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l. Az elihtbs meginditilsa, el6zm6nyek
Egy gondnoks6g alatt 617o panaszos fotdult hozzLm beadv6nnyal a gondnoka, valamint a
Veszpr6mi Jdrisi Hivatal Gy6miigyi oszt6lya (a tov6bbiakban: gy6mhatos6g) vagyonkezel6si
tev6kenys6g6vel kapcsolatban.

Tekintettel arra,hogy a feladat- 6s hat6skoromet szab6lyoz6 2071. 6vi CXI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Ajbt.) 1. S (3) bekezd6se 6ttelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n

krilonosen hivatalb6l inditott eljirdsok lefolytat6sival - megkiilonbciztetett figyelmet fordit a
XCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6kossi,ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezmlny
(a tov6bbiakban: CRPD) v6grehajt6s6nak segit6s6re, v6delm6te 6s ellen6rz6s6re, a
panaszbeadv6ny nyom6n az AJbt.20. S (1) bekezd6se alaplilnvrzsgillatot inditottam.
A vizsgllat eredm6nyes befejez6se 6rdek6ben az Ajbt. 21. $ (1) bekezdl.se alapjdn
t6ilkoztatS,st k6tem a krilgazdasigr 6s ktltgyminisztert6l, valamint a Veszpr6mi I(orm6nyhivatal
Hiv atala Y ez et6i6t61.
J fu 6si

-

2007. 6vi

2. Edntett alkotminyos jogok 6s alapelvek

A

jogdlkmi:lig eladbdl fakadd jogbi4ton:dg kiiuetelmdnle ds a tis{etsiges eljdrdshoi uald jog
[Alaptorv6ny B) cikk (1) ,,Magyarorszig fiiggeden, demokratikus jog6llam."];
A nenT,etkt;{ jogi kt;teleryttsdgek dt a belsd jog i)sqhanga [Alaptorv6ny Q) cikk @-(3)
bekezd6s,,Magyarorszdg nemzetkozi iogr kotelezetts6geinek teliesit6se 6rdek6ben
biztositja a nemzetkcjzi iog 6s a magyar jog cisszhangit. Magyarorszdg elfogadia a
nemzetkozi jog 6Ltal6nosan elismert szabilyart. A nemzetkozi l"g mis fotisai
)ogszabdlyban tort6n6 kihirdet6stkkel v6lnak rn gyar jogrendszer r6,sz6v6."f;
A7 embei mdlnisdghoi uald 1og [Alaptorv6ny II.^ cikk ,,Az emberi m6lt6s6g s6rtheteden.
Minden embernek joga van az 6lethez 6s az emberi m61t6s6ghoz, a m^gzat 6let6t a
fogantatdst6l kezdve v6delem illeti meg."];
Ai egyenlf binismdd ktiuetelmdnle ds ai esilegyenltsdg elfinoiditdsdnak elae [Alaptorw6ny XV.
cikk (1)-(Z)-(5) bekezd6s ,,A torv6ny el6tt mindenki egyenl6. Minden ember jogk6pes.

az

alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztet6s,
nevezetesen faj, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vallis, politikai vagy m6s v6lem6ny,
nemzeti vagy tarcadalmi szirmazds, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szerinti
kiilonbs6gt6tel n61kil biztositja. Magyarorszl,g kiilon int6zked6sekkel v6di a
Magyarorszig

gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal6l6ket."
Afogyatdkossdgal il6k kiemelt addelme [Alaptorv6ny

)il/.

cit<k (5) bekezd6s ,,Magyarorszig

krilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal
616ket."]

3. Alkalma zott io gsz^b6lyok

A

fogyat6koss6ggal 616 szemllyek jogair6l s2616 ENSZ Egyezmlny (I\dagyarorsz6gon
kihirdette a 2007 .6vi XCII. torv6ny, a tov6bbiakban: CRPD)
Magy arorsz6g Alaptorv6nye
A szerz6d6sek iog6r6l sz6l6 B6csi szerz6d6s (I\{agyarors zdgon kihirdette a 1987 . 6vi 72.
torv6nyerejfi rendelet)
A Polg6ri rorv6nykonyvr5l szolo 2073.6vi v. torv6ny (a tovabbiakban: ptk.)

1

A

gondnokoltak 6s az el6zetes jognyilatkozatok nyilv6ntart6.sdr6l sz6lo 2073. 6vr
CLXXV. torv6ny
A kozigazgat6si hat6s6gi eljilrds 6s szolgilltatis 6ltal6nos szab6lyau6l sz6l6 2004. 6vi
CXL. torv6ny (a tov6bbiakban: Ket.)
A konzuli v6delemr6l szolo 2007.6vi XLVI. torv6ny (a tov6bbiakban: Konztv.)
A fogyat6kos szem6lyek iogair6l 6s es6lyegyenl6s6giik btztositdsirol szolo 1998. 6vi
XXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: Fot.)
A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyilmigyrigazgatdsr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Gyvt.)

A polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6

1.952. 6vi

III. torv6ny

(a tov6bbiakban: Pp.)

4. A meg6llapitott t6ny6ll6s
4.1. Panaszbeadvdny

A

beadv6nyban panaszos s6relmezte gondnoka, valamint a Veszptlmi Jlrlsi Hivatal
Gy6mtgyi osztllya (a tov6bbiakban: gyimhat6s6g) vagyonkezel6si tev6kenys6g6t. Munkat6rsam
2077 febrtlrlilban rovid riton megkereste a gyimhat6s6g illet6kes ngynt6z616t, aki tobbek kozott
arr6l adott tilllkoztatdst, hogy a gondnokolt N6metorszigban 616 6desapja tobb 6r.'vel kor6bban
elhunyt, 6s a n6met hat6s6,g a koztemet6s kolts6geinek megt6rit6se c6lj6b6l ir6sban kereste fel a
gondnokoltat. A gyilmhat6sile 6s a gondok azonban csup6n 2076 december6ben szerzett
tudom6st a n6met hat6s6g megkeres6s6r5l 6s a folyamatbanl6v6 eljir6sr6l, igy ekkor igyekeznek
felvenni a kapcsolatot a n6met hat6s6gokkal, valamint felt6rk6pezri az elhunyt hagyatlkit; ez
tgyben a I(tltigyminiszt6rium, illetve az illet6kes kiilk6pviselet segit6 egytittmrikod6s6te is
szdmitanak.
4.2.

A megkercsett szervek vdlaszai

A Kilgazdasdgi 6s Kiiliigyminisztidum vdlasza
A minisztert6| a beadv6nyban felvetettekkel kapcsolatos szakrnat 6ll6spont16r6l, tett,
valamint tervezett int6zked6seir6l k6rtem tililkoztatast. I(6tem tovdbb6, hogy villaszlevel6ben a
4.2.1.

kovetkez6 k6rd6sekre is t6rien ki:
t. Mely n6met hat6s6g 6s mikor kereste meg a miniszt6riumot, illetve valamely
szev ez ela egys6g6t (a tov6bbiakban: minisz t6rium) panasz o s iigy6ben?
2. A megkeres5 n6met hat6s6g miben k6rte a miniszt6rium segits6g6t?
3. A megkeres6sre a miniszt6rium milyen int6zked6seket tett, illewe milyen segits6get
nyujtott a n6met hat6s6gszdmira?
4. A miniszt6riumnak volt-e tudomdrsa ar6l, bogy az tigyben 6rintett m gy^r
6llampolg6t gondoks6g alatt 617?
5. Hasonl6 megkeres6sek eset6ben a helyes elj6r6srend megv6lasztilsa c6lj6b6l a

miniszt6riumalkalmazz^-eagondokoltaknyrlvintartdsit?
Figyelemmel a nemzetkozi maginjog szabillyara (1'979. 6vi 13. tvr.) 6s a
6{O/ZO|Z/EU rendeletre, az eljilfi.sban mely 6llam joga alkalmazand6?
7. Az alkalmazard6 jog alapj6n mely elj6r6sjog; szabillyok 6rv6nyesiilnek?
8. Az alkalmazarrd,6 1og alap)6n milyen jogok illetik, illefve kotelezetts6gek terhelik a
gondokoltat, valamint gondnok6t?
A miruizt6rium Koniuli ds Allanpotg,irsdgi FdosTldfidnak fflos7ldltuerytf-hefietteu al^tol
t1j1koztatott, hogy a Bedini Nagykovets6g I(onzuli Osztillyit (a tov6bbiakban: konzuli oszt6ly)
panaszos 6d.rrpja el}ralilloz6saiigy6ben el6s4dr 2014. febradr 25-in kereste meg a ndmet hatdsdg
^(\{ettmann
v6ros'anyakonyr.,vezet6je), m6g pedig a halotti anyakonywi kivonat ki6llit6sa 6rdek6ben
k6te irisban a sztiiet6si anyakonyvi kivonat, az ,,elviLt" csal6di illlapot igazolilsdta zfuad'kolt
hlzass6gSanyakonlwi kivonat, valamint az itfev6lmilsolatilnak megkiild6s6t.

6.

2

ennek 6rdek6ben megkereste a l{oztgazgat6si 6s Elektronikus
I{ozszolgilhat6sok I(ozponti Hivatalt (a tov6bbiakban: I{EI(I{H)1 Szem6lyi Nyilv6ntart6si 6s
IgazgatilsiF6oszt6lydt, az idev6lm6Lsolatot, aMagyarorszdgon bejegyzett csal6di illapot igazolSst
2074. februfu 28-6n, a szrilet6si anyakony,vi kivonatot pedig 2014. mircius 4-En tovibbitotta a
m^gyat
mettmanni anyakonl'wezet6flek. A konzuli osztLly hivatalb6l kezdem6nyezte
^
illTampolgir halilla eset6n szok6sos hozzitartoz6-felkutat6st a KEKKH-n61, amely ennek

