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Jelent6se
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El6ad6; dr. Budai Andrea
A vizsg6lat meginditisa
A panaszos Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal Nyugdijbiztosit6si F6osztiiy elh:6z6d6
adategy eztetlsi eljfuilsdt s6relmezte.
Tekintettel ara, hogy a panaszbeadv6ny alapjdn felmertrlt a jogallamisilg elv1b6I levezethet6
jogbiztons6g kovetelm6ny6vel, valamint a tisztess6ges elj6r6shoz va16 i"ggrl osszefiirgg6 vissz6ss6g
gyanija, az alapvet6 jogok biztos66l sz6l6 2017. 6'vL CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) 18. S (1)
bekezd6se aJapjdn vizsg6latot inditottam. A vizsg6lat eredm6nyes lefolytatdsa 6rdek6ben az Ajbt. 21. $
alapjiln a Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal korm6nymegbizottjdt6l tdjlkoztzt6st 6s az iigyben
k6sziirlt dokumentumok m6solat6nak rendelkez6semre bocs6t6s6t k6rtem.

Az 6rintett alapvet6 iogok
A jogillamis6g elv6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye [Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s:
,,fuIag arors 41g fiigge tle n, de m o krati kus jogi llari' .]
A hat6s6gi tgyek tisztess6ges intlzlse [Alaptorv6ny XXIV. cikk (1) bekezd6s: ,,Alindcnkinek
joga uan ahho7, hogt iigeit a hatdsdgok rdsryeh/lns ndlkill, tis{usdgu nddon ds dssTgnf hatdiddn beliil

A hatdsdgok ti)ruin1ben neghatdroqottak sTgint kiitelesek diintdseiket indokolni.'l
jogorvoslathoz
val6 jog [Alaptorv6ny )OCVIII. cikk (7) bekezd6s: ,,It4inderkinek joga uan
A
ahhoq, hogtjogowoslattal d[en qofian binisdgi, hatdsdgi ds rnds ki)Sgazgatdsi diintds ellen, ane! ajogit
intdry,ek.

?ag jogot drdekit sdrti."f

ltz alkalrnazott io glzab6lyok
a kozigazgat6si hat6sigi e\jdrils 6s szolg6ltatis iitalinos szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
torv6ny (a tov6bbiakban: Ket.)

6dDOOC. torv6ny (a tov6bbiakban: Tny.)
a t6rsadalombiztosit6si nyugell6t6sr6l sz6l6 7997. 6.vt DOO(I. torv6ny 6s a v6grehajtdsdra
kiadott 168/ /1997. Korm. rendelet
a tdrsadalombiztosit6si nyugell6t6sr6lsz6l6 7997.

A meg6llap(tott t6ny6ll6s
A beszerzett inform6ci6k alapi6n a kovetkez6 t6ny6ll6s rcgzithet6.
Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal Nyugdijbiztosit6si F6oszti,Jya (tov6bbiakban: hat6s6g) a
hivatalb6l inditott adategyeztet6si elj6r6s keret6n beliil 2014. szeptember 1'0-6n a BPL-100/100202/2014. szfumiv6gz6s6ben tiljlkoztatta a panaszost ahat6s6gl rrytlvintartdsban szerepl6 adatut6l. Az
tigyben elj6r6 iigyint1z6 ezzd. egyidejfileg megkereste a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatalt a Panaszos
t6rsas v6llalkoz6itdlszaka, esedeges iilnl€ktartozisaisztdzilsa 6rdek6ben.
A panaszos 201.4. okt6ber 15. napjdn nytlatkozatban 6sztev6telezte a nl,tTvintatt6sb6l htdnyz6
jogviszonyait, melynek bizonyttisin okiratokat is csatolt.
Az els6 fok6 hat6rozatmeghozatalilra 2015. jfnius 3-6n, BPL-100/10020-13/2014. szdmon
keriilt sor, meltyel szemben a p^rtzszos hat6rid6ben fellebbez6ssel 6It. A hat6s6g ekkor 6szlelte, hogy a
panaszos 2014 okt6ber6ben tett 6szrev6telei, kifogisai, valamint az aftoJa csatolt iratok vtzsgllata
ilmaradt. A mulaszt6s kiktiszobol6se 6rdek6ben a hatdrozatot a hat6s6g sai6t hat6skotben
feltrlvizsg6lta, de a rcvizoi eljirds,6s a megism6telt tigyint6z6i szakasz elh:6z6ddsa miatt a m6dosit6
hat6rozattewezet ielent6s k6sedelemm eI, 2076. irilius 5-6n szirletett meg.
A hat6s6g a fenti hatdrozatot 2077 . febntfu 7 -6n postazt^ a Panaszosnak, amely a t6rtivev6ny
tanisiga szerint k6t alkalommal "nem kereste" jelz6ssel vissza6rkezett, 6s a m6sodik sikertelen
k6zbesit6s ut6n a Ket. el6irisunak megfelel6en tov6bbi int6zked6s n6lkirl irattdrba kertrlt.
Megkeres6sem utiln ahatdrozatotharmadjfua is k6zbesitette ahat6silg a panaszosnak.

