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a

A

panaszos beadvdnyilban a Pest Megyei Korm6nyhivatal Gy6mngy 6.s IgazsiqltgSn F6osztiiya (a
tov6bbiakban: m6sodfokir gyimhat6s6$ eljdrisdt, az eseti gy6m kirendel6s6re voratkoz6,
elutasitott k6relme kapcs6n beadott fellebbez6se elbitillisirla& elhuz6d6sit slrelmezte.
Tekintettel arr^, hogy a panaszbeadvity alapjin felmertilt a iogiilamisig elv6b6l
levezethet5 jogbiztonsig kovetelm6ny6vel 6s a tisztess6ges eljir6shoz val6 ioggrl osszeftigg6
vissziss6g gya;ntja, az alapvet6 jogok biztosilrol sz6l6 2077. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban:
Aibt) 18. S (1) bekezd6se alapjdn vtzsgillatot inditottam. A vizsgiiat etedm6nyes lefolytatilsa
6rdek6ben az Ajbt.21. S (1) bekezd6s b) pontja 6s (2) bekezd6se alapiiln a m6sodfokri hat6s6g
vezet6i6t6l- az tgyben keletkezett fuatrn6solatok csatol6s6val egyidejrileg* tijlkoztzt6st k6rtem.

Az 6tintett alapvet6 iogok 6s alkotm6nyos elvek
a

o

a jog6llamis6g elve 6s a jogbiztons6g kovetelm6nye: ,),[agyamrs4ngfiigetlen demokratikus
jogi|lam." (Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s);
a tisztess6ges elj6r6shoz val6 jog ,fiindenkinek joga uan ahho7, hogy iigyeit a hatdsdgok
rdsTrehallds nilkiil, tis{usiger mddon ds issryrfr hatdridfln belil|intdqryk " (Alaptorv6ny )OilV.
cikk (1) bekezd6s).

ltz akaltmaz ott io gszab Slyok
a

a

a

a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyr igazgatisr6l sz6I6 1.997. 6vi )C(XI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Gryt.);
a kozigazgat6si hat6s6gi ellilris 6s szolg6ltatas Lkalilnos szab6lyzu6l szolo 2004. 6vi CXL.
torv6ny (a tov6bbiakban: Ket.);
gyermekv6delmi 6s gy6mngp feladat- 6s hat6skorok ell6tasir6l, valamint a gyinhat6sig
szef{ezeter6l 6s illet6kess6g6t6l sz6l6 331,/2006. (XII. 23,) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Gyszr.).

A megillapitott t6nyill6s
A beadv6nyban megfogalmazottak szerint a panaszos 6s a testv6te gyermekei kozos nrlaidon6ban
6lI egy tngatTan. A panaszos a gyermekek torv6nyes k6pviselet6t ell6t6 6.desany6nak (azzz a
testv6r6nek) a gyermekek tulajdoni r6sz6re vlteh ajilnlatott tett, aki a felkin6lt osszeg6rt nem
kivdnta eladni szdmira az ingatlant A panaszos - a gyefinekek torv6nyes k6pvisel6je 6s gyermekei
kozotti 6rdekellent6tre hivatkozva - a gyermekek r6.sz6re eseti gy6m kitendel6s6t k6rte. Az els6
fokon elj6rt Pest Megyei l(orm6nyhivatal Cegl6di J6r6si Hivatal Gy6miigyr Osztillya (a
tov6bbiakban: els6fokri gyimhat6sfug) a PE-03 /GYAM/461-5/201.7. szdmt,2017. m61as 17-6tr
kelt hatiro zatilval a p^fi^szos k6re[m6t elutasitotta. A panaszos s6telmezte, hogy az els6foku
gyinhat6silgl hat6rozat ellen 2017. jarrrus 2O-6n benyuitott fellebbez6st a m6sodfokri hat6sig
z v al6 b enyuitis atg nem bir6lta el.
6116 dokumentumok 6s egy6b inform6ci6k alapjiln a kiiuetkeTf tdnJdllds
els6fokir gydmhat6s6g p^flaszos fellebbez6s6t, valamint az els6fok.6 tatokat 201.7.

p aflasz^ Hivatalomh

A
rt;g71thetd.

o

rendelkez6semre

Az

^

irilius 10-6n terjesztette fel a m6sodfoki gy6mhat6sighoz.