A konzuli oszt6ly

etedm6nyeklnt az elhunyt szem6ly fia, vagyis panaszos lak6hely6t 2074. mircius 3-6n kozolte a

konzuli osztillyal. A miniszt6rium I(onzuli F6osztilydnak (a tov6bbiakban: KONZ)
N6metorsz6g6rt felel6s 6rdekv6delmi referense kozremfikod6s6vel ismertt6 v6lt panaszos
telefonos el6rhet6s6ge is. A telefonos kapcsolatfelv6tel
kozvedentil nem sikeriilt, a konzuli osztily

konzuli osztilly munkatdrsainak azonban
kozremrikod6s6t k6rte a
kapcsolatfelv6telben, igy akonzul panaszost telefonon tij6koztatta 6desapja haldlfuol.
Ezt kovet6en 2074. m6rcius 17-6n a mettmanni polgirmesteri hivatal rend6szeti osztllya
'nt€zett
(Ordnungsbehorde Mettmann)
itratot a konzuli osztllyhoz, amelyben a n6met hat6s6g
az elhunyt eltemettet6s6re koteles nagykoru frinak cim&616tdekl6dott. A konzuli osztily a k6rt
adatot - az adatv6delmi rendelkez6sekre frgyelemmel - nem adta ki a megkeres6 n6met
hat6s6gnak, 6s 2014. m6rcius 25-6n kelt v|laszdban felhivta, hogy a budapesti n6met
nagykovetsl.ghez forduljon az igyben. A KONZ 6tdekv6delmi referense 201,4. m61us 22-6n emailben arrf.l ti)6kozt^tta a konzuli osztillyt, hogy panaszos a I(iiltgyminiszt6dumhoz fordult 6s a
201,4. mdjus 9-6n kelt k6relm6ben az 6desapja halotti anyakcinyvi kivonat6t, az oroks6g r6es6
hlnyaddt, valamint a miniszt6rium segit6 kozbenj|rilsit k6rte. A konzuli osztily ezt kovet6en a
n6met anyakonlwi livatalhoz fordult a halotti anyakonl'vi kivonat beszetz6se 6rdek6ben. A
mettmanni anyakonyrrvezet5 erre ir6sos tijlkoztatist adott a halileset anyakonywez6s6nek
megtort6nt6r6l, amelyet 2074. m6jus 26-dn a konzuli osztLly felteriesztett a I{M Hat6s6gi
F 6 o s zt6ly A nyako ny'vi O s ztily 6ntk.
A konzuli osztLly az eredett n6met halotti anyakonl,vi kivonat hiteles mdsolat6t rn gy^r
nyelvri hiteles fordit6ssal ell6wa 201,4. lunr.ts 13-i level6vel megkiildte panaszosnak, amelyben
egldttal tdjlkoztattik a hagyat6ki iigy rendez6s6nek lehet6s6g6r6l, az orokl6si btzonyitviny
liilJ.Jttdsinak, az oroks6gr5l tort6n6 lemond6snak2 a modjirol, hataidei€r61,
oroks6g
^z
elfogadis6val osszefiigg6 vagyoni kotelezetts6gekr6l. A konzuli osztily a lev6lben tiljlkoztatta az
otokost art6l is, hogy dont6se alapj6n a n6met hagyat6ki bir6s6gon kezdem6nyezhet hagyat6ki
eljirist. A konzuli osztaly t6j6koztat6,sa - a gyakorlatt tapasztalatokn 6s a temet6s kortlm6nyeire
figyelemmel - kiterjedt arra is, hogy a temet6s kolts6g6t, tovilbbi az elhunyt szem6ly iigyeinek
tendez6s6re felmeriilt kolts6geket a n6met hat6s6g az (esetleges) oroks6gb6l levonja, igy csak az
ezen feliil megmarad6 vagyon k6pezi az oroks6get. A n6met jog szerint fellelhet6 orokos
hil,nydban a n6met 6llam v6lik orokoss6, ez av|lelem azonban birmikor megdonthet6. Ez alapjin
panaszosnak orokosk6nt lehet6s6ge van a hagyat6kr elj6:rls kezdem6nyez|.s1re a konzuli osztilly
2014. jirniusi level6ben megnevezett mettmanni hagyat6ki btosdgnill (Amtsgericht
Nachlassgericht Mettmann). A panaszos hivat6sos gondnoka 2017. febrtfu 27-6n kelt level6ben
kereste meg a konzuli osztillyt panaszos hagyat6ki rigy6re vonatkoz6 k6rd6sekkel, amelyhez
csatolta a gondnokrendel6sr6l, valamint gondnokoltja cselekv6k6pess6ge korlitozottsS,g6rol
rendelkez6 hatirozatot A konzuli osztily 2017. mircius 7-6n kelt v6laszlevel6ben a tdjlkoztatist a
gondnok t6sz6re megadta.
a

a I(ONZ

1A KEKKH 2016. december 31. napiivil, megszrint, iltalinos jogut6dja
a Bcltigyminiszt6rium Nyilvintartisok Vczet6s66rt fielel6s
Helyettes Allamtitkirsiga
2

A kapott tij6koztatdsok ugy^n az ,,orciksdgr6l val6 lcmond6s" kifeiez6st haszniljik,
- az iigy t6ny6llis6t 6s a vonatkoz6
^zorr
iognyrlatkozat joghatisait tckintvc - azonban val6szinrisithet6en a I'}tk. 7:89. \-a szcrinti ,,oroks6g visszautasitisira" irinyul6
jognyilatkozat 6rtcnd6. Ijrrc utal a Budapesti N6met Nagykovcts69
talilhat6 tdj6koztatis is

amely szint€n

^z

rirciks6g

visszautasitdsircil informil. McgicgyzcndtS, hogy mind az el6bbi tii6koztat6, mind pcdig a BGB 1 944.
$-a 6 hetes hat6rid6t ir cl6
az orokl6s visszautasitisira.

J

A

kon7uli ls<lnb napi munkaudgqdu sorin

nem hasqnd!'a a gondnokoltak ryiladnturtdsdt.

A

gondnok
2017. febradr 2l -i negkeresdsit negel6i6en a ninisTldiunnak nem aoh tudomdsa amil, hogy a7 iirt)kiis
gondnoksdg alatt dll, a kiiriilmdryek ds rendelkeidsre dlld adatok alapin pedig nen is aolt indokolt, hogy a7
i Ile td ke s h a td sdgo ka t m egkere

ss

ik

en

n

e

k ti qtd

ryi s a d rde kd b e n.

A N6metorszdgban elhal6lozott, nr3metorsz6gr lak6hellyel tendelkez6 magyar illlarrrpolgilr
hagyat6ki eli6r6sdra 6s a temet6si kotelezetts6gre a n6met jog tr6nyad6. A n6met polg6ri
torv6nykony" (BGB) 1968. $-a alapjiln az orol<hagy6 temet6s6nek kolts6geit az orokos viseli. Ez
alapjiln a gondokolt panaszos is kotelezhet6 a temet6si kolts6gek megt6rit6s6te, gondnok6n
keresztiil, mint orokos. A kotelezettsl.g al6l ir6sos k6relem alapjdn, az anyagS helyzet miatti
fizet6sk6ptelens6g igazolilsival lehets6ges az illet6kes n6met hat6s6gn6l (Sozialhilfetraeger)
szoci6lis temet6st, illerve a kolts6gek ut6lagos 6tv6l7al6s6t k6mi. Ha a kolts6geket az orokos egy
osszegben nem tudia megfizetni, rEszletfizetls enged6lyezlse u6rtt k6telmet ny'ujthat be. A
gondoks6g alatt 6116 orokos nev6ben gondnoka j6r el.
Khddses, bogy n<tiriiksigrdl a tudomdssryryistdl sTdmitott 6 htinapon beliili lemondis a batdidd leldndt

h

akkor, ha a nem cselekudkdpu gondnokolt neadben jogryilatkoiatmegtiteldre jogosuh
gondnoknak biioryithatdan nincs mdg 6 htlnapja tudomdn a gondokolt ddesapjdnak elhald/oTisdrol. Emfl a
ndmet hagtatdki binisdg dAnt. Az oroks6g visszautasitilsdra vonatkoz6 nyomtatv6ny a budapesti
n6met nagykovets6g honlapj6n 6rhet6 el, 6s ott lehet a megfelel6 nyiatkozatot is megtenm. Az
oroks6gr6l tort6n6 jogszer(r lemond6ssal a temet6ssel felmerirl6 kolts6gek visel6s6nek
kotelezetts6ge is megs zfintk. A tdj6koztat6s kit6t arta is, hogy a konzuli szolg6lat hagyatll<t
iigyekben nem jdr el, a kiilfoldi jogr6l pedig csak az iigyf6l e\lrisdnak megkonnyit6se 6rdek6ben,
6s nem 1o gszab 6lyr kotelezetts 6 g ahpjiln adott felvil6gosit6st.
kiiaetden

lehetsdges-e

4.2.2.

A Veszptimi Kormdnyhivatal tdrdsi Hiva tala vilasz a

A kapott

a b:u.osig panaszos cselekv6k6pess6g6t 2013. iarrulr 29-6n
kelt jogerSs it6let6vel egyes iigycsoportokban (a tilrcadalombiztosit6si, a szociilhs 6s munkaiigyi
ell6t6s ig6nyl6se, az zzzal, valamint a munkaviszonyb6l6s munkaviszony iellegri jogviszonyb6l
szirmzz6, a Ptk. 14/8. $ (2) bekezd6s c) pontj6ban foglalt m6rt6ket meghalad6 jovedelemmel
va16 rendefl<ezls; az i.g6 6s ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkez6si )og; a tartilsi
kotelezetts6ggel kapcsolatos vagyoni dont6s meghozatala; a4tiriikt)si)ddsi iigtek, valamrnt a banki 6s
hitelvis z onyokkal kap csolato s iigyek) kodiltozta.
PanasTos hiaatdsosgondnoka 20/6 decemberdben drtesiih agondnokoltttil amll, hog ddesapla a 2014ben Ndmetors$gban elhun1t. A gondnok 6s a gondnokolt egyiitt t6i€koztattlk a gylnrhat6sigot a
hal6lesetr6l 6s benyijtottLk Magyarorszig Bedini Nagykcivets6ge I(onzult' Osztllydnak 201'4.
jrinius 13-6n kelt level6t, amelyet a gondnokoltnak ktldtek meg. Ezt kovet6en a gylmhat6s6g
hatind6 kit6z6s6vel felhivta a hivat6sos gondnokot, hogy forduljon Magyarorsz6g Berlini
Nagykovets6ge I(onzuli Oszt6ly 6hoz a gondnokolt orokr6sz6nek megszerz6s6vel, valamint a
t.met6si kolts6g megfizet6s6vel kapcsolatos toviLbbi adatok, tlllkoztatds beszerzlse tint
MagltamrsTigBerlini Nagyktiuetsige Koniali Os7ldfia 20/ 7. mdrdas 9-dn kelt leaeldben tQ'dko{atta a
hiuattisosgoidnokot arrol, hogy miuel agondnokolt ddesapja ltjbb mint bdrom dae,20/4.februdr l4-in hunlt el,
a hagyatdki ilgynek NdmetorsTtigban mdr nincs aktualitdsa. A temet6sre kotelezett kozvetlen
hozzitartoz6k adatar:6l, panaszos magyalrl:szdgy el6rhet6s6g6r6l a konzul6tus a n6met
a budapesti n6met nagykovets6g illet6kess6g6te
hat6s6gnak nem adott tii6koztat6.st,
^zt
v6delm6ben visszautasitott6k. Tovibbi
6rdekeinek
illlarnpolgdr
hivatkoz6ssal, a rrragyar
tdj1koztatdst adtak u .r3-.t ,,szoci6lis" temet6sr6l, a temet6si kolts6g megfizet6s6nek m6di6r6l.
Miuel a gondnokolt, mint iiriikiis mdr 20/4-ben tudomdst s1errytt ddesap.la elhaliloTisinil, a nlitua dlld hatiidd
t616koztat6.s szerint

mt)ltisa miatt nincs lehetisdge a hagyatik uissTautasildsdm, arra mdr nem jogosult.

felel az orokhagy6 cisszes ad6ssilgarlrt is. Ha a
hagyat6kot az elh.alilozdsrolval6 6rtestil6st6l szdmitott 6 h6napon beliil nem utasitia vissza, akkor
birZs6gr eli6r6s keret6ben y^n arr^ lehet5s6ge, hogy a felment6s6t k6rje a telies oroks6get
tulhalad6 ko telez etts6gek vis sz a fr z et6.s e al6l.

