Ar-APYET6 JOGOK BTZTOSA

AZ ENSZ NEMZETI EMBERIJOGI INTEZMENYE

Nr\II I nyilvintartisi szim:

40689

Az alapvet6 jogok biztos6nak

JELENTESE

^z

tr 16 ado: dr. l{ar|,cs

AJB-4217 /201,7

. szdmt iigyben

ony-P6pai Anita

rintett s zervek: on6llo bir5 s 6gi v6grehaj t6,
I{ar

E

2017

.

Magy at Bitoshgi

V6grehairoi

2

Az alapvet6 jogok biztosinak
Jelent6se

az lrlB-4217 /2017. szhmi iigyben
E16ad6: dr. I(aricsony-P6pai r\nita

Az elihrhs meginditisa
Egy mag6nszem6ly az ellene indult v6grehajt6si iigyekben eli|ro v6.grehajt6 tev6kenys6g6t
6rint6en panasszal fordult hivatalomhoz. A p^n^sz alapjln olyan v6grehajtoi gyakorlattal
szembesiiltem a v6greha)tds felftggeszt6s6vel osszefiigg6sben, amely elvi jellegri alapjogi
k6rd6seket vet fel 6s 6rinti az illlami tnt6zm6.nyek m6kod6s6be vetett bizalom, a logbiztonsilg, az
ebb6l ered6 kisz6mithato joggyakorlat, valamint a tisztess6ges eljdtishoz valo jog k6td6skor6t.
Erre telontettel az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny 18. $ (4) bekezd6se
alapjdn, hivatalb6l v'tzsgllatot folytattam le az iltalinos v6grehajt6i joggyakorlatra vonatkoz6an, a
konkr6t rigyben felmeriilt szempontok alap jdn.

Az 6rintett alapvet6 fogok

A

iog6llamis6g elv6b61 fakado jogbiztons6g kovetelm6nye [Alaptorv6ny B) cikk (1)
bekezd6se:, Jlagtarorrqig.fiigttle n, demo krati kus jogi llam ".l
A hat6s6gi rigyek tisztess6ges int6z6se [Alaptorv6ny ]L\N. cikk (1) bekezd6se:
,,llLindenkinekjoga uan ahhoi hogy ilgyeit a hatdsdgok rdsirehajlis nilkiil, tis{esfiges mddon ds
itsTgrii hatiiddn belnl intdiryk. A hatd:dgok ti)ruinlben meghatdroTottak sryint ktinhsek
dii nldsei ke t indo ko lni.' l

Az alkalrn zott iogszabdlyok
A polg6ri perrendtartilsrol sz6l6 1,952. 6vi III. torv6ny (?p.),
A biros6gi v6grehajt6sr6l sz6l6 1994. 6vi LIII. torv6ny Oht),
Az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (Ajbt)
A meg6llapitott t6nydllds

A panaszos ellen pi,rhuzamosan t6bb v6grehajt6si eljiris indult. Az egyik v6grehajt6si
elj6r6sban az ingadandrver6s sor6n befolyt p6nzosszeg az osszes tartozdLst nem fedezte, ez6rt a
v6grehajt6 felosztdsi tervet k6szitett. Ebben egy olyan v6grehajt6si kolts6get is felriintetett
elszdmoland6 kovetel6sk6nt, amely egy m6sik, 6m ugyanezen v6grehajtoi iod6n6l indult, de ekkor
m6r - a v6.grehait6s megsztntet6s6re ir6nyrrl6 perre tekintettel - felfiigeqt* batdla alau rilb
v|.grehaitlsi elj|rS,sban keletkezett. A felfiiggeszt6s t6nye miatt a v6.grebajt6 bizonyos ideig
let6tben kezelte a befolyt v6tel6rat, majd - a felek tijlkoztatisa mell6z6s6vel - teljesitette a befolyt
v6telir kifizet6s6t - vagyis a sajdt iodiia szirliljfua tort6n5 6tutal6,sit - a m6g mindig
felftiggeszt6s alatt 6116 v6.grehajt6si eljiris v6grehajt6si kolts6geire vonatl<oz6an.
A v6grehajt6i int6zked6sek ellen a panaszos jogorvoslattal 6lt az illet6kes bir6sighoz, majd
bfncselekm6ny gyanija miatt az rigy6szs6ghez fordult, azonban a v6.grehajt6,si kifog6s6t a bt6s6.g
- misodfokon is - elutasitotta, az iigy6szs6g pedig bfincselekm6ny hiilnydban elutasitotta a
feljelent6st.