A

fellebbez6st a m6sodfokuhat6sdga
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a PEIGYAM/751,-3/2017. szimt, 20/7. augus{as 24-dn kelr
elbtillta, az els5fokir batirozat els6 bekezd6s6t hat6lyon kivtil helyezte, z
paflaszos a kiskorfak vagyoni igy6ben tott6n6 eseti gy6m kirendel6s6re ir6nyul6 kdrelndt drdemi
uiisgikt ndlkiil elutasitotta. A rendelkezlsemre 6116 ilatok szerint a m6sodfoki hatfuozatot a
PE/GYAM/751-2/2017. 6s
hatdroqataiual 6rdemben

gy 6mhat6s6.g 20 17 . augusz tus 30 -6n exp edi6lta.

A panaszos 201,7. okt6ber

72-6n kelt kieg6szit6 beadviny^ szennt a 2017 . augusztus 24-6n
m6sodfokri hat6rozat feladilsi dltuma 20/7. sqeptember 22. A panaszos megit6l6se szerTflt
^

kelt
m6sodfokf bat6sig e k6sedelme sdlyosan jogszab6lys6rt6 volt, amellyel akad6lyozta az ijgy
rnt6z6s6t,veszllyeztette a kiskor6ak 6rdekeit 6s s6rtette

alapvet6 jogait.

^p^flaszos
szeint a fellebbez6s iigyint6z6si
A m6sodfokf gy6mhat6sig vezet6j6nek t6j6koztat6sa
fellebbez6s
elbfuillilsinak iigyint6z6si
11-e
volt,
a
id6pontja
2017.
hatdridejlnek kezd6
|6lJrtts
hatirideje 201.7 . atgusztus 1 -6n )6rt le- A m6sodfokir gy6mhat6sig a fellebbez6s elbir6l6s6ra igy a

iogszabillyikalmeghatdrozotthatind6t2Sft appaltililepte.
A m6sodfokt gyimhat6s6g vezet6ie tll6koztatott arr6l is, hogy munkat6rsai a hatdlyos
iogszabillyok 6s tigyf6li jogok betartilsa mellett, a tultethelts6g ellen6re is torekszenek ana, hogy a
dont6seiket a I(et. 6ltal el6irt hatilrid6beq valamint szakmarlag is megalapozott^rr, k6s6bb a
kozigazgat6si 6s munkangyi bir6s6gon is megv6dhet6 m6don hozz6k meg.
Tekintettel ata, hogy az els6foki gyirr'hat6sigr iigyek speci6lisan gyaklan tobb kotetes
fuatok, probl6ma eset6n nagy m6diafigyelmet kiv6lt6 esetek, azok alapos megismer6s e hiilnyiban a
fellebbez6s el nem br6lhat6, melynek ok6n egy-egy fellebbez6s elb:rillilsa gyakrun tobb napot is
ig6nye1. Annak 6rdek6ben, hogy a I(et. iigyintlzlsihatirid6re vonatkoz6 szabillyar,6s a benniik
testet olt6 eliilrdsi garanciilk a tov6bbiakban ne s6riiljenek a m6sodfokir hat6s6g vezet6te kiemelt
figyelmet fordit e garznciilhs szab6lyok mandlktalanbetartds|ra 6s betattatilsira.