A n6met 1og el6r6sok szerint az orokos

4

Ha ahagyat6k Atv6tet6re nem jelentkezik orcikos, akkor az automatikusan a nrSmet illlamta
sz6l1. A hagyat6ki el)ir6s N6metorszigban tot6n6 megindit6s6hoz felajilnlott6k, hogy sziiks6g
eset6n rendelkez6sre bocs6tj6k a magyarul besz6l6, de N6metorszigban bejegyzett iigyv6dek

bstijit.

A

fentiek ismeretdben a gondnokolt ilgy ryilatkoqott, hogy nem kiudn hagyatdki eljdnist inditani
ezt akkor sem szerette volna, amikor a 2074. 6vben 6desapja elhal6loz6sir6l
6rtestlt. Ennek oka az, hogy akkor m6g ad6ss6gai voltak, amelynek kifizet6s6te torekedett. Mivel
csak a hagyat6ki eljltis megindit6s6t kovet6en deriilt volna ki 6desapja hagyat6ki vagyondnak
617aga, esedeges ad6ss6gai, illetve a temet,5si kolts6geket is ki kellett volna frzetsi, ez6rt :iugy
dontott nem kezdemlnyez eljirilst. Havi cjsszes jovedelme a napi foly6 kiad6sokra,
^
meg6lhet6s6re el6gs6ges, megtakarit6sa nincs. A ndmel hagyatdki e[drds ds a lemettis ktiltsdgeit, ualamint
a< erctleges hagyatdki terheket nem tudja megfirytni. A hivat6sos gondnok a gondnokoltja
nytlatkozatahozhozzijirult, azzal egyet6rtett. A hivatalvezet6 6lT6spontja szerint a fentiek alapjin,
a gondnokolt 6rdekeire val6 tekintettel a hagyat6ki rigyben tov6bbi int6zked6s megt6tele jelenleg
nem indokolt.

Ndmetorsqigbun,

rendelkez6semte bocs6tott iratok szerint a konyali os1!d! 2014. jilnias 13-dn kelt
leaeldben panasyosnak adott tQdko{atdsa arra is kitdrt, hogy a kiilfoldon 616 orokos az elhalilozisr6l
sz6l6 6rtesril6st kovet6 6 honapon beliil adhat le olyan nyilatkozatot az illet6kes hagyat6ki
blrosdgnil, amelyben lemond az oroks6gr6l. A7 tirtiksdg tdrgya uak ai iiriikiis bagyatiki eljinis
elinditdsdra uonatkoryi ryilatko4atdnak beryiljtdsa atdn udlik ismertfi, uagyis panasios 6desapja utiln
otokolhet esedeg vagyont, p6nzt, de akir ad6ss6got is. Amennyiben elinditia z hagyat6ki elj6r6st
p^rnszos
6s 6 h6napon beltil nem mond le az oroks6gr6l, 6s 6desapj6nak ad6ss6ga volt, akkor
^zt
is megorokli. A megillapitott oroks6gb6l (a felm6rt l6tez6 vagyonb6l) a temet6s kolts6geit le kell
vonni, csak az ez vtafl fennmarad6 vagyon a t6nyleges oroks6g.
Felhivtik egyben panaszos frgyelm6t arra, hogy ddesapla elhali/oyisakor a lakdhe$e qgrinti
hiualal mdr megkereste a nagyki)uetsdget, hlgy ki;ii;lik a temetisre kAulerytt ki)iuetlen hoiyitarto4ik adatait

4,2.3,

A

annak irdekdben, hogy afelrueriilt ktiltsigekel 6k egyenlitsdk ki.

A

t6j6kozat6 lev6l rogzitette azt

'rs,

hogy amennyiben panaszos az cjrokl6si bizonyiwdny
l<tllhtisa 6rdek6ben k6relemmel fordul a hagyatll<t bfu6sdghoz, akkor az t.desapiit eltemettet6
nr3met hat6s6g haladlktalanul meg fogja keresni a hivatal 6hal 6w61lalr. temetkezr!,si kolts6gek
megt6dt6se c6ljdb6l. Ez tehit azt lelents, hogy a binisigndl ilirtdnd jelentkeidse atdn el6sVi)r a - nrlmet
hatdsigok dhal kifrynft - tumetdsi kiiltsdgeket kell meglirytnie Ndmetors$gban, eiutin hiaatalosan adllalnia
kell aii)rtiksiget, ugyanis e nilkiil loaribbi inforndddt nem kap aqentleges pdnintl, uagyontdrgyaknil, aagy akdr
ide:@ja megliud addssiginil. @z egyszerlsinre azt jelenti, hogy panaszos nem tudhatja, mit orokol:
€rt6ket/vagyoflt, vagy ad6ssigot, amelyet ezek ut6n neki kell rendeznie.)
A konryli osildl1 20/ 7. mQ'as 9-dn keh leueldben tiibbek kiiit)tt arnil is tQ'dko{atta panar<os
hiaatdsos gondnokdt, hogy a temet6sr6l N6metorsz6gban a temet6sre kotelezett hozzitattoz6k
felkutat6sa htinyilban az elhalillozds helye alapjiln illet6kes rend6szeti hivatal (Ordnungsamt)
int6zkedik. Ez6rt feltltelezik, hogy a k6rd6ses esetben a Mettmann vdrosi Ordnungsbehorde
int6zkedett a temettet6sr5l. A konzul6tus nem kapott arcol t616koztat6st, hogy az un. ,,szoci6lis"
temet6ssel melyik temetkez6si t6rsas6got biztak meg, milyen kolts6gvorzata volt ennek 6s az
elhunyt szem6lyt hov6 temettlk; a n6met hat6s6g err6l nem is koteles a konzul6tust inform6lni.
b-eltiteleihetd aTonban, hogy o< ilenkor sToktisos anonim urnatemetdsre keriilt sor, amell utdn exhumi/is, a
fuhefi, illetue a hamaak a4onosittisa, dthefieidu mdr nem lehetsdges.
A temet6si kolts6gekr6l csak a temetrSsre kotelezett jogosult

inform6ci6t k6mi

a

hat6s6gt6l, ha ezt ut6lag rendezni kivinja, de ez egyben fizet|.si kotelezetts6ggel is jfu. A
rlszletftzeti.s lehet6s6g6t csak a n6met hivatal tudja elbir6kri.
A fizet6sk6ptelens6get hivatalos iratokkal, sz6mlakivonatokkal, stb. lehet rgazol.tr,j, ilyenkor
trgy^rt^z az eljfu6sm6d, mint ami ismereden koteles eset6ben tort6nik, az^z az elhunyt szem6ly
e gy szer(t, s z oci6lis temet6sb en r6s z esiil az onkorminyzat kolts 6g6re.

5

A7

elhaldlopisnil s{ld drtesiilds a4 a7 iddpont, amikor ai iirt)kt)s el6sit)r tdrylegesen tadomrist sryrrytt
ai tinikbagyd elhaldloryisdnll. Ai irtesiilis ,;tlo joq, qgmpontbril ldryegtekn. Ai tirt)ksiget kiilfoldrdl a
tadomdsuladtehdl s4imitotl 6 hdnapon beli)l khet uissTautasitani. Erre jelen esetben gondnokolt mdr nem jogosult.
Az orokos a n6met iogp el6rdsok szerint az otokhagy6 ad6ss6gai6rt is felel6s, az^z ha nem
utasitja vissza az oroks6get, akkor mindent v6l1al, a tartoz6sokat is vissza kell fizetnie. Ez al61 csak
a bit6s6gon kezdem6nyezett un. hagyat6ki inzoh,ens elj6r6ssal vonhatja l<t magit, ha bizonytant
tudja, hogy mindent megtett, hogy id6ben megisme\e az anyagS h6tteret, 6s lemondott volna a
teljes oroks 6.916l, ha ennek elad6sodott lllapotdt ismerte volna. Ez esetben a biros6g kiv6telesen
felmentheti a teljes oroks6get tulhalad6 kotelezetts6gek visszafizet6.s6t6l.
Ha a hagyat6k 6w6tel6re flem jelentkezik orokos, ez automatikusan a n6met illamra sz6ll.

Hagyat6ki el16r6st az illet6kes v6rosi bir6s6gnil (Amtsgericht Mettmann) lehet kezdemlrryezri a
megfelel6 nyomtatv6nnyal, amelyhez kiilfol&61magyarul besz6l6, de N6metorszdgbanbeiegyzett
rigyv6d v agy ko z1 e gy z 6 me gb iz 6s 6t j ava s olt6k.
5. A vizsg6lat

megillapitdsai

A hatiskdr tekintetdben
A feladat- 6s hatiskoromet, valamrnt ennek el6t6sihoz sziiks6ges vizsgillaa
jogosults6g^7n^t
Ajbt. hatirozza meg. Annak 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok
^z
biztosihoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint k6zigazgatisi szerv, hat6s6,g tev6kenys6ge v^gy
mulaszt6sa a beadvinyt tev5 szem6ly alapvet6 jog6t s6ti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel i6r (a
tov6bbiakban egyiitt: vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6src 6116 kozigazgatilsi jogorvoslati
lehet5s6geket - ide nem 6rtve a kozrgazgatilsi hatirozat b:r6sigp felii{vizsg6latdt - m6r kimeritette,
vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs sz6mLra biztosiwa. Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se leszogezi
tovibb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n - ktilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatilsdval
- megktilonboztetett figyelmet fordit a 2007.6vi XCIL torv6nnyel kihirdetett, a fogyat6koss6ggal
616 szem6lyek iogairol sz6l6 egyezm6ny v6grehait6,s6nak segit6s6re, v6delm6re 6s e17en6rz6s6te. A
preuentia alaploguddelenre is bangsilltt heleif ombudsmani gtakorlat alapjin a biztos mandituma keretei
kozott marad akkor, amikor az alapjogi aspektusri vizsg6lathoz n6lktilozheteden m6don, eljfuilsa
keret6ben, a konkr6t alapjogs6relmek 6s ezen alapul6 panaszok megel5z6se 6rdek6ben 6ttekinti a
relev6ns jog; szab6lyozAst, feltlrklpezi 6.s jelzi a jogalkot6s6rt felel6s szervek tinyiba a felmeriil6
5.1.

agg6lyokat.

