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ALAPVETo JOGOK BIZTOSA

AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INIEZMENYE

NAIH flyihintartisi sz;rrl 40689

Az alapvet6 jogok biztos6nak

JELENTESE
az AJB-2001 / 201'8. szamt tgyben

E15ad6: N6medi Erika
Erint tt szervek:
a Nemzetgazdas6gr Miniszt6rium
a Nemzeti Fo glalkoztatis i Szolg|lat
a Szabolcs-Szatrndr-Bereg Megyei Korminyhiv atal vezet6ie
a Pest Megyei Korm6nyhivatal Yezet6ie

20t8.

Az alapvetd iogok biztosinak
Jeleat6se
az lrJB- 2001/2018. szrimri iigyben
(Kapcsol6d6 iigyelc AJB-2000 / 2018., AJB- 1998 / 2018.)

El6ad6: N6medi Edka

Az ellltds megiadit6sa
Tobb, kodbban aktiv koruak ellitisira jogosult panaszos az6rt fordult hivatalomhoz,
mert ellit6sukat megsziiLntett6k, 6s nagy <isszegd fogosulatlanul felvett tfunogatis visszafizet6s6rc
k<itelezt6k 5ket.

Az 6ri panaszos eset6ben az e11fu6 szew 254.084 fodnt iogosulatlanul felvett timogatis
vrssztfizetisit rendelte el a di6sdi panaszosnak 136.800 Ft, a debteceni panaszosnak pedig
183.935 forint <isszegri trimogat6st kellett volna visszat6dtenie. A panaszosok kiiltindsen azt
s6relmezt6k, hogy a timogrlist visszamen6leg, huzamosabb id6sztkta vonatkoz6an kell
megt&iteniiiLk, mebryrek k5vetkezt6ben olyan magas risszeg halmoz6dott fd, amely wisszat6dt6se a
meg6lhet6siiket vesz6lyezteti. Ezzel risszefrigg6sben kifogisolt6k az el16t6 hat6s6gok jogosulsig
megsziintet6s6vel osszefiigg6 elifuisait is.

Mindezekre tekintettel vizsgilatot inditottam, mert alapiogokkal osszefiigg6 vissziss6g
gyanfja medilt feL Az alapvet6 iogok biztos6t6l sz6l6 2071.6vi CXL tdrv6ny (Aibt) 1. S (2)
bekezd6s6nek 6rtel.m6ben u dapvet6 iogok biztosa tev6kenys6ge sot6n megkiiltinbciztetett
figyelmet fordit tcibbek kdzott a leginkibb vesz6lyeztetett t6rsadalmi csoportok jogainak
v6delm&e, ez6tt * igy koirlnlnyeit vizsgilat keret6ben tekintettem 6t.

Az 6tiatett alapvet6 jogok 6s elvek
6,Iethez 6s embed m6lt6sigh oz va.l6 jog: ,,Aq enbei nilhisdg $nbetulhn. Minden embemek
joga aan ayihtbeqds a4enberi nilhirdgbol. " (A1apt<irv6ny II. cikk)

Jogillamisig elv6b5l fakad6 jogbiztonsig kovetelm6nye (Alapt<irv6ny B) .ikk (1)
bekezd6s:,,Llaganrs4igf)gethn, d.enokratikus jogllkn.')
Szociilis biztons6ghoz va16 jog (Alaptonr6ny XDL cikk (1) 6s (2) bekezd6s: ,,Alagamr4ig
ana ttircksTlk, bog nindrn dlkiltPol&ifiilak r<otidlis bi(onsiglt nl jtson. MaganrsTig a s7ocidlis
biqlonsdgot a4(1) bekeqdls sryinti 6s nds nisryruhik esetiben a sqodilis intiVziryek ds int!4ked,lnk
nn dsrydw I ua litiy'a n eg' )
A hat6s6gi tgyek tisztess6ges int6z6se (Alapt6rv6ny )O V. cikk (1) bekezd6s:
,,ltlindenkinekjoga wn ahhoq, hog iigttit a hahisrigok nisVebajli: illknl, fis{essiges nddln ir ,isrryna
batdiddn beliil iiliSk. A hahlsdgok ttintinlben negha iru4ottak tqeitt ktitelesek diintieiket
intukolni.')

Az all<allnaz ott jogszab6tyok

t

foglalkoztztas el6segit6s6r6l 6s a munkan6lkii{iek ell6t6sir6l s2616 7997. 6vi IV. torv6ny

(2

tovrbbiakban: Flt)

a szociilis igazgat sr6l6s szociilis ell6tist6l sz6l6 7993.6vi
Szoc.