lr

vizs giiat megillapit6s ai

I. A hatdskdt tekintetdben
A feladat- 6s hat6skoromet, valamint az ennek elliltasilboz sztiks6ges vlzsg6latt jogosults6gaimat az
Aibt. hatirozz^ meg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosilhoz birl<r

fordulhat, ha megit6t6se,szerint ahat6s6g tev6kenys6ge v^gy mriasztdsa abeadvdnyt tev6 szem6ly
alapvet6 jog6t s6ti vagy atnak kozvetlen vesz6ly6vel jfu, fek6ve, hogy a rendelkez6sre 6116
koztgazgatilsi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve a kozigazgatasi hatarozat bkosdgS
fettilvizsg6latat-mfu kimeritette, vagy jogorvoslati lehet5s6g nincs szdmira biztositva.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s a) ponla szerint az 617ami vagy onkormfinyzai feladatot el76t6
szewkozszolgilltztistvl.gz6 szervnek min6siil. A Gyvt. 16. S (1) bekezd6se szertnt a gyermekek
v6delm6t biztosit6 hat6sigp feladat- 6s hat6skotoket a helyi onkormilnyzat k6pvisel6-testirlete,
illetve a gydmhat6s6g gyakorol)a. A Gyszr.1. S (1) bekezd6se szerint a gydnhat6s6g feladat- 6s
hat6skor6t a teleptil6si onkorminyzat iegyz6je, a f6virosi 6s megyei korm6nyhivatal
gyermekv6delmi 6s gy6miigyi feladatkor6ben elj6r6 iilrdsi (f6virrosi keriileti) hivatala, valamint a
gyermekv6delmi 6s gy6miigyr feladatkot6ben elj6r6 f6virosi 6s megyei korm6nyhivatal gyakorolia.
Mindezek alapjirr az igyben 6rintett hat6silgra kite{ed avizsgilatt hat6skorom.

IL A uizsgdlt alapiogok 6s elvek tekintetdben
Az alapjogSbiztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6s-rendszet fehirilsa sorin
auton6m, obiektiv 6s neutr6lis m6don, kizdr6lag alap)ogi 6rvek felsorakoztatdsdval 6s
Az ombudsmanntl.zm6ny megalakul6sa 6ta az alapiogS
az Alkotmilnybhosilq alapvet6 iogilllarn
t6maszkodott
biztos kovetkezetesen, zsin6rm6tt6kk6nt
alapjogok tartalm|val kapcsolatos elvi meg6llapitasara, valamint - az
garanci6kkal 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak.

^z

J

alapjog-koddtozds
ombudsmani logv6delem speciilis von6sainak megfelel6en - alkalm^zta
^z
teszteket.
hivatott
alapiogS
megit6lni
alkotm6nyoss6g6t
A jelent6s megillapitisaival osszefiigg6sben hivatkoznom kell ana, hogy az Alaptowlny
vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege az Alaptorv6ny Negyedik M6dosit6s6nak hatilyba l6p6s6t
kovet6en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban foglaltakkal, az alkotminyos
kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz5en nem tartalmaz olyan rendelkez6seket,
amelyek ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotm6nyunk szoveg6vel. Az Alkotm6nybfu6sig a
22/2012. (V. 11.) -LB hatdrozatilban arra mutatott 16, hogy ,o4el6qf Alkotndryt ds aiAlaptiindnl
egtes rendelkeqdsei

tartalmi

egyeT1sdge esetin dppen

nem a konibbi alkolmdrytbhtlsdgi diintisben megelendjogelaek

kiaiil hagtistit kell indokolni". Az Alkotm6nybir6s6g ugyanakkor a
etnelte ki, hogy az adotthatirozatban vizsg6lt torv6nyi
13/201,3. (VI. 17.) -LB hatirozatiban
^zt
rendelkez6sek eset6ben mir az -Llaptorv6ny Negyedik M6dosit6sa alapjin 16r el a kor6bbi
alkotm6nyb ro sig; hatilrozatokban foglaltak felhaszn6lh at6 sig6t illet6en.
A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel azt mondta ki azt, hogy ,,a1Alkotmdrybinisdg a hatdfidt
uesqlett alkotmdrybinisdgi hatdroqat forriskint megeldldsiuel, a ldrytegi, a< adott iigyben felmeri)ld
itadteldt, hanem aTok fgyelnen