5.2. Az alapvetd jogok tekintetdben
A biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott

6116

osszefligg6s-rendszer

feltirisa sor6n

auton6m, obiektiv 6s neutailis m6don, ktz6r6lag alapjog1 6rvek felsorakoztatisdval 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmantntezmdny megalakul6sa 6ta az
orsz6ggldl6si biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotm6nybrosig
alapvet6 jogillami garanciill<kal 6.s az alapjogok tartalmival kapcsolatos elvi meg6llapitisata,
valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkaknazta az alapiogkorl6tozis alkotm6nyoss6g6t megit6lrri hivatott alapiog teszteket'
Az Alkotmiltybkosig a 22/2012. (V. 11.) Ats hat6rozatilban aff mttatott 16, hogy ,,a7
el6qd Alkotmdryt ds ai Ataptt;rtdry egyes rendelkeqdsei turtalmi egye46sdge eselin eppen nem a koribbi
alkotmtirytbinisdgi drintisber megelexd jogeluek dtadteldt, banem aiokfgltelmen kiaiil hagydsdt ke// indokolni".
Ugyanakkor a testilet a 1,3/2013. (VI. 17.) AB hatirozat6nak indokol6sa sor6n azt emelte ki, hogy
ai adott hatilrozatban vrzsgilk torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapjfu iir, el a koribbi alkotm6nybir6s6gi hatdrozatokban foglaltak
felhaszn6lh at6sigdt illet6en. A testtlet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta l<t azt, hogy ,,a1
Alkotmtirybinlsig-a hatdfidt ues{ett alkotmdrytbinisdgi hatdro4at fomiskint megeltildsduel, a ldnlegi, a4 adott
alkotmr)nlossdgi kdrdis elddntdsdheT siiiksiges mdrtdkii ds teiedelmfr tartalmi uagy sltiuegsrynii
iigyben
felrneriitd

itglrltoltdurl hiuatko4hay'a

uagy

iddiheti a kor,ibbi hatdro4ataiban kidolgoTott

drveket, jogelueket-

6

Aiindokoldsnak is alkotmdryyogifornisainak ugtanis a demokratikasjogillanban mindenki siimdra
megisnerhetdnek, ellendiqhetdnek kell lennie, a jogbiTlonsdgigerye a7, bogy a di)ntdsi negfontoltisok itlithatdak,
kiiaethetdek legyenek. A nliladnos irvelds a dtintis indokldsdnak ldtalapja. A konibbi hatdroiatokban kfeltett
irvekfelhasindlhatrisigtit aiAlkotnirrybinisdg nindig esetrdl esetre, a konkrdt iigt kontextusriban uiqsgilja."
Ha cisszevegik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XI. cikk (t)-(2)
bekezd6s6ben, valamint az -Nlaptorv6ny )(/. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
Koztirsasdg Alkotminyirol szolo 1949. 6vi XX. torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F. S (1) 6.s (2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6lTapithat6 meg,
hogy a jelen vizsgillat t6rgyit k6pez6 jog6llamis6g el,ve, az emberi m6lt6s6ghoz val6 log, az
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan villtozist az Alaptow6ny sz6vege,
mely a koribbi alkotminybr6sig,gyakorlat elvet6s6t, tafialmi it6rt6kel6s6t al|tdmasztanl.
Igy elvi meg6llapitasaim megfogaimazdsa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek
6rtelmez6se sor6n - ellenkez6 tartalmri alkotm6nybrositg dont6s megsziilet6s6ig - tinyadonak
tekintem az Alkotninybiros6g 6ltal mind az -Llaptorvlny hatdlyba l6p6s6t megel6z6en, mind az
azt kcivet6en hozott hatilrozata:rban, azok indokol6s6ban kifejtett megillapitisokat,
kovetkeztet6seket.
I(iemelend6 emellett, b.ogy az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se kiilon ts tartaknazza,
hogy Magyarorszilg kiilon int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyermekeket, a n6ket, az id6seket
6.s a fogyatlkkal 6l6ket.

jogdllamisdg elvdbdl fakad6 jogbiztonsdg kdvetelmdnye
Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint aMagyarorszdgfigeilen demokratikusjogilkm.
Az Alkotmlnybrosig m6r mfikod6se els6 6veiben elvi 6llel |llapitotta meg, hogy a loglllarr,
n6lkiilozheteden eleme a jogbi4onsdg. Az Alkotm6nybirosig szerint a jogbiztonsdg az 617am
koteless6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy a iog eg6sze, egyes r6sztertletei 6s az egyes
jogszab6lyok is uildgosak, egdrtelmiiek, m6kod6stket tekintve kis4imithatdak 6s el1reldthatdak
legyenek norma cfunet\ei sz6mdra.
^
Az
r6nyad6 alkotm6nybir6s6gi t6zis szerint a jog6llamisig elv6b6l foly6 kovetelm6ny a
kcizhatalom, akozigazgat6s torv6ny ali rendelts6.ge: akozhatalommal rendelkez6 szervek ajog dltal
megillapitott niiktidisi rendben, a polgirok szimira megismerhet6 6s l<tszimithat6 m6don
szabilly ozott korldto k kt;qtitt fejtik ki tev6kenys6gtket.3
A kozrgazgatas towlnyess6ge akkor val6sul meg, ha i"grlrg szab6lyozott eljirilsi keretek
kozott mfikodik, a jogkoiiltoz6sra adott felhataknazdst pedig torv6nyi szinten pontosan kell
meghatitozri.
Nem hagyhat6 figyelmen kiviil tov6bb6, hogy a kisTimithatdsdg - beledrtue a4 egysiges
joga/kalnaTist - is ai eljir,isi garandik biylositisa s<zrlwn i)ssrykqpcsolddik a< egyes alaryti alapjogok,
s
ia b a ds igi ogo k udd Im d u /, mintegy kolcs onos en felt6telezik egym6s t.
5.2.1. A

e

e

milt6sdghoz val6 jog
Az Alaptorv6ny II. cikke alapjin az embed m6lt6s6g s6rtheteden, minden embernek joga
5.2.2. Az embed

v^n

^z

6lethez 6s az embed m6lt6s6ghoz.
A kot6bban rinyado 6s az Alaptorv6ny hatdlyba 16p6s6t kovet6en is hivatkoz6si pontot

jelent6 alkotm6nybu6sig; gyakodat az embei m6lt6s6ghoz val6 ioggal kapcsolatosan alta hivja
fel a figyelmet, hogy a m61t6s6g az emberi 6lettel eleve egytitt jiro min6s6g, amely oszthatatlan 6s
korl|tozhatadan, s ez6rt minden emberre n6zve egyenl6. Az egyenl6 m6lt6sighoz val6 jog az
6lethez val6 joggal egys6gben aztbiztositja, hogy ne lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott i"glrg
kti{onbs6get tenni. Emberi m61t6s6ga 6s 6lete mindenkinek 6rintheteden, aki ember, fliggetleniil
frzrkai 6s szellemi fejletts6g6t6l, illetve 6llapotit6l,6s att6l is, hogy emberi lehet6s6g6b6l mennyit
val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.a
3

Lisd:

56

/

a

l.asd:
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(XI. 8.) AB hatdrozat
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A m6lt6s6ghoz val6 jognak ftsz|t k6pezi az is, hogy minden embert misokkal egyenl6
m6lt6s6gu szem6lyk6nt kell kezelni, vagyis
egyes emberek 6s embercsoportok kozott tilos
indokolatlan, 6sszer6tlen kiilonbs6get tenni.s ^z
Az Alkotm6nybrosl,g az ember 6let6t 6s m6lt6s6g6t egys6gben szeml6lte, ami azt jelenti,
nemvillaszthat6k kiilon az ember t6rsadalmi 6s biol6giai dtmenzi6iilhoz f$zhet6 jogok. Az emberi
m6lt6s6ghoz ffiz6d6 log
alkotminybn6sig; gyakodatban nem a szemlly szubjektum6t6l fiigg6
^z
m6lt6sS,g6rzethez kapcsol6dott, hanem
ielentette, hogy ^ log ^z lletet az emberi min6s6ggel
^zt
egyiitt ismeri el, 6s kapcsol ahhoz elidegenithetetlen jogokat. ATAlkotmdrybinisig s4eint aTembei
ndlnisdghoi uald jog a termisTetes srymdyk aatondmiQ'dt jelenti, ai iinrendelke1isiiknek egt ol1an, mindenki
mris rendelkeryse aldl kiuont maga uan, amefindlfogaa a7 ember alan1 marad, s nem ad/hat esiktiTT,e uagy
tdrgtd. A m6lt6s6ghozval6 jognak ez a felfog6,sa kiilonbozteti meg az embert a jogi szem6lyekt5l,
amelyek telj esen szabily oz6s al6 v onhat6k, nincs 6dntheteden l6nyegiik.
5.2.3. A hdtrdnyos megkiildnbciztetds tilalma, a fogyatdkosstiggal 6I6k videlme
Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek (2) bekezdl.se tartalmazza a dtszkliminicio tlalm6t, mely
szednt Magyarorsz6.9 az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztet6s, nevezetesen
faj, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzeti vagy t6rsadalmi
szirmaz6.s, vagyoni, sztilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kirlonbs6gt6tel n6lkiil biztositja. Az

Alaptorv6ny XV. cikk (a) bekezd6se tovibb| el6trja, hogy Magyarorszilg az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t ktilon int6zked6sekkel segiti, a ,\O/. cikk (5) bekezd6se emellett krilon is kiemeli,
hogy Magyarorszdg ktilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.

A k6t

rlvtizedes, toreden,
Alaptorv6ny fenti rendelkez6se alapi6l tovilbbra is
^z
rdnyad6nak tekinthet6 alkotmdnybt6s6gS gyakorlat rdgzitt, hogy a hitnirytos megkiiliirubti7lelds tilalma
arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl5 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egylnt szempontok azonos m6rt6kri figyelembev6tel6vel kell a jogosultsigok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempontiait meghatirozni. A megkiilonboztet6s alkotminyoss6ga
Alkotrn6nybir6s6g k6t m6rc6t ail<alr::razott. Az alkotminyos alapjogok
tekintet6ben
^z
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6tlen bin6sm6d eset6n annak alkotminyossiga az alapvet5 jogok
korl6toz6s6.n t6nyad6 sztks6gess6gi-ar6nyossdgi teszt alapiln it6lhet6 meg. 86r az Alkotminy zhogyan az Alaptow6ny is - szcivegszerrien csak az alapvet6 iogok tekintet6ben tiltotta a
h6tr6nyos megktilonbciztet6st, az Alkotminybir6s6g szerint e tilalom, ha a megkilonboztet6s s6rti
az emberi m6lt6s6ghoz val6 alapvet6 jogot, kiterjed az eg6sz jogrendszerre.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarorszilg az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se togziti, hogy
Magyarorsz6g ktton int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s afogyatdkossigal
il6ket. Az Alaptorv6ny teh6t az id6seket 6.s a fogyat6koss6ggal 6l5ket gondoskod6sta szorul6 6s
kiilon v6delmet ig6nyt5 csoportk6nt emeli ki. Az Alaptorv6ny )il/. cikk (2) bekezd6s6ber, rogzitett
a hitinyos megkiilonboztet6s 6ltal6nos tilalma al6li kiv6telt jelent az -Llaptowlny idlzett
rendelkez6se, amelyek alapjin Magyarorszig az es6lyegyenl6tlens6gek kikiiszobol6s6t c6lz6
int6zked6seket is tesz.