IIL torv6ny (a tovibbiakbafl:

tv)

t

kiizlgazgtitsi hat6s6gi eli6ris 6s szolglltatis iltalinos szabiiya:t6l s2616 2004. 6vi CXL.
t<iw6ny (a tov6bbiakban: Ket.)
1

szociilis ell{tisok ig6nyl6s6nek 6s meg6llapitisinal valat''int
foly6sit6sinak t6szletes szabilytk6l sz6l6 63 /2006. (ll. 27.) Korm. tendelet (a
tovibbiakban: Korn. rendelet)
az 6ll6sketes6k6nt val6 nyilvintartisba v6telr6l, valamint z ryivintzrtAsb6l val6 torl6sr6l
s2616 2/2071. (I. 14.) NGM rendelet (a tovibbiakban: NGM rendelet)
a p6nzbeli 6s term6szetbeni

A megallapltott t6ny6ll6s

Aqdi panasq
A koribban rendszetes szociilis segelyben t6szesiil6 6ri panaszos az6rt fordult
hivatalomhoz, mert ellitisinak feliiLlvizsgilata sotin a foqlalkoztatist helyettesit6 tAmoga,tits
foly6sicis6t a Szabolcs-Szarnfu-Beteg Megyei Korm6nyhivatal M6t6szalkai Hivatala megsziintette
6s 254.084 fodnt iogosulatlanul felvett t-imogatis vissza6zet6s6t tendelte el.
A panaszos-a level6ben leinz nt is, hogy tudomisa van szimos hasonl6 esett6l. Az 5
6vvel ny,;gdilaLzits el6tt 6116 beadvinyoz6 level6ben leirta, hogy kor6bban j6hiszemfien adta le a
k6k kiskon=yv6t, miulin a munkaiigyi kozpont tgyin t6z6i6t6l nt t til6koztztasr ktpta, hogy v6dett
kotbao van, 6s erre rrrit nem l;sz sztiLks6ge. Azt s6reLnezi, hogy ennek kovetlezm6nyek6nt
megsziintett6k a iogosultsig6t 6s ellitis n6lkiil maradt.
Az 6i pan"asz korilm6ny einek dsztizLsz 6tdek6ben el6szor 6ri Kozos Onkorminyzati
Megyei Kotm6nyhivatal lvlifts2qlkei JLtisi
HtL,t.gr) -F|ghlko
Jegyz6y6t5l, maid a szabolcs-Szarnfu-Beteg
ztatisi' oszrilyitt6l dszletes t1llkoztatAst k6rtem, miut'in pedig ez utobbi
Hivatal
megketes6sJmre v zsz rem 6tkezetg siitget6sben k6rtem a hat6s6gi eli6nis k<iriiLlm6nyeit feltfu6

viizszt

szednt a Panaszos 2014. julius 28-iLrl k€rte, hogy tz
illiskeres6k nyilv:intart6s6b6l toroli6lq arra val6 hiva&ozissal, hogy tendszetes sz9:1r]is .s:dF
kap. A k6relmen az 6llisketes5k kiskonyv6nek rnLsolatz,6s a M6t6szalkai Jirisr ttrtvatd JfuLsi
Munkaiigyi Khendelts6g6nek aznapi 6rkeztet5 b6lyegz6lenyomata szetepel'

A v hsz 6s a csatolt dokumentumok

irz.l

as.r.fiift6sben a megkeresett szerv valasziba.,

Mt lrta, hogy kor6bban

az

egytitrnikod6ste kiiel6lt szerv o" i, 6rll*i foglalkoztat6si szerv volt. A panzszos reodszetes
szo.irilis s.g.ty foiy6sit6sinak nem volt felt6tele, hogy zz iilari foglalkoztatisi szerwel

eg5riittmrik6dlon.

,i

-< -.. A rendelkez6semre bocsitott dokumeotumok ktizcitt szerepel 6.i Kora. Onkomrinyzati
_