hat6s6g tdjlkoztatott alr6l is, hogy tekintettei arn, hogy a P^naszos legkor6bban 2019
6vben vehet igenybe nyugell6t6st, az eljdrds elhiz6dilsa miatt kozved,enhdadny nem 6rte.

A
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A vizsgilat megillapftisai

I. A hauiskfu tekintetiben
feladat- 6s hat6skoromet, valamint az ennek elliltisihoz szriks6ges vizsg6lati
jogosultsigaimat az Aibt. hatdrozza meg. Az Aibt. 18. (1) bekezd6se szerint
il^puet6 jogok
$
^, a beadv6nyt
biztosdhoz birki fordulhat, ha megit6l6se szerint a hat6sig tev6kenys6g e .vary mulaszt6sa

A

tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel j6r, felt6ve, hogy a rendelkez6sie
6llo koztgazeat6si jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6r6re a kozigazgatdsi iatfuozat bir6s6gi
felriLlvizsg6lat|t - mfu kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs szdmira biztoritu". Az Ajbt. 20.\

(1) bekezd6se pedig vtzsgilat folytatlsdnak lehet6s6g6t biztositja szdmomra. Mindezek napjAi
vizsgalatt hat6s korom j elen rigyb en fenndllt.

II. A uizsgilt alapiogok 6s elvek tekintetiben
Az alapiogl biztos egy adott tirsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftgg6srendsze r feltfuilsa
sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tz6rolag alapjogi 6rvek feisonkoztatisdvil, €s
osszevet6s6vel tesz eleget manditum6nak. Az ombudsmanintl.zml.ny megalakul6sa 6ta az alapjogi
biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotm6nybir6s6g alapvetd y"gafuuri
garanci6kkal

6.s az alapjosok tartalm6val kapcsolatos elvi megillapit6s ura, valarrint
- az ombuJsmani
iogv6delem speciiJis von6sainak megfelel6en - alkilmazta az alapjog-korliltozils alkotminyossig6t
megit6lni hivatott alapjogi teszteket.
A jelent6s meg6llapit6saival osszefugg6sben ism6telten hivatkozom arta,hogy az Alaptorv6ny
vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege az Alaptorv6ny Negyedik M6dosit6s6nak hat6lybu teperet

kovet6en tovibbra

is

tagyrl.szt megegyezik az Alkotm6nyban foglaltakkal,

az

alkotm6nyos

kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6en nem tafialmaz olyan rendelkez6seker, amelyek
ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotmdnyunk szoveg6vel. Az Alkotm6nybr6s6g a 22/2072.
Cf. it.)
AB hatirozatiban arra mutatott t6, hogy ,,aq eldqd Alkotndnl ds aqAlaptiirudry egies rend.elkeqdsei taxalrni
egtelilsige esetin dppen nen a konibbi alkotmdrybinlsdgi ddntdsben meglelendjogeluek dtudnlit, hanen aqokfgtelmen

kiuiil hagdsdt kell indokolni". Az Alkotminybir6s6g ugyanakkor a 1,3/201,3. (VI. 17.) AB hatdrozatiban
azt emelte ki, hogy az adotthatdrozatban vizsgilt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mir az Alaptorv6ny