Az Afbt. 18. S (3) 6s (7) bekezd6se 6rtelm6ben a konkr6t tgy vizsg6lat6.ra nem vagyok
jogosult, ez6rt
p^naszos vizsg6lati k6relm6t elutasitottam. Mindazondltal az tigyben

^

J

rendelkez6semre bocs6tott inform6ci6k alapjdn meg6liapitottam, hogy a v6grehajt6s
felfiiggeszt6sehatillyinak jogalkalmazoi 6rrelmez6se olyan 6ltal6nos szinten vizsg6land6 k6rd6snek
min6sril, amely term6szetes szem6lyek pontosan meg nem hatltozhato, nagyobb csoporti6t
6rintheti. Erre tekintettel, az Aibt. 18. $ (4) bekezd6se alapj6n vizsg6latot inditottam az lrintett
s

z

ab 6ly oz6,s gyakorlatr megval6 sul 6s6nak megismet6 s e 6rdek6b en.

vizsg6lattal 6rintett szab6lyoz6,s a Vht. 50. S (/) bekeiddsdben olvashat6 rendelkez6st
foglal)a mag6ban. E szerint ,,a binisdg a uigrehajtdst ualamennli aagy a<on udgrehaltd:i cselekmdrytre kitery'edd
hatcilfialJiigeqti fel, amelt a JblfiigesTltu okdra tu cdljtira Jigyelemmelfelfirlenill siiiksdges; a felfilges{ds nen
teryed ki a udgrehalrds foganatositdsa nrdn sTiiksdges biniilgi diintdvk meghoiatalira fu a felJtigesrydst
megeltqden elfiteryesilett udgrehEtd:i jogoroslati kdrelmek elbirrildsdra. A udgrehEtds Jilfiiges$isdnek hahi/1a a
II b e. ".
fe lJiige : 1 d: t lre n de /6 h a t ciru ia t m egh o ia t a I d n a k i d 6p o n / d b a n d
6rintett szabdlyozds gyakorlati 6rtelmez6s6nek megismet6se
Ytzsgllatom sor6n
^z
6rdek6ben megkerestem a Magyar Binisdgi Vigrehaltdi Kart (a tov6bbiakban: MBVI!, amely a
kove tke z 6 kr 6l t6i 6ko ztatott.
Az MBVI( a Vht. vonatkoz6 rendelkez6seinek ismertet6s6n tul kifejtette, hogy ,,a
udgreha/tu felJiigesgdse aiial a hatdlfial bir, hogy a mdr elkeidett udgrehajtdst fofitatni nem lehet, ai iigyben

A

e

hogy a felfiigrys1tis a teljes
adgrehay'ns abban a helyrytben akad neg amefiben a
adgrehEtdsra irdnlalt-e uagy annak csak eglt rdsTdre.
adgrehEtds felJiiges{isekor epPen uolt, iltenkor toudbbi bi$oshdsi intd{<edd: sem tehet6, illetue a udgrehajldti