alkotmdnloxtigi kdrdds eldtintudheT sqiiksdges mdtdkfi ds teryedelnii turtalmi uag sTtiuegsTgfi megielenitdssel
biuatkoyhay'a uagy idi4heti a konibbi batdroTataiban kidolgorytt drveket, jogelueket. Aq indokoldsnak ds
atkotmdryjogi fortisainak ugltanis a demokratikus jogillamban mindenki slimdra megismerhetdnek,
elkndi4hetdnek kell lennie, a jogbiTlonsdg ,gtrJt o<, hogy o dtintdsi megfontoldsok dtldthatdak, ktiaethetdek
legyenek. A ryiludnos dntelds a dtintds indokldsdnak ldtalapja. A konibbi hatdmTatokban kfejtett dnek
uiTsgilja."
felhasqndlhatdsdgit a7Alkotmdrybinisdg nindig esetrdl esetre, a konkret i)gt kontextustiban
Ha cisszevegik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotm6ny
2. S (1) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor az 6lTapithat6 meg, hogy a vizsgilat tfugyit k6pez6
jogitlanisdg ehte tekintetdben flefihoz olyar koncepcion6hs villtozist az .Nlaptowlrry szcivege, mely a
kor6bbi alkotm6nybr6sig, gyakorlat elvet6s6t, vagy jeient5s tartalmi 6t6rt6ke16s6t al6timasztanl.
fgy elvi megilTapitltsaim megfo gakrazilsa, az alaplogok 6telmez6se sor6n - ellenkez6 tatalmri
alkotm6nybk6sigp dont6s megsziilet6s6ig - uinyad6nak tekintem az Alkotminybir6sig iltal mind

az Alaptorw6ny hatillyba l6p6s6t megel6z6et mhd pedig az azt kovet6en meghozott
hatlrozatarbal, azok indokol6s6ban kifejtett meg6llapitilsokat, kovetkeztet6seket. A tisztess6ges
eli6rds jogilnak 6rv6nyesiil6se kapcs6n 6rdemes kiemeLri, hogy immir kiilon alkotm6nyi
rendelkez6s nevesiti a ti rye s s h a hl s dgi / d ni s h q u a /6 j ogo t.
s

