrlvilntartis tartalma nem felel meg a val6s6gnak.
V6lem6nyem szerint a logbiztons6g kovetelm6ny6vel szembe megy 6s - vonatkozo logszabllyi
arra val6 hivatkoz6s 6s gyakorlat
felhatalmazds ltrilnyiban - onk6nyes jogalkalmazishoz vezet
^z
is, hogy az 6l7ami tdmogatis jogszerfi felhasznililsa biztositisa 6rdek6ben a I(ormdnybtvatal
minden esetben a hatosilgS rrytlvintartds adatait veszi alapul a kozos hiztartisban 6l6s rgazolilsit
a t6ny sem, hogy a
illet6en. Mrndezek mellett nem hagyhat6 figyelmen kivtil
^z
kozleked6k6pess6g6t illet6en srilyos fogyat6kosnak min5stl6 panaszos k6relme benryjtisa idej6n
89 6ves volt, amely 6ll6spontom szednt krilonos m6lt6nvlist 6rdem16 t6ny, 6s a buonytalan
iogszabillyi kcirnyezet valamint a Korm6nyhivatal elj6,r6,sa okozta jogs6rt6 helyzetben fokozta

kovetelm6nyeit illet6en.

panaszos kiszolg6ltatotts696t.

re

Aihnd6 lakcimre sz6l6, egy h6napnil nem r6gebbi kozizemi szAmla, 6s az ahhoz tartoz6 befizet6s igazolisa.
Amennyiben a kozizemi szimla nern Lz iigyf6l, vagy a vele azonos lakcimen 616 hizastirs/6lett6rs/sziil6,/gyermek
nev6re sz6l, minden esetben szirks6ges egy nyilatkozat, amelyben a sz6ml6n szerepl6 szem6ly nyilatkozik, hogy a
koziizemi szlmlikat tgyfeliinkkel kozcisen fzetik. (etolt6.s: 2077 . irinius 7-6n)
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A

fentiek alapjdn megillapitoru, hogy a jelenleg hatdfios jogs<abdbi ktirryeryt d: jogalkalmalisi gtakorlat,
aalamint ai adott iigyben drintett Korrudnlhiuatal efidnisa ai irintett fogyatikoxdgal dl6 rymifiek
uonatkoTisdban a minden embert egyenlf mdrtdkben megi/letd embei mdltdsdghoi uald joggal, ai egyenlf
bdndsndd kiiuetelminlduel, a fogyatdkossdga/

ild

s7,cndfiek kiemelt uddelminek

dllani

ktileleryttsdgduel

jogbiiton:ng kiiuetelndrytiuel r)ssiefiiguben uisslissrigot oko7, toudbbd nen fehl meg CRPD
eredellethetd nen ietkti 71 kti n leTg ttsdge kne k sem.

is

a

4. nkkibdl

6. Int6zked6seim

A

vizsgllatom sor6n feltilrt alapjoggal osszefiigg6 vissz6ss6g megsziintet6se 6s bekcivetkez6se

lehet6s6g6nek jov6beni megel6z6se 6rdek6ben

1. az A1bt. 37. $-a alapjin felk6rem

a4 embei erdfomisok minis{eret, hogy a jelent6sben tett
megillapittsok alapi6n fontolja meg a sflyos mozg6skorl|tozott szem6lyek kozleked6si
kedvezm6nyeir6l sz6lo 1.02/2011. (VI. 29.) I(orm. rendelet olyan tinyu m6dosit6s6t,
amely rogzia a kozos hiztartlsban val6 egytitt6l6s fogalm6t 6s annak t6nye igazolilsilr,ak
formai kovetelm6nyeit;

2.

az Ajbt. 31. $-a alapiSn felk6rem a MinisTlere/niiksdget ueigtd minisTlert, hogy a jelent6sben tett
meg6llapit6sok alryiln sziveskedjen felhivni a Korm6nyhivatalok munkat6rsainak
figyelm6t a Ket. 86. $ (1a) bekezd6s6re, amely lehet6v6 teszi, hogy az igyfll a hat6sig1
nyrlv6ntafiilstartalm6valellenkez6t6nytigzzoljon.

Budapest, 2017.
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