toadbbi udgrehEtdri cselekmdnl megtdteldnek

ninx helte annak figyeknbeudlelduel,

A

h a kiliqetisek teljesitdsire sinu lehetdilg, A v6grehajtis felftiggeszt6s6nek az ts a
kovetkezm6nye, hogy az egyes v6grehajt6si cselekm6nyekre a Vht.-ban meg6llapitotthatiid6k a
felfiiggeszt6st elrendel6 v6gz6.s meghozatala napj6n f6lbeszakadnak. Ezeket a hatdrid6ket a
felfriggeszt6s megsztntet6s6t elrendel6 v6gz6s joger6re emelked6s6t6l kell ism6t sz6mitaru (. ..). A
kiihsdgek elsry)molisdra

v6grehajt6s felftggeszt6s6r6l a bir6s6gnak halad6ktalanul 6rtesitenie kell a v6.grehaitot. A hatdrolat
hatrifidnak bedllta utdn a udgrehEtdnak aiadrisral sTemben udgrytt udgrehalttisi cselekmdnle dradtulelen, ez6rt a
biros6g a v6.greha1t6s felftggeszt6s6r6l rovid 6ton is pl. telefon vagy fax 6rtesiti a v6.grehaitot. (.")
Addig, amig a felfiggeszt6st megszrintet6 v6.gz6s joger6re nem emelkedik, a vlgrehaitds
folytat|s6nak nincs helye".
Az MBVI( besz6molt tov6bb6 egy konkr6t esetben felmeriilt azon gyakorlati ptobl6mirol,
amikor a v6grehajt6 a felfiiggeszt6s ideje alatt is foganatositott v6grehajt6si cselekmrSnyeket, mert
a felfiiggeszt6st elrendel6 bir6s6g elfeleitette 5t 6ttesiteni a v6grehait6s felfriggeszt6s6r6l. Ilyen
esetben azonban a v\.grehaito felel5ss6ge nem volt meg6llapithat6.
A, v izs

ghlat m e g 6llap itils ai

I. A hatdsktir tekintet6ben
Az Alaptorv6ny 30. cikk (1) bekezd6se szerint az alapvet6 iogok biztosa alapiogv6delmi
tev6kenys6get i6t el, eli6r6,silt b6rki kezdem6nyezheti. tJgyanezen cikk (2) bekezd6se alap)dn az
alapveti logok biztosa az alapvet6 jogokkal kapcsolatban tudom6sdra i$ott vissz6ss6gokat
kivizsg6lja vagy l<wizsgilhatja, orwosl6suk 6rdek6ben 6ltal6nos vagy egyedi int6zked6seket
kezdem6nyez.