s dge

e

o

t. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint Magyamrsligfigetlen, demokratikusjogillam.
Az Alkotmdnybfuosl,g tobb hat6rozataban r6mutatott, hogy a jog6llam n6lkiilozhetetlen eleme a
jogbiztons6g. Az Alkotminybir6sdg a 30/2012. AI.27.) AB battrozatiban kimondta,hogy az
Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se 6s az Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6se azonosan del<lar6,lja a
jogdllamiWauzvlilq teh6t az eddig kialakitott alkotmdnybt6sdg1 gyakodat tovdbbn is relev6ns. Az
Alkotm6nybir6s6g szednt a jogbiztonsig az 6llam koteless6g6v6 teszi annak biztositds6t, hogy a
jog eg6sze, egyes r6szterti{etei 6s az egyes jogszabilyok ts uildgosak, egydrtelmiiek mfikod6siiket
tekintve kisTimithatriak 6s elflrelithaniak legyenek a rorrn cimzetgei sz6mdn. A jog6llamis6g
elv6b61 foly6 kovetelm6ny akozhatalom, akozigazgatt.s torv6ny al6 rendelts6ge a kozhatalommal
rendelkez6 szervek a jog dltal megillEitott nilkiiddsi rendben, a polg6rok szdmira megismerhet6 6s
l<tszdmirhat6 m6don szabillyozott korldtok kaTatt fejtik ki tev6kenys6gtiket.
Nem hagyhat6 figyelmen kiviil, hogy a kis4imithatdsdg ds a4 eljdnlsi garancidk biTlositd:a
s<zmsan tissT,ekapcsolddik a<egtes akryi alaplogok uddelrniuel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st.
Az alapjogok val6di 6rv6nyesiil6s6t k6pes kiiiresiteni, megb6nitani a szab6lyoz6.s v^gy
jogalkalmaz6s hib6ib6l, zavar6b6l ad6d6 l<tsz6mithatatlans6g, az el16r6sra vonatkoz6 garanci6lis^
szab6lyok f6lre t6tele, figyelmen kiviil hagy6sa. Erdemes utalni itt arra az alkotmdnybir6s6g
t6zisre, amely szerint kozvetlen alkotm6nyi garancrik gaqdailgoxrigi ds cilsrynfsegi okokbdl, az eli6r6s
egyszer6sit6se vagy az id6szerfis6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyesril6se cim6n sem mell1qhetdk.
2. Az Alaptorw6ny )OCV. cikke imm6r kinyilv6nitla a tisqlessiges e!'dnisho4 ua/6 jogot. Az
Alkotm6nybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet atra,, hogy a )ogillTamisignak szdmos
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osszetev6je van. ftirryad6 alkotmilnybu6sdg; t6zis, hogy a jogillamis6g elv6b6l foly6 egyik
Iegfontosabb alapkovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgatds torv6ny al6, rendelts6ge: a
kozhatalommal rendelkez6 szewek a iog 6ltal megillapitott mfikod6si tendben, a polg6rok
szdmdra megismethet6 6s l<tszimithat6 m6don szabllyozott korl6tok kozott fejtik ki
tev6kenys6giiket. A koztgazgat6,s torv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha jogilag szabllyozott eljirisr
keretek kozott mrikodik, a jogkorl6tozilsra adott felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan
kell meghatlrozri. Nem hagyhat6 figyelmen kivtil tovilbbil, hogy a l<tszilmithatosdg - belelrtve az
egys6ges jogakilmaz6st - 6s az eljirdsi garancrdk biztosit6sa szorosan osszekapcsol6dik az egyes
alanyr alapjogok, szabadsilgoeok v6dehn6vel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st. Az ngyfll
kozigazgatist hatlrozathozatalra vonatkoz6 joga nem tehet6 fiigg6v6 att6l, hogy a kozrgazgat6,si
szerv milyen id5pontban hajland6 donteni a hat6skor6be utalt iigyben. Akozigazgatirsnak ugyanis
effe megszabott id6 alatt 6rdemi
alkotm6nyos koteless6ge, hogy a hat6skor6be utalt iigyben,
^z
dont6st hozzon. Akozrgazgatisi elj6r6s nem n6lkiilozheti akotelez6 iigyint6z6si hat6rid5ket.