i

HivatalJegyz6jltek 2015. febru6r 18. napiin kelt, aktiv koruak ell6t6sit, ezen beliiLl foglakoztarist
helyettesit6 trimogatist meg6llap it6 545-70 / 201 5. szl;lrr:6 htritozatz'
' A hatjtoiatb^n a,
hogy a iogosult ktiteles a hatatozat joger5re emelked6s6t - a
"r.iepel,
hatirozrt kozl6s6t kcivet5 15 nap elielt6t - kovet6 15 napon beltii Szabolcs-Sz1nna1leteg
k6mi az
Megyei Konn6nyhivatal MunkaiigSri Krizpont M6t6szalkai Kircndelts6g6n6l megielennits.
foglalkoztatisi
az
illtmi
,illiii"re.6k6nt iarta.ra nyit",i.rritisba v6tel6t, valamint egriittrnfkodni
A
szerwel. A hataroz?lt indokol:isa szeint tz iigyben az eliiras 2015.februfu 73-irt indult'
nyila&ozatokat
t6ny6ll6s alapjiul elfogadott bizonft6kok k<iz6tr a k&elem, vagyonny atkoztt, a
d i|t ''qszt6lntok munkaiigyi kozponti igazolis szetepel.
Az egyttftnikod6.i"LOt l.)ett.6ggel Ssszefiigg6sben u ill a hat6sLghttzrozttitban' hogy
$-aiban, a
u elifu6 hatZs6g -.g6llrpitotta, hogy ik .l^.16 tendelkez.ik a Szoctv. 33., 34.,35.
igy
t1szire a'
felt6telekkel,
$ /;0O6.(111.2i) KJrm.- rcndelet G-f Z. 5-"it"" foglalt iogosults6gi
fenti iogszabityh elyek alapi6r, el6tna az egyiittrnfk6d6si kcitelezetts6get
' "-r{mint'"rj
a Szoctv. 2015. mitcius f-i
-.gk"r"..tt szerv-vilasziban is kifeitette,
^
m6dositisa az aktiv koruak ellatisittk megi apitasfit 6s foly6sit6s6t a telepiiLl6si onkorminyzat
hariskot6b6l iftette a. iirisi hivatalok hati-skcirebe, amellyel egyide|61eg a rendszetes szociilis
szerint
segely megszrint' A telepii'l6si onkorrninyzat iegyz6ie a' logszbilyt viltoz6sok
val6
ell6t6sta
jogosult
szem6lyek
f"itif"ir.g{li a koribban rendszeres szociiJis seg6ly,re
helyettesit6 tzmogttirsrt iogosultak sz1mire
[,g".J"',agr,. Amennfben v;lldtz t foglalkoztatist
2

el6irt egyiittrnfkrid6sg akkor ezt tz e.llitast illapitottik meg a k€relmez6 szLtnin. A Szoctv. 35. $
(3) bekezd6se al4jin 6i Kozris Onkornlryzm. II;*21 Jegyz6je 2015. mircius 7. nryiLt6l
foglalkoztat6st helyettesit6 t6mogaulst illapitott meg a beadvinyoz6 r€sz€rc. 2016 februLtlLban a'
Foglalkoztalisi Oszti.ly feliiLlvizsgilta a k&elmez6 ellitisi iogosults6gait, erurek sot6n deriiLlt ki,
hogy t hztittozttban el6irt k<itelezetts6g6nek nem tett eleget, ami miztt tz ellitisa megsziintet6sre,
a iogosuladanul 6s rosszhiszemien felvett ellitis visszakovetel6sre keriilt. A dcint6s ellen a
k€rclmez6 nem fellebbezett, a visszakiivetelt 5sszeg m6lt6ayossigb6l t6rt6n5 elenged6s6t k6rte.
A hat6sig e viizszhoz csatolta a 2013/01-05/U. szimi m6dszetani 6tmutat6t, amely
eljitisrend tz dlAsketes6, a kozvetit6st k6r6, valamint a szolglatAst k&6 iigyfelek adatatna'k
nyilvintat6sba v6tel6hez.
Mivel a panasz tobb r6szlet6t nem sikerii{t feltimi, riiabb tAj,tkoztatAst k6rtem a SzabolcsSzatrnfu-Beteg Megyei Korminyhivatal M6t6szalkai Jitdsi Hivatal Foglalkoztatisi Oszt yLt6L
Kodbbi val2szdt a htt6sig tzz eg6szitette ki, hogy tz ngynt6z6 azon ^ nlPo/r - n eliirlsretd
4.2. t) 6s h) pontja szerint - t<ir<ilte az illlsketes6k nyilvintar6s6b6l a panaszosg amikor 6
szem6lyesen 6i irisban k6relmezte a nyilv6ntartisb6l val6 totl6s6t. Ehhez azt fizte hozz| a'
megkeresett szerv, hogy a rendszeres szoci6lis seg6lyben t6szesii,l6 iigyfelet csak akkrct kell t6r<ilni
oyilrlfurt^rA.Ua\ ha art6l nyilatkozi\ hogy k6ti az ill6sketes6k nyilvintaruisb6l val6 torl6s6t.
"Nem kell t<ir6lni az alliskeres6k nyilvinart6sib6l
rz igyfele\ aki k6ri, hogy ne tdfdli6k, 6s
^zt
Az 6lLisketes6k kiskcinlw6t nem
egyiittrnrikctdik.
koztatisi
szerwel
6llan i fofl
viilzlit., hogy
^z
voti1k be,-tz 6lliskeres6k nyilv6ntartisib6l val6 tod6skot dcinthet az iigyf61, hogy kisk<inyv6t
leatlz-e .vagy sem. Jelen esetben a k&elmez6 az illiskeres5k nyilvintanisib6l val6 tcirl6sekor
IeadL , kisla"y"6i. A megkeres6sben feltett k6rd6semre a.dort vilzsz szertnt tz 6llisketes6k
kisktinlw6nek sem a kiadisakor, sem pedig a leadisakot nem k6sziil itadAs-Atv6teli dokumentum.
Az ism6telt megketes6sre adott v'lasz fekartz azt n a:ddtg tisztzzatlan k6t.l6st is, hogy
mik6nt 6ttestiLl zr,i6l a,-fogblkoztatasi szew, hogy az onkormi ayzat iegyz6ie az aktiv koruak
ell6t6s6ra iogosul t^t M ill^rni fogldkoztatasi szerwel val6 egyiittmrikod6sle k<itelezte.
yZla"rb"r, a h,*6slg a Szoctv. 18/B. S (3) bekezd6s6re hivatkozott, mely kimondia, hogy
jegyz6
orszfugos nyilvintarUisba az adatokat az egyes.ellirisokkal tisszefiigg6sben dcint6st hoz6
^z
u,,gy iirAsi hioatzl r6gzin- A panaszos r6sz6re 6ri K<izos Onkormi nyzri ll,atal JegyzQe 2075.
^
helyettesit6 t6mogatist. A megketesett szerv
-Ia* t. napiit6l
'sz.irrtil)zpitott meg foglalkoztatist ezt a FOKA f1yllvintzrt6 rendszet6be nem
or]lfior i^yrot
z.ionb,flr
tiilkoztatist
^i
ly ela5l - 6s ebb6l kifolyolag u ngyf'l egyiittnikrid6si
oszt
ztztasi
Foglalko
t<igzitette, ez6rt a
kritelezetts6g6t6l - nem 6rtesiilt'