E

egyenl6s6g tartalmi megval6sul6s6t szolg6l6,
^z
pozittv megkiilonboztet6s megengedett. Az
es6lyegyenl5tlens6g
es6lyegyenl6s6g el6segit6se az illLarn r6sz6r5l egy jogi lehet5s6get biztosit, ugyanakkor bizonyos,
valamely tulajdons6guk (pt. 6letkor, betegs6g, fogyat6kossilg) okin sajitos, kiszolg6ltatottabb
helyzettik miatt objekttve hiltinyba keriil5 szem6lyek csoportiainill az 6l7ami beavatkozds nem
sirlyosan egyenl6den
fakultatiu feladat: az 6llam koteles hat6kony l6p6seket tenri az eredend6en,
hely z et f els z 6mol6s 6r a.

5 I-IAr..MAr

BBRNaon

rendelkez6s 6rtelm6ben

^z
felsz6mol6sa 6rdek6ben tett

GAton Bs Totr G,rson Atrtla (szcrk.): llmbcri jogok, Osiris Kiad6 Budapest, 2003. 269. o.,
rr: Alapiogok, Alkotmdnytan II. Osiris Kiad6, Budape st 2008. 64' 6s 85 o.

SARIJANOS-SoMoDY

8

Az alkotminybrosS.gy esetjog szednt az 6llam szabads6got 6lvez abban, hogy milyen
m6don, milyen iogi, normativ 6s anyagi eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g el6mozdttdsira
vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint illamc6lt: e kotben m6degelni lehet az eszkcizok
megvilasztS.s6ban az 6llam teherbir6 k6pess6g6t.
5,2.4, A nemzetktizi emberi

iogi kdtelezettsdgek dw€nyesitdse

Az Alaptorv6ry Q) cikk (2) bekezd6se 6telm6ben Magyarorsz6,gnak a nemzetkozi logS
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositania kell a nemzetkozi jog 6s a rr.agyar tog
a m^gyar jog1 szab6lyoz6s megfeleljen a CRPD iltal felillitott
osszhangj6t, jelen esetben
^zt,hogy
6s a Biz otts 69 6ltal jeb ett kotelez etts 6geknek.
Ebbe nemcsak az tartozik bele 6rtelemszer6en, hogy a jogrendszerben nem maradhatnak
olyan szabillyok, amelyek nem egyeztethet6ek ossze az CRPD rendelkez6seivel, hanem az is, hogy
ahol sziiks6ges, ott a jogalkot6 6rdemi 6s hat6kony l6p6seket tegyen a Lti6nyz6 szabillyozds
megalkotisa 6rdek6ben.
A CRPD 4. cikke 6rtelm6ben 6ltal6nos kotelezetts6gek kor6be tartoznak a kovetkez6k
1 . A r6szes 6llamok kotelezetts6 get villlalnak ata, hogy biztositj6k 6s el6segitik valamennyi
alapvet6 embed jog 6s szabadsilg teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal616 szem6ly
szimdra, a fogyatlkoss6g alapj6n tort6n6 b6rmif6le h6tr6nyos megktilonboztet6s n6lkiil. Ennek
6rdek6ben a rlszes 6llamok v6llalj6k, hogy:
a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozigazgatlsi 6s egy6b int6zked6st a jelen
F,gy ezmlnyben foglalt j ogok v6grehaj t6sa 6rdek6ben;
b) megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6ttve a jogalkot6si l6p6seket a
fogyat6kossiggal 616 szem6lyek h6tr6nyos megkiilonboztet6s6t tartalmaz6 torv6nyek,
rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakorlat m6dositisa vagy eltorl6se 6rdek6ben;
c) figyelembe veszik a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek emberi jogainak v6delm6t 6s
el6mozdrt6s6t valamennyi politika 6s program sor6n;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakorlatban val6 r6szv6telt6l, amely nem
osszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositiik, hogy a hat6s6gok 6s koztntlzm6nyek a
jelen Egyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedjenek;
minden megfelel6 int6zked6st meghoznak b6rmely szem6ly, rnt6zm6ny vagy
")
maginvilTalkoz6s 6hala fogyat6kossS,galapyin tort6n5 h6tr6nyos megkiilonboztet6s felsz6molilsa
6rdek6ben;

f) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek e15 az egyetemesen
tervezett 6ruk, szolg6ltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkozisiban, a )elen Egyezmlny 2.
cikk6ben meghatirozottak szerint, amelyek a lehet5 legkisebb vlltoztatissal6.s anyag1 r6fordit6ssal
megfelelnek a fogyat€kossi'ggal €16 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek, el5segiwe
felhasznillhat6s6gukat 6.s hasznilatukat, valamint el6segitik az egyetemes tervez6st a szabvilnyok
6s ir6nyelvek kidolgoz6sa sor6n;
g) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek el5 a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyek szimira alkalmas irj technol6gi6k, bele6rtve az inform6ci6s 6s kommunik6ci6s
a

kozlekedlst/mozg5,st segit6 eszkozok, k6sziil6kek 6s seg6deszkozcik
el6rhet6s6g6nek 6s hasznilatinak el6mozditi.sin, els6bbs6get biztositva az el6lhet6 kolts6ggel
j6t6 technol6gr6knak;
h) hozzif|rhet6 inform6,ci6kat biztositanak a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyek sz6mira a
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszkozokt6l, ide6tve
ir,
technol6gi6kat, csakirgy, mint a segits6gnyiitils, tdmogato szolgilltatisok 6s szolg6latok^zm6s
formdk6l;
i) el6mozditlilk a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktat6sdt a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkalmazottak szlmira az e jogok 6ltal biztositott jobb
technol5gi6kat,

segits6g- 6s szolg6ltat6sny6jt6s 6rdek6ben.
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2. Tekintettel a gazdas6gi, t6rsadaimi 6s kultur6lis jogokra minden r6szes 6llam vdllalja,
hogy a rendelkez6sre 6116 er6fot6,sai fels6 hatirdig, 6r, sziiks6g esetr3n, a nemzetkozi
egytittmrikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval6sit6s6nak fokozatosan
tort6n6 el6r6se 6rdek6ben, fenntart6s n6lkril,
flemzetkozi joggal cisszhangban, a jelen
^
Egy ezmlnyb en foglalt kotelez e tts6gek halad6ktalan alkalm azisira.
3. A jelen Egyezmlny v6.grehait6,sfua lr6nyul6 jogalkot6s 6s politik6k kidolgozdsa 6.s
v6grehajt6sa sorin, tov6bb6, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket 6rint6 k6rd6sekkel kapcsolatos
m6s dont6shozatali elj6r6sokban a r6szes 6llamok szorosan egyeztetnek, amelybe aktivan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken keresztiil a fogyatikoss6ggal 616 szemllyeket, ide6twe a
fogyat6ko

ss

6,ggal 616 gyermekeket is.

4. A jelen Egyezm6nyben semmi nem 6rtelmezhet6 6gy, mint ami befoly6solja a r6szes
611am joginak, vagy az adott r6szes 61lam vonatkozdsiban hat6lyos flemzetkozi jognak a
fogyat6kossdggal 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szabdlyozdslt btztosit6 rendelkez6seit. A
)elen Egyezm6nyben r6szes illamok 1oga, szerz6d6sei, szab6lyoz6,sa vagy szok6sai 6ltal elismert,
vagy tartabnazott emberi jogok 6s alapvet6 szabads6gok nem korlltozhat6k vagy csorbithat6k
arra hivatkozilssal, hogy a jelen Egyezm6ny az adott jogok^t, v^gy szabads6gokat nem, vagy csak
kisebb m6rt6kben ismeri el.
5. Jelen Egyezm6ny rendelkez6sei mindenf6le korl6toz6s vagy kiv6tel n6lkiil a szovets6gi
6llamok valamennyi r6.sz1re vonatkoznak.
5.3. Az iigy drdemdben
Az Ajbt. 1.S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az alapvet6 iogok biztosa tev6kenys6ge sor6n kiilonosen hivatalb6l inditott eli6r6sok lefolytatl,sival - megkiiliinbi;gena fgtelmet fordit a 2007. dui
XCil. tdradnnlel kihirdetett, afogatdkosstiggal d/6 srymdfiekjogainil s4116 egteyndryt udgrehajtdilnak segitdsdre,
ad de lm d re ds

e

Ile n 6ry,e sd re.

szerz6d6sek jogilrol sz6lo B6csi szerz6d€s6 31,. cikke 6telm6ben a szerz6d6st
i6hiszemrien, kifejez6seinek szovegosszeftgg6siikben szok6sos 6rtelme szerint valamint tirgya ds
cdlja fgyehmbeadnliuel kel/ drtelmeqni. A fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogait6l sz6l6 ENSZ
Egyezm6ny 1. cikke 6rtelm6ben aqEgyeVziryt cd!'avalamennyi emberi jog 6s alapvet6 szabadsig
teljes 6s egyenl6 gyakorl6sdnak el6mozdrt6sa, v6delme 6s biztositdsa valamennyi fogyat6koss6ggal
616 szem6ly sz6mira, ds a aeliik s7iileten ndltdsdg tiqlektben tartdsdnak elflnoiditdsa. Az F,gyezmlny
alapelvei kozott els6k6nt emliti tov6bb6,hogy afogyatdkoxdggal d/6 sT,emdfieket is negilleti a uelesiii/etett
ndltdsdg ai egydni autondmia tisTlelete, beleirtue a sE'tit diintds meghoTataldnak siabadsdglt is a siemdfiek
v6delm6nek
figgetlenseget.' nbb6l kovetkez6en a jelent6s tartalmdban, az emberi m6lt6s6g alapiogl
prim6tus6b6lvezeile a fogyatlkoss6ggal616 szem6lyeket megillet6 tov6bbi 6s felhivott alap)ogok
6rv6nyesiil6s6nek probl6m6it.
Mindehhez kapcsol6d6an szeretn6m kiemelni, hogy a fogyat6koss6'gtudom6ny szak6rt6i
Egyezmlny elfogadisa. N^gy el6rel6p6st jelentett
szerint paradrgmavilkilst jelent
^
^z
jogainak
orvosi szeml6let6r6l a szociilhs szeml6letre val6 6tt6r6.s,
fogyat6kossdggal 616 szem6lyek
a.zonban ezt k6vette aqtiabb ldpu: aTembei jogi megkAT,elitds alapjdn aald gondolkodfu Az emberi iogi
szeml6let l6nyege az in$uziv (az alany auton6mi6j6nak a szocid'lis kozegben val6 6rr6nyesiil6se) 6s
szubsztanci6lis (l6nyegr, a fogyatlkos embert, mint az embed jogok alany6t,6s nem tirgy|t szem
el5tt tat6) gondolkod6sm6d.8
Ai ombudsman alkalmas arra, hogy a maga seruleges ds kiegeasily4i, kiiiuetitd sierepduel, illetae a
kiitinitag ai alapjoguidelemre fokusTild teudkenlsegeuel az F.NSZ nemzeti emberi )ogi int6zm6nyek6nt
val6s tartalmat adion a CRPD-ben foglaltaknak.