Negyedik M6dosit6sa alapjin
felhas

z

n61ha

A

j6, el a koribbi

alkotm6nybk6sdg't hatdrozatokban foglaltak

to sigdt illet6 en.

testri'let ennek kapcs6n elvi 6llel

^zt

mondt^ l<t azt, hogy ,,a\ Alkotrntirybinlsdg a hatdfitit

ueqllett alkotndrybinisdgi hahiroqat forniskdnt negjeliilisiuel, a ldryeg, a4 adott iigtber
fetneriil| alkotndryosstigi
kdrdet eldiirtisdheq s{iksiges nirtikfi is t€iedelnil turtalmi uagt sqtiuegsTerfr rzegjelenitdsset hiuatkoqho/a aagt

idi$eti a konibbi hatdroqataiban kidalgoTott drueket, jogelueket.
A1 indakoldsnak is alkotrndnXiogi fornisairak ugtanis a fumokratikus jogillarnban rzindcnki s4imdra
megismerhetdnek, ellendiqhetfnek kell knrie, a jogbiqlonsdg ,grr), o<, hog , dtintdsi rnegfontoldsok dtldthattiak,

kdvethetdek legtenek. A rlyiludnos iruehs a dtintds indokldsdrak litalapja. A kordbbi hatdroqatokban kf/ntt dnek
fe/hasrydlhatdsdgit aqAlkotndrybtusng nindig uetrdl uetre, a konkrdt iigt kontextusiban uirygiy'a."

Ha osszevetjik az Aiaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar K6ztirsasig
Alkotm6ny6r6l sz6l6 1949. evt )O( torv6ny 2.S (1) bekezd6s6nek szoveg6vel, al<kor az 6llapithat6
meg, hogy a vtzsgalat tfugyitt k6pez6 jogillamis6g elve tekintet6ben nem hoz olyan koncepcion6lis
valtozist az Alapt6w6ny szovege, mely a kor6bbi alkotminybv6s6g gyakorlat elvet6s6t, vagy jelent6s
tartalmi 6t6rt6kel6s6 t aldtimasztanil.
igy elvi meg6llapitisaim megfogalmazdsa, az ilapjogok6rtelmez6se sor6n - ellenkez6 tartalmi
alkotm6nybirosdgs dont6s megszti,let6s 6ig - i6nyad6nak tekintem az Alkotmilnybir6s6g aJtd. mind az
Alaptorv6ny hatS,Jyba l6p6s6t megel6z6en, mind pedtg az azt ki}vet6en meghozott hatirozataiban,
azok indokol6,siban kifejtett megillapit6sokat, kcivetkeztet6seket. A tisztess6ges eljir6s jog6nak
6rv6nyesril6se kapcs6n annyt valtoz6st 6rdemes kiemelni, hogy imm6r kulon alkotminyi rendelkez6s
nevesitj a tisqleadgu hatdsdgi e/dnishoquald jogot.
l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint Magtarors4igfiiggetlen, demokratikusjogltlan. Az

Alkotminybir6s6g tobb hatilrozatilban rilmutatott, hogy
jogbiztonsdg.