III. Az iigy 6tdemdben

A

panaszos illlttasa szerint a m6sodfokf gy6mhat6s6g a 2077. augusztus 24-6n kelt ioger6s
hatilrozatot csak 201.7 . szeptember 22-6n postazt^. Mindezek kapcs6n utaLnom kel). ana, hogy az
Ajbt. jogszabllyi rendelkez6sei 6rtelm6bett nem udgeThetek ofian alaksrynii biiorytitdsi eljdrdst, amely a
bir6s6g, illetve mis hat6s6E e15tt lehets6ges. Mindebb6l kovetkez6en nincsen lehet6s6gem a
rendelkez6semre 6116 dokumentumokon szetepl6 expedi,ildsi ddtum ds a panas1os dllihisa ktiTtitti
ellentmondisfelolddsdra, ezzel osszeftgg6sben pedig alapiogSvissz6ss6g megilllapitasira.
A joger6s hatdrozat 6ttanuln6nyozds6t kovet6en - annak indokl6sa, valamint jogszabillyi
hivatkozdsa megism6tl6se n6lkiil - meg6llapitom, hogy a dont6s a vonatkozo iogszabdlyoknak
megfelelt, tartalmi 6rtelemben alapvet6 jogokkal osszefiigg6 vissziss6got nem okozott.
A hat6s6gi elj6r6sok garanciilt kapcs6n 16 kell mutatnom ata,hogy a Ket. aialapeluek ktiititt
r.igyf6l tisztess6ges tgyint6z6shez, a
ri;glti a gyorsas6g 6s egyszer6s6g kovetelm6ny6t,
^z
iogszabillyokban meghatilrozott hat6rid5ben hozott dont6shez valo jog4t. A Ket. 102. S (5)
bekezd6se szerint az els6fokri dont6st hoz6 hat6s6g a fellebb ez6st a fellebbez6si hatdrid6letelt6t6l
szimitott 8 napon beliilterlesVlifelafellebbeids elbirdldsdrajogosult hanisdghal. A I(et. 33. S (1) bekezd6se
alapjdn a dont6st az eljlr6s megindul6s6t6l szimitott 2l napon beli)l kell megboTni 6s gondoskodni
annak kozl6s6r6l. A I(et. 33. S (6) bekezd6se szerint a fellebbez6s elbir6l6s6ra jogosult hat6s6g
eli6r6,siban az igytnt6.z6si hat6dd6 a<iigy i)ssrys iratrinak aqeljdrdsra jogosult hatdsdghoqdrkeqisit kiiaetd
napon kerydddik A m6sodfokf hat6s6g vezet6je a k6sedelmet elismerte, t6)Ekoztat6sa szeint
kiemelt figyelmet fordit a Ket. hivatkozott szabillyatnak marad6ktalanbetartds6ta 6s betartat6s6n.
Megillapinm, hogy o misodfokil hatrisrig kdsedelmes eljdnisa a pana:<os tisTlessdges hatdsdgi eljinishoi
ual6 jogiual i)x4efiigd uissTitsrigot okoyott. A kdsed.elem tekintetdben a n,lsodfokil hatrisdg ueTgtjdnek
tQ'dko7latdsdt tudomdsul aet<!m, aTonban a fentiekben ktf/tett, a hatrisdgi eljdnisra uonatkoTri garancidlis
eluekre tekintettel - kiildniisfigelemmel a kd{gaTgatds aTon kiitelexegere, misryint a hatiskiirdbe utalt ilgyben,

a<erre megsrybott idd alatt ktinles drdemi dAnilst horyi - a kdsedelmes eljdnfu * diintds tekintetdben apanas<os
tisTlessdges e/tirdsho4uald jogiual dx4efilgd assryixdg megillapitrisdt nem mell1Thettem.
Jelen vizsg6Llatommal osszefiigg6sben ism6telten utalnom kell ara, hogy AJB-3534/ 2016.
sTtirnon dfogl jellegel uiTsgiham a7e/s6- es ndsodfokil gltdmhanlsdgokfeladatell,ltisdnak sryndfiifeltiteleit, ai
utt dolgoyri munkatdrsak ldtsryimdt is a< ebb6l adidd tillt€rhehseget. Az Emberi Er6forr6sok

Miniszt6riuma szoci6hs iigyek6rt 6s t6rsadalmi felzdrk6z6s6rt felel6s |llamtttk|ra a hivatkozott
sz6mi )elent6sben - a gyimhat6s6gok tulterhelts6g6re visszavezethet5 vissz6ss6gok orvosl6sa
6rdek6ben - megfogalmazott aiilnlilsarmra v6laszk6nt arr6l tijlkoztatott, hogy a gy6miigyek
int6z6s6nek gyorsit6sa 6rdek6ben a szakt6rca 2078. lanuir 1-j6t6l a m6sodfokon el16ro
gyimhat6sl,gok iigyint6z6i l6tszim6t 76 o/o-kal tervezi emelni. Mindezek alapiilrt a ielen egyedi
panasziigyberr a kisedelmes eljdnls tekintetiben afekgyeleti srynfeli kiiltin intdykedtist nem tesryk.