A

Magyarorszigon kihidette a 1987. |vt' 12. torv6nyercjfi rendelet
ENSZ l'lgyczm6ny 3. cikk a) pont
a Thercsia"i)cgrn r,^, ENSI Irogyat6kosiigyi Rizottsiginak alclnoke, az L'INSZ Egyezm6ny kidolgoz6s6nak aktiv r6szwev6je;
2013. januar, 'I'ricr, Academy of Iiuropean Law
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Annak az Bgyezm6nynek, amely korszakalkot6 m6don - a nemzetkozi embed jogi
standardoknak is megfelel6en - tov6bbi el6rel6p6seket gener6l a fogyat6koss6ggal 616 emberek
alapvet6 emberi iogainak 6rv6nyestl6s6ben. Az illlamnak, a tdrsadalom szervezeteinek 6s tag)ainak
oly m6don kell tev6kenys6giiket v6gezni, hogy az ne okozhasson olyan k6rosod6st, amely
fogyat6koss6,9 l<talakulils6hoz veze\ illetve oltan ktiriilmdryteket ke// litrehoTni, ame/1ben a fogyatdkos
emberek kdpesek les7nek telje:ebb iletre ds a fogyatdkossrigukbdtfakadd terheik cttikkenthetde,€.e

A

tervez6si,

dont6si folyamatok sor6n kiemelten kell kezelni a fogyat6kos szemdlyek sajitos sztks6gleteit, 6s
figtelennel kell lenni arra, hogt afogyatdkos sienilek a bdrki dltaligerytbe uehetd lehetdsdgekkel csak kiilonleges
megold,lsok alkalmayisa esetdn dlhetnek. A fogyat6kos szem6lyeket 6rint6 dont6sek sor6n tekintettel
kell lenni ana, hogy a fogyatlkos szem6lyek a t6rsadalom 6s a helyi kozoss6g egyenrangri tagai,
ez6rt meg kell teremteni aiokat a rthdtuleket, amefiek lehetdui tes{k slimukra a tdrsadalmi dletben uald
rdsiudnh.lo Az 6llam koteles gondoskodni a fogyat6kos szem6lyeket megillet6 jogok
6rv6nyesit6s6r61, a fogyat6kos szem6lyek hiuinyart kompenz6l6 tntlzmlnyrendszer
mfikodtet6s 616la nemzetgazdasdgmindenkori lehet6s6geivel cisszhangban.ll
5.3.1. A cselekvfikdpessdg - iogi alapvetds az Alaptdrvdny, a CRPD 6s a Ptk.
rcndelkezdsei alapjdn
Az EMBER s6rthetetlen 6s elidegenitheteden alapvet6 jogait tiszteletben kell tartani.
V6delmtik az 6llam els6rendri kotelezetts6ge. Magyarorsz6,g elismeri az ember alapvet6 egy6ni 6s
kozoss6gi jogait.12
Az emberi m6lt6s6g s6rtheteden. Minden embernekjoga uan a<iletheids aqembei niltdsdghoT, a
m^gzat 6letlt a fogantat6st6l kezdve v6delem illeti meg."
Az alkotminy vagy a4 alkotmdnjog a jogkipessiget a7 enbei mindseghei kapcsolja, ebben ai
drtelemben a4alkotmdnyogt jogkdpe:sdg tiltaldnos ds egtenl6: minden ernberjogkipes.

Az

6hal6nos jogk6pess6g

- mondja az t\lkotminybir6s6g - egy hosszri
tort6nelmi folyamat c6ljai nyertek egyetemes elismer6st: minden embet nemcsak term6szetes
illlapotdt, hanem iog6llS.sit tekintve is egyenl6 lett. A minden embert megillet6 jogk6pess6g l<tzLrja
a nbszolgas6got, s mivel nemcsak {ltal6nos, de egyenl5 is, liz6qa a jogk6pess6g kiilonboz6
terjedelm6n alapul6 (Ir6ldAd tendi) kiilonbs6geket is. 164/1991.6II.17.) AB hat.lla
Egyfel6l a jogk6pess6g 6ltal6noss6git, m6sfel6l az alapjoeok cimzettiei tekintet6ben tehet6
kiilonbs6gtlteltls az egyenlo$sngi nsll ,,kott {issze", amely az alapjogok valamennyi cimzetglre
afi<almazand6;16 ezt rcgzia az Alaptorv6ny a XV. cikl< (2) bekezd6s6ben, miszerintMagyaruszig
az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztet6s, nevezetesen f^1, szin, nem,
fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzeti vagy t6rsadalmr szdrmaz6.s,
vagyoni, sztilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiiltinbsdgtdtel nilkiilbiztositja.
Az Aibt. 1,. S (2) bekezd6s d) pontja 6rtelm6ben
alapvet6 jogok biztosa
^z
megkiilonbciztetett figyelmet fordit a legink6bb veszllyeztetett t6rsadalmi csoportok jogainak
v6delm6te. Tekintettel ana, hogy megkozelit5en 60.000 szem6ly 611 cselekv6k6pess6get 6nnt6
gondoks6g alatt Magyarorszilgon, vitathatadanul a s6riil6keny t6rsadalmi csoport tagiainak
tekintend6k. A gondoks6g alatt 611o szemllyek alapvet6 jogainak nt6.zm6nyv6delm6t jelenti
tov6bb6,, hogy az 6llam tov6bbi int6zked6sekre kotelezett alapjogaik 6rv6nyestl6s6nek biztosit6sa
6rdek6ben, figyelemmel az embed jogi garunciilkn Mindezek eknanddsa eset6n az illlami
tnt6zm6nyv6delmi ko telezetts 69 nem 6rv6nyestil.
vagy a jogk6pess6g 6ltal6noss6ginak az elismer6s6vel

e

Fot.2. $ (1) bekezd6s

10

Fot. 2.

1t

S

Fot.2,

\

(3)-(4) bekezdds
(5) bekezd6s
12 Alaptorv6ny I. cikk (1)-(2) bckczd6sek

Alaptorv6ny II. cikk
Siri Jinos - Alapjogok, Alkotminytan II. 2005, Budapest, Osiris Kiadri, 46. oldal
15 Az Alaptorvdny a
iogok cimzctticit krilonboz5k6pp er httitozza meg - kiikinbs6get
Magyarorszig tenilet6n tart6zkod6 kiilfoldit stb. mcgillet6 jogok kozott.
16 SdriJinos
- Alapjogok, Alkotminytan II. 2005, Budapest, Osiris Kiadi>, 47. oldal
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A

6rnt6 gondoks6g alatt 6116 szem6lyek vonatkoz6s6ban hat|rozott
hivatkozisi alap az emberi jogl garanci6k tekintet6ben a CRPD, amelynek alapelvei, mint a
velesziiletett m6lt6s6g, az egylnt auton6mia tisztelete (bele6rtve a sajit dont6s meghozatalilnak
cselekv6k6pess6get

szabadsilgdt 6s a srymdfiek fiigetlensdge\, a

hitinyos megkrilonboztet6st6l val6 mentess6.g; teles ds

hatikonl tirsadalmi fis1udtel ds befogadds; a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek killdnbdqdsegenek tisqlekte ds
elfogaddsuk az emben sokszinris6g, valamint az embeislg r6szek6nt; esdllegyenltsig hoTSiferhetdsdg a
CRPD valamennyi rendelkez6se mogott 6ltal6nos 6rv6nnyel hat6, a rlszletszab6lyokon
v6gighriz6d6, az egyes norm6k hitterlt jelent6, igy az eg6.sz jogrendszer tekintet6ben 6rv6nyes
alapvetS kovetelm6nyek.
A CRPD torv6ny el5tti egyenl6s6g6l sz6l6 1.2. cikke egyebek mellett akk6nt rendelkezik,
hogy
2. A r6szes 6llamok elismerik, hogy a fogyatikoxigal dl6 srynifieket ai dlet minden teriiletin
mdsokkal aionos alapon megilhti a jog-, illetdleg

csekkudkdpessdg.

3. A

r6szes 6'llamok meghozz6k a s7iiksdges intdTkeddnket annak drdekdben, hogy a
fogyatdkossdgal dl6 sryniltek xelekadkdpessdgenek gyakorlisiho1 esetlegesen siiiksiges segttsig hoi4iferhetdud
uiljon.

A r6szes 6llamok biztositj6k, hogy a cselekudkdpessdg gyakorldsdra uonatko4l ualamennli
intdikedis, a nemT,etkti{ emberi joggal t)ssThangban, megl'eklt is hatikonl bi7losildkokat tartalmaq a
4.