hat6skoromet, valamint ennek el76t6sdhoz sziiks6ges vizsg|latt
jogosults6gairnat az Aibt. hatirozza meg.
ez AlUt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 iogok biztosdhoz b6rki fordulhat, ha
megit6l6se szetint koiigazgat6si szerv, helyi onkorndnyzat, nemzetis6gi onkorm6nyzat,kotelez6
,ugiag alapiln miikodZ lioztesttilet, a MagyzLr Honv6ds6g, rendv,!,delmi szew, kozigazgat6si
.vagy az iigy6szs6g ttyornozdstv6gz6
egy6b szerv e jogkor6ben,nyomoz6 hat6sig
i"ita"rU""
'r.i*.,koziegyz6,"iorv6nysz6ki
"lj6ro
vZgrehajt6, on6llo bir6s6gi v6grehait6 vagy kozszolgilltat6'stv6gz6
-vagy mulaszt6sa a beadv6nyt tev6 szem6ly
szerv (a torr6"bbiukban egytitt: hat6s6g) tev6kenys6ge
ulup.r.i6 jog6t s6rti vugl' unnuk kozvetlen vesz6ly6vel 16r (a tov6bbiakban egyutt: vissz6ss6g),
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felt6ve, hogy a rendelkez6src 6116 kozigazgatdsi iogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6r*e a
kozrgazgatdsi hatirozat bir6s6gi feltlvizsg6l^tat - milr limedtette, vagy jogorvoslati lehet6s6g
nincs sz6m 6ra biztosiw a.
alapvet6 iogok biztosa nem
Az Ajbt. 18. S (3) bekezd6s e) pontia 6rtelm6ben
^z
vizsgillhatja abuosdg tev6kenys6g6.t. Az Ajbt. 18. $ (7) bekezd6se szerint pedig az alapvet6 jogok
biztosa nem j6rhat el olyan rigyben, amelyben a hatl.rozat feliilvizsgilata udnt bir6s6gi el1fu6s
rndult, vagy amelyben ioger5s biros6gi hat6rozat sziiletett.
Mindazon6ltalaz Aibt. 18. $ (4) bekezd6se alapj6n az alapvet6 jogok biztosa a hat6s6gok
tev6kenys6ge sor6n felmeriilt, az alapvet6 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g megszilntet6se
6rdek6ben hivatalb6l eli6,r6,st folytathat. A hrvatalb6l inditott eljirS,s term6szetes szem6lyek
polltosafl meg nem hat6.rozhat6, nagyobb csoportjdt 6rint6 vissz6ss6g kivizsg6l6sin vagy egt
alapue tdjog drairytesiildsine k dtJbgl uiisgi latdra ininl u lha t.
A fentiek drtelmiben a uiisg)lati jogosaltsdgon //g)/an a konkrdt panasiiigyet iintden - a binisdgi
e[drisra tekintettel- nem il/apithatd neg e1irt annak uiisgllatdt mell1item, aTonban a tiirudryifelhatalnairis
alapldn a udgrehajtds felfiigesT\ise sonin alkalmaiott udgrebE'trii gyakorlal dltaldnos, alaP./lgx s1enpontil
irti ke ldsdre fe lhatalm aryisml re nde lkeryn.
Az Aibt. 28. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosa az d'ltala lefolytatott
ezeken alapul6
vasg6lat6l jelent6st k6szit, amely tartaknazza a fehlrt t6nyeket 6s
^z
megilllapitas okat 6s kcjve tkez tet6s eket.

ll.

Az 6dntett alapvet6 f ogok tekintet6ben

Az alapvet6 jogok biztosa egy adott tirsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszer
fek|risa sor6n auton6m, objektiv m6don, l<rzdrolag alapjogl 6rvek. felsorakoztatisival 6.s
cisszevet6s6vel tesz eleget az Alaptorv6nyben kapott mand6tumdnak. Allispontom szerint az
ombudsman akkor j6, el helyesen, ha kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt tdmaszkodik ?z
Alkotminybirosdg alapvet6 )ogillami garanci|l<kal 6.s az alapjogok tartakn|val kapcsolatos elvi
megillapit6saira, valamint

egyes alapjogi tesztekre.

^z
Az Alkotminybrosig a 13/201,3. (VI. 17.). AB hatlrozatilnak indokol6sa sor6n lofejtette,
hogy az adotthatirozatban vizsg|k torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az Alaptorv6ny negyedik
m6dositdsa alapjin )it, el a kordbbi alkotm6nybir6sdgi hatirozatokban foglaltak
felhasznilhat6sdgit illet6en. A tesnilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a1
Alkotmdrytbinisdg a hatdfih uesilett alkotmdrytbinisdgi hatdmiat fomitkint negeltildsdael, a ldrryegt, ai adott
iigltben felmerillf alkotniryossigi kirdds eldi)ntdsdhei siiiksiges ndrtdkii fu teryedelnii taftalmi aagy qi)uegsierii
nEjelenitissel hiuatkoihatja uagy iddiheti a konibbi hatdroiataiban kidolgoiott draeket, jogelueket. Az
indokol6snak 6s alkotm6nyjog; fotrdsainak ugyanis a demokratikus jog6llamban mindenli szimira
megismerhet6nek, ellen6rizhet6nek kell lennie, a jogbiztonsig ig6.nye az, hogl. a dont6si
megfontolisok 6t16that6ak, kovethet5ek legyenek. A nyilvdnos 6rvel6s a dcint6s indoklis6nak
l6talapja. A kor6bbi hatArozatokban kifejtett 6rvek felhaszn6lhat6s6gdt az Alkotm6nybir6s6g
mindig eseft6l esetre, a konkr6t tigy kontextus6ban vizsg6lja."

Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint Magyarorsz6g ftggeden, demokratikus
1og611am. Az AlkotmS.nybnosig tobb hat6rozatiban r6mutatott, hogy a jogillam n6lkiilozhetetlen
eleme a jogbiitonsdg. Igy a testrilet az 56/1,991.. (XI.8.) AB hatdrozatiban kifejtette, hogy a
jog6llamisig egyik alapvet6 kovetelm6nye, hogy a kozhatalommal rendelkez5 szervek a
1og 6kal
meghat|rozott szewezeti keretek kcizott, a jog 6ltal meg6llapitott mfikod6si rendben, a jog 6ltal a
polgdrok szimira megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don szabillyozott korlitok kozott fejts6k kr a
tev6kenys6griket. Ezt kovet5en a 9/1992. (I. 30.) AB hat6roz^tab^n az Alkotminybtosig
r6szletesen kifejtette, hogy a iogbiztonsigaz 6lJam koteless6g6v6 teszi annak biztositds6t, hogy a
jog eg6sze, egyes r6sztertletei 6s az egyes )ogszabilyok is vil6gosak, egy6rtelmriek, mrikod6stiket
tekinwe l<tsz|mithat6ak 6s el6relA.thatoak legyenek a norma cimzettjei szdmira. A jogbi{ont'r)g nem
csupdn a<egtet norrndk egyirtelmilrcget ki)aeteli neg de a4egyesjogtntiryndnyek nfikiidisdnek kisiimithatdsigr)t
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it.

Csakis formahzillt eli|rdsi szabilyok megkovetel6s6vel 6s betartdsdval mrikodhetnek
alkotminyosan a jogpntlzm6nyek. I\{egfelel6 elj6irdsi garanci6k n6lkril mrikod5 eli6r6,sban a
j

ogbiztons6g szenved s6relmet.

Az Alkotm6rybtos6g a tisTlexigu eljdrdshoiaaldlog k6rd6s6t tobb dont6s6ben is elemezte
p6ld6ul8/2015.
(IV. 17.) ,[Bhatdrozat;14/2004 (V.07.) ABbat6rozat;22/2014.0/II. 15.)
[Vo.
t\B hat6.rozat; 6/1.998. (III. 11.) AB hat6,rozat). Ezek szerint a tit{essdges eljdrdshoiuald jog abqo/ilt
jog amellyel szemben nem l6tezik m6rlegelhet5 m6s alapvetS jog vagy alkotmdnyos c6l, mert m6r
maga is m6rlegel6s eredm6nye. A tisztess6ges elj6ris kovetelm6nye 6ltal meghatilrozott garancilk
nem abszohitak, de az 6ltal6nos szab6ly szerinti m6rlegel6snek m6gis abszohit korl|tai. Az
Alkotm6nybir6s6g 6/1998. (III. 11.) AB hatdrozatdban leszogezte, hogy a tisllessdges eljdrdt
kt)uetelmdnle olyan min6s6g, amelyet az ell|ris eg6sz6nek 6s konilm6nyeinek figyelembev6tel6vel
lehet megit6lni. A tisztess6ges eli6r6,s kovetelm6nye a hat6sigr tigyek tnt6z6se sor6n tulmtt^t
^z
elj6r6s legalit6s6n. A 7 /201,3. (III. 1.) AB hat6rozatban pedig az Alkotm6.nybir6s6g az Alaptorr€.ny
rendelkez6sei tekintet6ben is rdrryad6nak tekintette a tisztess6ges elj6r6shoz ffiz6d6 alapvet6
joggal kapcsolatban kimunk6lt kordbbi alkotm6nybttosS,gi gyakorlatot.
A fentiek alapjin,6ll6spontom szerint a jog6llamisilg6.s az abbol fakado tisztess6ges eliilris
kovetelm6ny6nek szabilyozdsi szinten, illetve a fogalkalmazo szewek mindennapi gyakorlat6ban
egy ar6nt folyamatosan 6rv6nyesilnie kell.

lll.