5

R6 kivinok ugyanakkor mutatni arra, hogy a Ket. 33/A.$ (1) bekezd6se szerint,ha a
hat6s6g a 16, i6nyad6 ngynt6.z6.si hat6rid6t az tgyf6lnek 6.s az ellilris egy6b r6.szwev6i6nek fel nem
r6hat6 okb6l tull6pi, koteles az igyfll 6ltal ai e/dni: lefllytatlisditt megfiTgtett illetiknek uagt dinak
megfeletd iissieget, ha pedig az igyrnt6.z6s id5tartama meghaladja az uilnyad6 iigyint6z6si hat6rid5
k6tszeres6t, a negfiTgtett dssieg kitsT,eresdt aTiigyfel resiire uissryfTgtni. A Ket. 33/A. $ (2) bekezd6se
kimondja, hogy a hat6s6g fizetl.si kotelezetts6g6t nem 6rinti, ha az tgyf6l az illet6k vagy dri
megfizet6se al6l r6szben vagy eglszen mentesiilt, ilyen esetben a hat6s6g az osszeget az igyfll
6ltal meg nem fizetett r6sz arinyilban a kozponti kolts6gvet6snek fizeti meg. Ha az el)it6s
lefolytatS.sillrt az e\6t6s megindit6s6ra :r:inywl6 k6telmet beny'ujt6 iigyf6l iogszabilly alapiilt rlem
koteles illet6k vagy diifizetlslre,:6gy a hatdsdgaqilletdkttiniry sryinti iltaldnos tdtelfi e!'inisi illetiknek
megfetel| tissqeget, iiletae ennek kitsigresitfTgti neg a ktiponti ktihseguetune,€. V6gtl Pedig a Ket. 33/A. S
(3) bekezd6se szerint a Ket. 33/A. $ (1) 6s (2) bekezd6se szerinti osszeget a hat6sig sai6t
kolts6gvet6se terh6re a fizetl.si kotelezetts6get meg6llapit6 dont6s ioger6ss6 v6l6s6t6l szdmitott
nyolc napon beliil fizeti vissza az igyfll sz6mira, illetve fizeti meg a ktizponti kolts6gvet6snek.
A rendelkez6semre 6116 iratok alapjiln a mdsodfokil hatdsdg nem hoyott fT"etisi ktiteleT,ettsdget
megiltapitti diintdst tis nem int6zkedett az illet6kekr6l szolo torv6ny szerinti 6ltal6nos t6telfi elilrisi
illet6knek megfelel6 osszeg k6tszeres6nek megfzet6s6t6l.
A Ket. alaplilt a kompenzici6s (fizet6si) kotelezetts6g nem fakultativ term6szetir feladat,
hanem a tis{essiges eljdnishoiaald jog biqlositisdt siolgilf jogi garanda. Minderyk nlomtin nem mellfi4hettem
annak a megiltapitdsdt sem, hogy a mdsodfokil gyinhatristig e mulas7ldsa is alkalnas aoh arra, hogy a panasTos
t i s it e s s dge s e lj d rd s h o q u a I6 j ogi u a / i) s s Vfngd ui s s iti x igo t o k o 3o n.

Int6zked6sem

A

fekirt alapvet6 joggal osszefiigg6 vissz6ss6g

bekovetkez6s6nek iov6beni
megel5z6se 6rdek6ben az Ajbt.32. $-a alapi|nfelkirum a Pest Megyei Korm6nyhivatal Gy6miigyt
6s Igazs6giigyi F6osztLlyinakvezet6jlt, hogy halad6ktalanul tegyen eleget akozigazgat6si hat6s6gi
eljdrils 6s szolg6ltatas 6kal6nos szabillyarol szol6 2004. 6vt CXL. torvlny 33/A. S (2)-(3)
bekezd6s6ben foglalt torv6nyi kotelezetts6g6nek.

jelent6semben

Budapest, 2017.

C\r-ccr.rroL.
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