a

)ogil7arr, n6lkulozhetetlen eleme

a

J

Az Alkotm6nybir6s6g a 30/201,2. AI. 27.) AB hatdrozatiban kimondta, hogy az Alaptorv6ny
B) cikk (1) bekezd6se 6s az Alkotm6ny 2. $ (1) bekezd6se azonosan deldarillja a jogillami klauzuldt,
tehit az eddig kialakitott alkotmAnybir6s6gi gyakorlat tov6bbra is relevinsnak tekintend6.
Az Alkotmdnybt6sig szerint a jogbiztonsdg az 6llam koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t,
hogy a jog eg6sze, egyes t6szteriiletei 6s az egyes jogszabilyok is uildgosak, egdrtelnfrek, mrikod6siiket
tekintve kis4inithatdak 6s elfireldthatdak legyenek a norma cknzettjei szdmdra. Az ir6nyad6
alkotm6nybn6sdgr t6zis szeint a jog6llamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a kozhatalom, akozigazgatis
torv6ny al6 tendelts6ge: akozhatalommal rendelkez6 szervek ajog dltal negillEitott nfrktidcsi rendben, a
polgdrok szimdra megismerhet6 6s kiszimithat6 m6don szabalyozott korldtok ko{itt fejnk l<t
tev6kenys6guket.

Nem hagyhat6 figyelmen kivr.il, hogy a kisVl.mithatdsdg u aq e/dnisi gorancidk biTlosit,isa s<urlsan
tissrykquolddik a< eg/es akryi alapjogok, srybadsdgogok udddmduel, mintegy kolcsonosen felt6telezik
egymist. Az oJapjogok val6di 6rv6nyesirl6s6t k6pes kitresiteni, megb6nitani a szabalyozils vagy a
jogalkalmazis hib6ib6l, zavardb6l ad6d6 l<rszdmithatadans6g, az eljfuixa vonatkoz6 garanci6lis
szab6lyok f6lre t6tele, figyelmen kivii hagy6sa. Erdemes utaki ezzeL kapcsolatosan affa az
alkotm6nybir6s6gi t€zisre, amely szerint kozveden alkotmdnyi garanciilk gaqdailgossdgi ds cilsT,enisegi
okokbdl, az eljlrds egyszerfisit6se vagy az id6szertrs6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyestrl6se cimln sem
ruell1qhetdk. Mindebb6l az is kovetkezik, hogy jog6llamot csak jog6llami eszkozokkel lehet szolgoJti, az
egyes jogs6tt6sekre csak jog6llami m6don, a jogszabilly rendelkez6sek,
eljiltdsi garunciilk
marad6ktalan betart6sa mellett,
feljogositott szerveknek kell v6laszt adnia.^z
^z ^rra
2. Az Alaptorv6ny XXIV.
cikke kinyilv6nitja a tis{essdges e/dnlshoq uald jogot. Az
Alkotm6nybk6shg dont6seiben felhivta a figyelmet ara,hogy a jog6llamisdgnak sz6mos osszetev6je
van. Irinyad6 alkotm6nybt6sdgr t6zis, hogy a jogiltamis6g elv6b6l foly6 egyik legfontosabb
alapkovetelml.ny akozhatalom, akozigazgat6s torv6ny al6 rendelts6ge: akozhatalommal rendelkez6
szervek a jog6ltal, meg5llapitott mrikod6si rendben, a polg6rok szimira megismerhet6 6s kisz6mithat6
m6don szabalyozott korl6tok kozott fejtik ki tev6kenys6griket. A kozigazgatis torv6nyess6ge akkor
val6sul meg, ha jogrlrg szabalyozott eljir6si keretek kozott mrikodik, a jogkorl6tozisra adott
felhatalmazilst pedig torv6nyi szinten pontosan kell meghat6rozni.
Nem hagyhat6 figyelmen kivi.rl tovilbbl, hogy a l<tszAmithat6s6g - bele6fi..re
egys6ges
^z alanyi
jogalkolmaz6st - 6s az elj6r6si garanciilk biztositdsa szorosan cisszekapcsol6drk az egyes
alapjogok, szabads6gjogok v6delm6vel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st.
Az ngyf6lkozigazgatdsihatirozathozataha vonatkoz6 joga nem tehet6 ftgg6v6 att6l, hogy a
kozigazgatilsi szerv milyen id6pontban hajland6 donteni a hat6skor6be utalt rigyben. A
koztgazgat6,snak ugyanis alkotm6nyos koteless6ge, hogy a hatiskor6be utalt iigyben, az erre
megszabott id6 alatt 6rdemi dont6st hozzon. A kozigazgatdsi elj6r6s nem n6lkdlozheti a kotelez6
tgyint6z6si hat6rid6ket.
3. Ajogontoslathoqualtijogaz Alaptow6ny szoveg6b6l levezethet5 alapjog, amelynek gyakorl6sa
felt6telhez kotott 6s azok egyiittes fenn6ll6sa eset6n mindenkit megillet. Ennek azonban tobbf6le
formija lehet. A jogorvoslathoz voJ6 jog, mint alkotm6nyos alapjog immanens tafialr::la az &dernr
hatirozatok (6rdemi bir6s6gi, kozigazgatdsi vagy m6s hat6s6gi dont6sek) tekintet6ben a r:":rds szewhez
lagy ugyanazon szervezeten belii{i magasabb f6rumhoz fordul6s lehet6s6ge 15 / 1992. (1. 23.) AB hat.] .