A7 ifien bi7lositikok garanldljdk, hogy n cselekudkdpessdg gl,takorldsira uonatkoryi
turtjdk a srymd! jogait, akaratit u udlas4tisait,... 5. E cikk tendelkez6sette
figyelemmel a r6szes 6llamok minden negfeleld ds hatdkonl intdqkedist megtes4nek a fogyatdkossdgal dld
srymdfiek egyenlf joginak bi4osittinira a tulEdonho1 uall josho< is ai i)rtikldshei ual6 joghoT, saj6t
p6nztigyeik ellen6rz6s6hez, tov6bb6 bankkolcscinh6z, jelzilloghoz 6s m6s plnzigyr hitelhez val6
egyenl6 hozzdf|rl.shez, illetve biztositi6k, hogy a fogyat6kossiggal 616 szem6lyeket onk6nyesen ne
foszthass6k meg vagyorlukt6l.
A Ptk. vonatkoz6 rendelkez6sei 6telm6ben cselekudkepexegeben rdsTfegesen korldtoTott aq a
nagtkoni, akit a bir6s6g ilyen hatillyal gondnoksig al6. helyezett. A bir6s6g cselekv6k6pess6get
r6szlegesen koi6toz6 gondnoks6g al6 azt a nagykor6t helyezi, akinek tgyei vitel6hez sziiks6ges
bel6t6si k6pess6ge - ment6lis z v^r^ kovetkezt6ben - tart6s an y^gy id6szakonk6nt visszat6r6en
nagym6rt6kben cscikkent, 6s emiatt - egy6ni koriilm6nyeire, valamint csal6di 6s t6rsadalmi
kapcsolataira tekintettel - meghatdrozott iigycsopottban gondnoks6.g al6 helyez6se indokolt. A
cselekv6k6pess6get r6szlegesen korl6toz6 it6letben a br6s6gnak meg kell hat6rozria azokat a
szem6lyi, illetve vagyoni jellegri tigycsoportokat, amelyekben a cselekv6k6pess6get korlatozza. A
cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen korliltozott szem6ly mrnden olyan iigyben on6ll6an tehet
uissiadldsek megel64dsdre.

intdTkeddsek tisTleletben

iigycsoportba, amelyben
6rv6nyes jognyilatkozatot, amely flem tartozlk abba
^z
cselekv6k6pess6g6t a br6sig korliltozta.ll
A gondnok a cselekv5k6pess6g r6szleges korliltozdsa eset6n azorr iigycsopottok
tekintet6ben, amelyekben a bir6s6g a cselekv5k6pess6get t6szlegesen korliltozta, a gondnokob
ttirudnles kdpriselfije. A gondnok a gondnokolt vagyon6nak kezel6s6re akkor iogosult, ha abu6s6gaz
6rintett szem6ly cselekv6k6pess6g6t a jovedelmlr6l vagy a vagyondr6l val6 rendelkez6sben is

ko{6tozta.l8
A cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen korl6tozott szem6lynek a bt6s6g it6let6ben
meghat6rozott iigycsoportokra vona*oz6 jognyilatkozatinak 6rv6nyess6g6hez gondnok6nak
hozzijfurul6s a sziiks6ges.'

e

A gytimhattisdgjriuihagydsa siiiksiges a cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen korl6tozott szem6ly
6s gondnoka )ognyilatkozat6nak 6rv6nyess6g6hez,ha a jogryilatko4at a cselekudkdpessegeben risTfegesen
koititoiott nagy*ini ArAnb:i joguisioryt alaplan Ar megtlleffjug,ira uagl terheti kdteleTgttsigere uonatko{k.2o
11

Ptk.2:79. S (1)-(3) 6s (5) bekezd6sek

18

Ptk. 2:34. S (1)-(2) bekezd6sek
Ptk.2'20. $ (1) bckezd6s

te
2o

Ptk.2:23. $ (1) bekezd6s b) pont

l2

5.3.2.

A cselekvfikdpess€g gyakorldsdnak feltdtelei

A felt6rt

a

konkftt igyben

t6ny6ll6s alapiiln panaszos cselekv6k6pess6g6t abfuosig2}73-banmeghatdrozott

orokosod6si tigyekben - korl|tozta 6s sz6m6ra hivat6Lsos
figycsoportokban - koztiik
^z
gondnokot jelolt ki a gyimhat6s6g. A gondnokolt 6desapja 2014. febru|r 74-6n hunyt el a
n6metorszigi Mettmannban; err6l a I(ONZ 6rdekv6delmi teferense 2014 m6tcius6ban
tijlkoztatta telefonon panasz os t.
A hivat6sos gondnok 2016 december6ben szerzett tudom6st a gondnokoltt6l arr6l, hogy
panaszos 6desapja elhunyt N6metorszilgban. A konzuli oszt6ly napi munkav6gzlse sor6n nem
haszndlja a gondnokoltak nyilvdntartisit, igy a gondnok 201.7. febru6r 21-i megkeres6s6t
megel6z6et a miniszt6riumnak nem volt tudom6sa arr6l, hogy az otokos gondnoks6g alatt 6il..
A fentiek alapjdn kuhskdrddskint merillt fel, hogy ai iigyben eljdnl koilgaryatdsi tryntek mikdnt
gdifidhetnek meg amil, hogy n< iigyben drintett sryni! gondnoksdg alatt ill-e, ds amennliben gondoksig alatt
il/, mikint sryreqhetnek tudomrht a ti)rainles kdpuiself eldrhetdsegerdl, hiszen jelen rigyben az orokl6si
jogviszonyban 6rintett 6s a cselekv6k6pess6g6ben ezen tgycsoportban kod6tozott panaszos

6rv6nyes jognyilatkozatot csak gondnoka hozzdjirulils|val, valamint

a

gyinhat6sig

jovdhagylsival tehet.
A gondnokoltak 6s az el6zetes jognyilatkozagok nyilv6ntartisdr6l szolo 201,3.6vi CLXXV.
torv6ny 5. $-a 6rtelm6ben a gondnokoltak nliludnturtdsdt az Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal (a
tov6bbiakban: OBH) elnoke kezeli. A torv6nyben meghat6rozott c6lb6l abu6sig, az igy6szs6.g, a
rend6rs6g, akoziegyz6, az on6l16 bir6s6gi v6.grehajt6, a gyimhat6sig, az anyakonprvezet6, aifuilsr
hivatal, 6.s az egylnt v6llalkoz6k nytlvilntattisdt vezet6 szetv a gondnokoltak nyilv6ntafiilsaban
kezelt adatok teljes kor6t kozveden adathozz6,f6r6ssel jogosultak megismerni 6s kezelni, a
cselekv6k6pess6g fenn6ll6s6nak vizsgillata c6lj6bol, a konkr6t tigyben2' azonban csup6n annak
tirydt tudjdk ellendi7ni, hogy aTdrintett srymdfi gondnoksdg alatt till-e, a gondnok srymdltdnfl is elirhetdsegefil
e ny tlv ilntartds b e,legyz6s t nem tartalmaz.D
A hivat6sos gondnokok jelenlegi nytlvintartisa nem teszi lehet6v6 egy konkr6t
gondnokolt szem6ly 6s gondnok6nak osszekapcsol6s6t, illetve a nytlvintartishoz szint6n nem
rendelkeznek kozveden 6s ingyenes hozzif6.r6.ssel azon hat6s6gok, illetve egy6b szervek, amelyek
eljir1sa sorin k6ts6g mertilhet fel az lrintett szem6ly cselekv6k6pess6g6t illet6en, vagy torv6nyes
k6pvisel6j6nek e16r6se v6lik sziiks6gess6.
Ezen okb6l s{iksdges egy ofian rytiluintartdsnak aq adatuddelmi garancidk srym el6tt tartdsdaal aalti
kialakitdsa ds miikiidnilse, ane! naprakdsryn turtalma7ya a gondnokolt srymdyk ds gondnokaik adatait. Ezt
timasztla al6 az is, hogy a gondokolt szem6lyek 6s a gondnokok nyilv6ntart6sa vonatkoz6sdban az
AJB-4450/2076. szdmri jelent6sben Dgyanezen meg6llapitisokra jutott a vlasgillat az eg6.szs6.gigyi
szolg6ltat6k kapcs6n.
Az eg6szs6giigy6rt felel6s 6lTamtttk6r jelent6sre adott vilasza23 szerint egyeztet6st
kezdem6nyeztek az Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma (a tov6bbiakban: EMMD
Gyermekv6delmi 6s Gy6mtgyi f6oszt|lyival, 6s egyet6rtettek abban, hogy az eg6szs6giigy
tertilet6n, ahol szint6n joghat6s f:6lz6drk a gondnok szem6ly6hez, a szolgiltat6knak nagyobb
hozz6,f6r6.se legyen ezel<hez az adatol,hoz. Mindezekre tekintettel az EMMI, az lgazs6,gigyr
Miniszt6dum bevon6s6val, egyeztet6st javasolt a belyzet megold6sdra, a gondoks6g alatt 6116
szem6lyek 6s gondnokaik trsztess6ges eljirishoz valo jogdnak biztosit6sa 6rdek6ben.
E7,en ryiludntartds garancidlisjelentdseget tdnasqNa ald kdt meghatdro4i eljdniy'ogx tiitvin), tg a Pp. ds
a Ket. is, amefiek cselekudkEexdgel kapuolatos rendelkeTdsei a Ptk. jogryilatkoiatok
uonatko4l
elfilnisait biuatottak dradrytre juttatni, ,gy o<eljini sT,eneknek hiuatalbdl ke// uiisgilniuk a4eljdrisuk sordn aq
irintett srymifi (afdlperbeli, illetue aiiigyfdl eljdrdsi) cselekudkdpexeget.
A Pp. 49. S (1) bekezd6se 6telm6ben a perben mint f6l szem6lyesen v^gy
meghatalmazottia :6tjdn az 16rhat el (perbeli cselekv6k6pess6g), aki
21

22

6s az el6zetes jognyilatkozatok nyilvintartisa:ol sz6lo 2013. 6vi CLXXV. tiirv6ny 5-6. $-a
Ltrsd. a gondnokoltak 6s az el6zetes jognyilatkozatok nyilvintart6s6,r6l sz6lir 2U3. Avi Ct,XXV. torv6ny 3.

r\ gondnokoltak
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a) a pofuni jog siabdfiai sqerint teljes cselekv6k6pess6ggel rendelkezik,

b) olyan cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen korl6tozott nagykorf, akinek a polgnri jog
siabdfiai sryinti cselekv6k6pess6ge pet t6tgy6ta, illetve a perbeli eljilrdsi cselekm6nyekre kiterjed6

^
hatilly al ninc s korl6 to zv Y
^, ^gy
c) aki pet tatgy6r6l a polgrii jog siabnfiai sryint 6rv6nyesen rendelkezhet. A Q) bekezd6s
^
alapjin ha a f6lnek nincs perbeli cselekv6k6pess6ge, valamint akkor is, ha a f6l jogi szem6ly,
nev6ben torv6nyes k6pvisel5je jfu el. Az 50. $ (1) bekezd6se pedig kimondia, hogy a fekk perbeli
jog- is cselekadkdpessdge4 ualamint a tiirvdnles kdpuiselflnek ds a tdmogatrinak e7t a mindseget, ba eryk inint
kdtsdg meriilfel, a binisdg aieldrds bdrme! sqakdban hiaatalbdl uiAsgdlja. (. . .)
A Ket. 15. S (7) bekezd6se szednt a termdsrytes srymd! iigyfdlnek akkor aan eljdnisi kdpessdge, ha
cselekudkdpesnek mindsiil. Jogszabillyban meghatiltozott esetben a korliltozott cselekv6k6pess6ggel
rendelkez6 szem6lyt is megilleti az eljitilsi k6pess6g. Ha ez:r6nt k6ts6g meriir"l fel, aq eljdni batdsdg
h i u at a I b tl / ui 1sgi lj a a i eI dni si kep s s dg n egldt(, t (. . .) .
A Ket. az 6rtelmez6 rendelkez6sei a cselekv6k6pess6get illet5en a Ptk. termnologS6jira
e