Az iigy 6rdem6ben

v6grehajt6s felftggeszt6s6t ondllo alcimben szabLlyozza. A v6grehajtis
felfiiggeszt6s6nek gener6lis h6tt6rczab6lyak6nt azonban figyelemmel kell Ienni a Pp.-nek a per
felfr.igge s z t6s 6re vonatk o z o sz ab 6ly o z6s|ra is.
A Vht. 50. S (1) bekezd6se alap)in a bros6,g a v6grehajtdst nljes uagy ris{eges bardlfial
friggesztheti fel. Az el5bbi esetben a felfriggeszt6s valamennyi v6grehajt6si cselekm6nyre kiterjed,
az ut6bbi esetben azonban a biros6g a felfriggeszt6s okira 6s c6lj5,ru figyelemmel csak
meghatdrozott v6grehajt6si cselekm6nyekre kite{ed5en rendeli el a felfiiggeszt6st.
A v6grehait6s felftiggeszt6s6nek t6rgyt bat6lya teh6t alapvet5en 6.s f6szab6ly szerint a
biros6gi dont6st6l frigg (figyelrnen kivtil hagyva a torv6nyben meghat6rozott speci6lis eseteket),
id6beli hat6lya pedig az en6l sz6l6 dont6s rneghozaraldnak id6pontj6ban kezd5dik. Amennyiben
az eljir6st valamennyi v6grehajt6si cselekm6nyre kiterjed6 hatilllyal friggesztett6k fel, az - az
MBVK 6rtelmez6s6vel egybehatgzoan azt jelenti, hogy a valamennyi cselekm6nyre
von^tkoz6^n elrendelt felfriggeszt6s ideje alatt elm6letileg nem lehet semmilyen v6gtehajt6i
int6zked6st foganatositant. F;zt azonban azzal egyitt sziiks6ges 6rtelmezni, hogy a torv6nyben
meghatilrozgtt egyes bir6sigi cselekm6nyek elv6gezhet6ek 6s bizonyos dont6sek meghozhat6ak a
felftggeszCc!. id6tartama alatt is. Ek6ppen a felfiiggeszt6s hat6lya nem terjed ki a v6grehajt6s
foganatositdba sor6n szr.iks6ges birosigi dont6sek meghozatal6ra 6.s a felftiggeszt6st megel6z6en
el6 terj es z te tt v6grehaj t6si j o gorvo slati k6relm ek elb:r6l6sdra.
Ez a kovetkeztetris vonhat6le a Pp. 155. S (2) bekezd6s6ben tal6lhat6 gener6lis szab|lybol
is, amely szerint a felfiiggeszt6s tartama alatt tett mrnden bir6i rendelkez6s, rigyszint6n a felek 6ltal
teliesitett minden perbeli cselekm6ny hat6lytalan, kiv6ve a felfiiggesztrSssel, rllet6leg az annak
megsztntet6s6vel kapcsolatos bir6i rendelkez6seket 6s perbeli cselekm6nyeket. Ezt a v6grehajt6si
elj6r6sban 6rtelemszerfien az eljir6si saj6toss6gokra figyelemmel kell 6rtelmezni, 6s ^
cselekm6nyek hat6lytalansdgira voflatkoz6 polg6ri jogi rendelkez6seket - a torv6nyi indokol6s
6rtelm6ben - a v6grehaltoi tnt6zked6sekre, valamint a felek azo\<kal osszefiigg6 cselekm6nyeire
kell erteni 6s alkalmazni.
E-zek alapjiln meg6llapithat6, hogy a v6grehajtis teljes hat6lyri felftggeszt6se a torv6nyben
meghatilrozott kiv6telekkel valamennyi v6grehajtoi int6zked6sre, igy .16:iab@ sryint a udgrebajtds
erre ir6nyul6 v6greha)t6i
nincs helye
sorrin befolyt dssiegek kfirytdsdre is kiterled,
^z
^z^z
int6zked6seknek mindaddrg, amig a felftggeszt6s id6beli hatilya fenn6ll.