III. Az tigy dtdemdben

A

fenti alapjogi kovetelm6oyek jelennek meg a Ket. 1. $-ban lefektetett alapelvekbeil ,,.4
kii{gaTgatd:i hatristig aqeljdnira sonin ktinles negtaftani u ndsokkal is negartatui a jogsrybdfiok rend.elke7,eseit.
Hatdskiirdt a jogtTabdfiokban elfiirt cilok negualf$tdsa irdrkdben, ndrlegel4si ds rndbdrytossigi jogkanit a jogalkotd
dltal neghatdroTott sT,ernpontok figelenbeudtelduel ds aq adott ilg egedi sajdtossdgaira tekintettel gakorola. A
kii{gaTgatdsi hatrlsdg a hatdskiirdnek gakorldsdual nern dlhet uissqa, hatiskiire gtakorldsa sordn a sryksTgrilsdg aq
eguqgr{sdg

is aq iigfelkl

jrihisrynfren, toydbbd
turtuajdr el."

a

ual6 egilttnfikiidds kiiaetelniryeinek
jogsrybdfi keretei ktiTt)tt q ngi;il jogit

ruegfelel1en
es

j0g0s

-

ktiteles eljdrui.

A hatdsdg iigintd$je
- drdekdt sryn el6tt

ideirtae gaqdasdgi

A Ket.4.$ (1) bekezd6s6benrcgzia,hogy az tgyfeleketmegilleti a tisTyessigu iigtintdTdsbeq, a
jogsgbd\okban neghatdrorytt hatiid^tben hoqott dtintuhq uald jog 6s az el16r6s sor6n az anyanyelv
hasznalatdrtak joga.