6pit, ugyanis a 1,72. $-a 6rtelm6ben

-

korlitoyottan csehkudkdpes srynd!: olyan cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen korl6tozott
nagykorf, akinek a polgilri iog szabillyai szeinn cselekv6k6pess6ge az elj6risra, az
eljirds t6rgy6ra, illetve egyes ell|risi cselekm6nyekre kiterjed6 hatdllyalkorlltozvavan,
valamint az a kiskoru, aH a tizennegyedik 6let6v6t betoltotte 6s nem
cselekv6k6ptelen;24

-

cselekudkdptelin srymdfi: a Polg6ri

Torv6nykony'v szednti cselekv5k6ptelen szem6ly;2s

a Polgill Torv6nykony,'v szerinti cselekv6k6pes szem6ly, valamint
olyan cselekv6k6pess6g6ben r6szlegesen korLiltozott nagykorf, akinek a polg|i 1og
szabillyai szerinti cselekv6k6pess6ge az eljdr6sra, az eljir6s tdrgyira, illetve az egyes
eljilrisi cselekm6nyekre kite{e d6 hatilllyal nincs korl6t ozr^.'u

csehkudkdpes srymdfi:

5.3.3.logbiztonsig is tisztessiges elfdtdshoz val6 jog a konkftt tigyben
A konzuli osztilly 6rdekv6delmi feladato(1 l6tott el akkor, amikor panaszost, mint
legkozelebbi hozziltartoz6t a kiitfoldon elhunyt 6desapja halalilrol 6rtesitette, 6.s t6l6koztatt^

^

hagyat6ki elj6r6ssal, az oroks6gr6lvalo lemond6ssal, az otoks6g elfogad6s6val osszefligg6 vagyoni
kotelezetts6gekkel kapcsolatban.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egink t6j6kozt^tas sem tr3rt ki a holttest esedeges
hazasz6llitasihoz sztiks6ges int6zked6sekr5l val6 tiljlkoztatds megtort6nt6re, holott aKonzw.l'1.
is ki kell teriednie.
$ (1) bekezd6se 6telm6ben ezen 6rdekv6delmi feladatnak etre
Al6spontom szerint, att6l fiiggetleniil, hogy az 6rdekv6.delmi feladatok nem a l{onztv.-

ben meghatirozott kozigazgatS.si hat6s6gi tigyek, a konzuli szolgillat munkat6rsainak indokolt
figyelemmel lennitik zz adottiigyben 6dntett szem6lyek el16r6si, illetve cselekv6k6pess6g6re, adott
ezek korl6tozottsilgar^. Hiszen a konzuli szolgillat sordn szdmos olyan polgari jogi, 6s
"r.tb".r
joghat6sokat kiv6lt6 eset fordulhat el6, amikor az lintett szem6lynek olyan iognyilatkozatot kell
t".r.ri., amelyhez gondnoka hozzij6rd6,s^, v^gy a gyimhat6sdgiovdhagy6sa sziiks6ges, 6s amelyek
h)6ny 6b an

ez

en j ognyil

6rv6nytelen.

^tkoz^t
torv6nyes k6pvrsel6
Tov6bb 6 a megfelel6 torv6nyes k6pviselet hi6nydban, v^gy
^
k6sedelmes 6rtesit6se miatti id6mirl6s kovetkezt6ben elmulasztott eli6r6'si hat6rid6k

Ket. 172. $ p) pont
Kct. 712. $ r) pont
26 Ket. 172.
$ s) pont

2a
25

6rtelm6ben Magyarorszig a magyar dllampolgir 6rdekcinck knlfoldon tort6n6 v6delm6t a konzuli
szolgalat ntiinlitja"l 1^ t,,uibbirkban: konzuli v6d"tem;. A konzuli v6delem ellitdsa 6rdck6ben a konzuli szolgilat a 4-13. $-okban
meghatdrozott irulekuidtlni felatlarokat, llewe a konzuli tisztvisel5 a konzuli szolgilat kcrctdbcn a 19. $ (3)-(4) bekczd6seiben
foglilt kii{garyatdsi hatdtdgi Jeladakkat v€gzt.
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eredm6nyek6nt csorbulhatnak a gondnokolt szem6lyek jogai, hiszen a cselekv6k6pess6g6nek
gyakorl6s6hoz sziiks6ges segits6g28 a gondokolt szem6ly szdmira nemhozzif6rhet6.
Ezen esetleges jogs6relem repat6cioiilnak sziiks6gess6g6vel kapcsolatos k6rd6st vet fel az
is, hogy a be6rkezett t6l6koztat6sok elt6r6 6ll6sponton voltak abban a vonatkoz6sban, hogy az
oroks6gr6l val6 lemond6shoz rendelkez6sre 6llo 6 h6nap 6rv6nyesen eltelt-e a gondnokolt
szem6ly tudom6sszerz6s6t6l szilmitva, vagy ezen hat6nd6 csup6n a gondok tudom6sszen6.s6t6l
szimitand6. (Vlegjegyzend6 az is, hogy a rendelkez6semte bocs6tott iratokb6l a n6met hat6s6g
t6jlkoztatisiban ,,szoci6lis" temet6sre val6 utal6s nem lelhet6 fel, csup6n a hozzitartoz6k
eltemettet6si kotelezetts6g6t emlitik megkeres6stikben. E z alapj6,n k6rd6sk6nt mertl fel, hogy a
konzuli osztily milyen til1€koztatisru alapozta azon feltev6s6t, hogy egy6b vagyon 6shozz|tartoz6
btdny6ban az elhunyt szem6lyt a n6met 6llam kolts6g6n temetik el.)
A kapott tij|koztatds szerint a konzuli osztily napi munkav6.gz6.se sotin nem hasznillia a
gondnokoltak nyilv6ntartdsit,valamint a koriilm6nyek 6s rendelkez6src 6116 adatok alapjin nem is
volt indokolt, hogy az illet6kes hat6s6gokat megkeress6k ennek ttsztilzisa 6rdek6ben.
All6spontom szednt azonban abban az esetben, ha a gondnokolt szem6lyek 6s gondnokaik adatait
naprak6szet tartalmaz6 nyilv6ntart6s ingyenesen 6s kozvedeniil hozz6f6rhet6 a konzuii oszt6ly
sz|mira is, valamint az elj|fisa sor6n a rytlvintart6,s adatai alapiin - bizonyoss1,gbtdnyilban 6rintett szem6lyek cselekv6k6pess6g6r6l, illetve annak
munkat6rsai meggy6z6dhetnek
^z
ko&itozottsilgilrol.
Ebben az esetben nem fordalhatott uolna eld, bogy panasTos gondnoka ds a gydmhatdsdg 20/6
demnberdben sryrei tadamtist amil, hogy ,< iirijktistidisi iigyeket illetden aekkufikdpessegeben korldtoTott
gondnokolt panas<os ddesapla ktiiel hdmm iuuel konibban, 20/4 febraigdban elhurytt.
A panaszos 6desapi6nak hallla 6s a gondnok, illetve a gyimhat6sig tudomilsszerzlse
kozotti id6mflis megfosztotta a cselekv6k6pess6g6ben korl6tozott p^fl^szost att6l, hogy re6lis
es6llyel 6s koriilrn6nyek kozott teljes m6rt6kben 6lhessen m6rlegel6si 6s dont6si logdval. Hiszen
2077 mdrcius6ban a konzuli osztLly munkatirsa a gondnokot mdr arr6l t6j6koztatta, hogy udlbetden
az illet6kes n6met rend6szeti hivatal int6zkedett a ,,szoci6lis" temet6st6l, amely felt6telez6siik
szerint az tlyenkor szok6sos anonim urnatemet6s, amely :utin azonban exhum6l6s, a sfuhely, illetve
a hamvak azonositisa,6thelyez6.se rr'dr nem lehets6ges.
Minderyk alapldn megillapitom, bogy aTon hiiryotsrig amell sryint ingyenesen ds ktiiuetleniil nen
hoqyifdrhetd ofian hinles rytiluinturtis, amel alapldn megillapithatd, hogt ai adott iigben dintett srymdfi
gondnoksdg alatt dll-e, ki a gondnoka, tis a gondnoka nikint irhetd el, alkalmas arra, hoglt rendqgrs{ntfr
kisTdnithatatlansdgot, igy pedig a jogbi$onsdg ktiuetelninliael r;sqefiiggd uissitissigot aaldsitson meg toudbbd ai
iintett, gondnoksdg alatt dl/6 srynifiek ds gondnokaik tisqlessdges eljdnishoi uald joga sdrelminek kiiryetlen
uesqdfidt idd<ryik el6. MindeT pedig
uelekudkipessegeben korldtoyott gondoksig alatt dlld srymdfiek
uonatkoryisiban ugyancsak uisslixdgot oko1 a minden embert egyenld mdrtdkben megilletd embei mdlt,lsdghoi

a

uald

joggal, a7 egyenlf bdndsndd ktiuetelmdrytduel, a fogyatdkossdgal dl6 siemdyk kiemeh addelminek dllami

koteleTgttsegeuel

i)ssiefilgisben, touibbd nem felel meg

kii te le ryttsige kn e k

a

CRPD

4. cikkibdl eredeylethetd

nenrytki){

s e m.

6. Int6zked6seim

A

vtzsgdlatom

sotin feltilrt alapjoggal osszeftigg6

vissz6ss6g megsziintet6se

6s

bekovetkez6se lehet6s6g6nek j ov6beni megel6z6se 6rdek6ben

l.
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az 41bt.37. $-a alapjin felk6rem aiigarydgiigyi minis{ert, hogy - az 6.intettminiszt6riumok
bevon6s6val - a jelenlegi illetve a kordbbi jelent6sekben tett megillapitisokra 6s az
esetlegesen megkezdett egyeztet6si folyamatokra figyelemmel, tov6bb6 az adatv€.delmi
szempontokat is szem el6tt t^rt\ra, fontolja megr egy ingyenesen 6s kozvedeniil

V6. CRPD 12. cikk 3. pont

l5

hozzdf6rbet6,

a

gondokolt szem6lyek 6s torv6nyes k6pvisel6ik adatait tartahnaz6,

kozhiteles2e ny tlv 6ntart6s l6uehoz 6s6t;

2.

az A1bt. 32. $-a alapiiln felk6rem a kiilgaidasdgi ds kiiliigyminisTlert, hogy fontolja meg olyan
int6zked6sek bevezet6s6g amelyek segits6g6vel a konzuli szolgllat munkatitsai az
elj6r6suk sor6n meggy6z6dhetnek
egyes - kiilonosen hagyat6ki - iigyekben 6rintett
^z
szem6lyek cselekv6k6pess6g6t6l, biztositva sz6mukra adott esetben a tcirv6nyes k6pvisel6
kozbenjirdslt.

Budapest,

2017. t:Y-rAbr--

C-o

'l'ekintcttel arra is, hogy az OBll iltal vezetctt nyilvintart6s ugyan kozhitclcs, 6m a gy6mhattlsigok i,ltal
6II.17.) Korm. rcndelet szerinti nyilvintartis nem az'

2e

a hivatkoz

ott 235 / 1997
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