A Vht. a

6

Mindezt aliltlmasztja a tcirv6ny miniszteri indokol6sa is, miszerint ,,a
felfiiggeszt6se azt jelenti, bogy a

v6grehajt6s
uigrehEtdst nem lehet toadbbJbfitatni, a4eljrirds tehdt meglill abban a

felfiigesildskor dppen uan. Kivltelesen azonban egyes v6grehajt6si cselekm6nyek
ilyenkor is elv6gezhet6k, ha a biros6g igy rendelkezik (pl. a munkab6rb6l a megfelel6 cisszeget
tovibbra is le kell vonni, de nem szabad kiutalni a vlgrehajt6st k6r6 ft.sz6re). A v6grehajt6s
felftggeszt6s6nek hatillya a felfiiggeszt6st elrendel6hat|rozat meghozatallnak id6pontiiban (...)
he!7gtben, ameltben

611be.

A

a

hatdroyat hatdfidnak bedllta uttin a uigrehEttinak aiaddssal sVgmben uegiett uigrehaltdsi cselekrzdnle

iruinltelen. (.. .) A felftggesztett v6gtehajt6st csak a felfiiggeszt6st elrendel5 bir6s6g ( )
int6zked6s6re lehet tovdbbfolytatni.".
Az MBVK a jelen iigyben megktldott level6ben ugyanezen kovetkeztet6sre jutott, 6s a
jogalkot6i sz6nd6kkal ellent6tes v6grehajt6i gyakorlatr6l csup6n olyan aspektusbol szerzett

v6grehajt6i int6zked6seknek a felfiggeszt6s ellen6re tort6nt
foganatosit6sira a v6greha)t6 onhib6j6n kivtli okb6l kertilt sor.
Afenriek alap1dn meg)llapitottan, bogy a adgrehajtdsJifiiges{isinek firgyi hatdfidt iintd jogsiabdfii
rendelkeidsek a 1dl irthetdsdg jogbiTlonsdgbdl eredd kduetelniryinek negfelelnek, toadbbd ai MB.L/K dltal

tudomiLst, amely szerint

a

a jogalkotdi sirinddkkal ds aiegyilttal kiiuetkeigtes gyakorlatra utal. Allitpontorn
ugtanakkor a udgrehajtdsi e/drrink tititessdges lefofitatdsdnak igerye ds a jogbiqtonsdg ki)uetelndnye Jigyelenmel a beadadryt alapldn tadomisomra jutott esetre is - megkiudnldk annak hangsilfioyiilt, hogt a
udgrehEtdti eljdn;: felfiiges1ldse arra kAukil a adgrehajtdt, hogy a bini:dg illehn a ttintinl eltdrd rendelkeidse

kdpaiselt jogdrtelnerys egyeiik

tryinl

hidryriban minden

udgre hE

tdi

i n tdTkeddstd I

tufidTkodjo n.

Int6zked6seim

A tisztess6ges eljitdshoz val6 jog, valamint a jogbiztons6g marad6ktalan 6rv6nyesiil6se 6s
a v6grehajt6si elj6r6sok sordn az esedeges alapjogi vissz6ss6gok elkenil6se 6rdek6ben felkiren ai

MBI,'K hiuatali sierudnek

aeietdjdt,

hogy hivia fel a biros6,gl v|.grehajtoi 6llom6ny figyelm6t

v6grehait6s felfiiggeszt6s6nek tirgyr hatllydt
rlszletezett szempontoknak megfelel6en.

Budapest,2017.
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jelent6semben