4

Ez az el6z6 Pontban megfogalmazott alkotm6nyos alapelv megad6s6t jelenti a Ket.
alapelvei
kozott, igy eqaqalopela.1 kii{goTgatriri hahistigi e[drAs egisqdi intinltu.
A kozigazgatisi hat6s6gi eljfuils 6s szolg6ltatis i,Jtiltrnos szabalyurol sz6lo zoo4. 6i Cxl-.
torv-:lry (Ket') az dip*.f kozott rogzitt glorc"s6g 6s az egyszerfis6g
kovetelm6ny6t, valamint az
l
ugyf6l tisztess6ges rigyint6z6shez, a jogszab6iyokban"-.ghrtirozott
hat6rid6ben hozott dont6shez
valo jogitt.
Tny 96/8' $ (3) bekezd6se szerint a kdrelem beryt!'tuisdt, illetae aq egeTletui e[iris
hiaatolbdli
-biqlosinrtut
rnegirdttdsit ktiaetd til n@on belyt a
s<!n
a
bi7l:ositottat,
ryugdibiTlosttasi tgo?ga;t;
uolt
-a
"niinj,ben
kti{gaTgatisi batasagi
tittotdnoy taoiagl;it tadt,i
neghatdmqottakon
till
irresiti
aq eldnis
,e[dnis
menetirdl, toudbba res{1t1s kinutatdst kiitd aqtihala nltiuttutunoi
*t;uet*/qA aaati*rAt...
A (6) bekezd6s szerint alegte{etisi
llays ilgtinti{si baurlacje hataan rE.A<t)ginti$si bahiid1be
neru sTtimit bele a (i) bekeqdts sryinti irtuifi$dl.a
itt o;71^itittVtTgtere*'beirdaTseU -idrert* a<t o<
.bi<tl;itufi,
erctet is, ha a bi{ositot!: ,!/lbiVositott a{jelry, hog
o<itesttdsbeifoglaliakial kapcsolatb)n rinrs dsqreuiteh -,
e.nyelk hidrytdban a (4) bekeqfus sqerinti hatdridi htuifiig tefedd"iid,
ualanin, ) too. g sryirti elknd@s

lefo

fi tatdsdn ak i diturtan a.
A Ket szerint, ha

iogszabAly ezt nem zirja lct, az irgytnt6z6si hatdrid6be - egyebek mellett
nem szimit be a hi6nyp6d6sra, illetve a tdnyl)lils ttsztdzirs{Loz sztiks6ges
adatok tSrterer" ir6nyul6
felhivist6l az annak teljesit6s6ig terjed6
id6, az elj66s felfiiggeszt6sZnek id6ta rtama. A hat6s6gi
megkeres6s vaPfl
dont6s post6ra addsinak oapjit6l ,.rrr^li16rbesit6s6ig terjed5 id6tafi^m
^ ugyancsak nem szd.mithat6 biie.
tgyint6z6si hat6rid6be
^z
Mindezek alapih Budapest F5v6ros_ Korm6nyhivatal Nyugdijbiztosit6si 6s Adategyeztet6si
F6osztilydnak az ig5nnt6z6s sor6n a fentiekben kifejtett alapjogoli6s alapelvek
6rv6nyesilSs 6vel, a
I(et., a Tny. el6ir6sainak megfelel6en kell elj6mia.
Me&iilopithatd, hog a ltatdsdg a panasqos iigdber nem tartotta be a aoxatkoqrijogsrybdlban
negbahiroqon

hatdidit, a{jelentdsen tilltepte, illetdlegjogellenuen.iallgatott tg afent k{ejtettek tqgrli
o)E*ffioggot tissryf)g6
uiss4issdghl okolott a jogbi4onsdg eladael is a batas,lgi tig,r* t;tat
tiegrt irtiqiidbq ,ila loggot, ualaruint a
j ogo wo s la t b o q aa h j oga I iis s ryf)gi s b e n.
Int6zked6sem
A jelent6semben meg6.llapitott, alapvet6 joggal osszefiigg6 visszdss6g orvoslasa 6s jov6beni
megel6z6se 6rdek6ben az Aibt. 32.
$-a alapi6n felk6rem B,rdrp.rt F5v6ros Korm6nyhivatal

- annak garancidJis jelent6s6ge miatt - tiqa ra hat6s6g munkat6rsainak a
kozigazgttilsi hat6s6gr elifuils garanci6lis alapelveinek m.gfel.l6 rigyint6T6sre, illetve
a Ket.

folnalfmegbizotti6t,.l"gy

lqy:h:r.,

33. S (1) bekezddse, illetve a Tny 96/B 6ntil el6irt iigyint6z6sihatdid6betarlis1ra.
Min:deryk atapjdn a
fgilenfelbiudson til a ,i<tgdh iigben kiiltin intiqkedrst nei-keqfuniryeryk.

Budapest,2017. december
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