2015'm,rciusT.lzpiinzzegyesszoci6lis6sgyetmekv6delmi,gyermeki6l6tit.irgyu
korm6nyrendeleteknek a segily.z6.i rendszer LtzlzkrtAsi' osszefrigg6 m6dosids6r6l .sz6l6
24/20i. (I.20.) Korm. t.n-dei.t 28. $ g) pontja tzonb,ot hatilyon kiviiLl helyezte t 6-3/.2006.
gti.zz.; form. rendelet 17. S (11)-(16J Eekezd6s6t, mely kimondta, hogy az egyiittrnfikcid6ste
kiielolt'szerv Egyelemmel kti€i. a L^tittozatban megillapitott hatirid6k betaruis6t, 6s annak
megszeg6se eset6n megvizsgilia a mulaszlis okit.
- "A m.gk r.s"ti.r.* vilaszlevel6be arta is kit6rt, hogy t Szoctv
$. (4) Iekezd6s b)
-2.5'
pontja szerinia foglalkoztat6st helyettesit6 timogatisra _val6 iogosultsig felt6teleinek,fennill6sit
i".il r.g^tiuu egiszet felii'l kell vizsg{lni. A Szoctv. valtoz1s,- nyomin az aktiv korfak el}itlsa
h*6s1g t iir6si hivatal lett , ez6rt az .egy eves feliLlvizsgalatot mfu a"iltdst
tigy6ben ijir6
"l#foko
l,i.l,t.l Ofj.* le, ennek a"pia"'zOrc februarj6ban a Foglalkoztarisi Oszt6ly vizsg6lta feliiLl a
k6telmez6 ellit6si jogosults,igit, -.ly sot6n kideriiLlt, hogy a - joglulq69ot. megillapit6
ko.titoz*bat el6irt kotelezettsZg6nek nem tett eleget. Ennek kovetkezm6nyek6nt keriilt sot az
6s roiszhiszemrien felvett ellitis visszak<ivetel6ste'
ellitis megsziintet6sre, illetve a iogosulatlanul
'.r"6lirot,
fel a panaszost a szem6lyes megjelen6si -kotelezetts6g
A FoglalkZztat6s r Osztliy ,r.mAt
i.tlesi?.6te, egyr6szt abb6l kifoly6lag, hogy az illami foglalkoztalisi szewet logsztbinl e,,e
6tesiiltek a fogldkoztztzst helyettesit6 tamoga,tzs
oem t<it t zte]'m.isr6szt pedig
megillapieisinak t6ny6t6l.

"r6tgir..t-".-

3

Ezzel osszefiigg6sben a v6laszad6 level6ben azt is hangsulyoz ta, hogy t panaszos az tktiv
kodak ellit6s6nak meg"illapitisim sz6l6 k6relm6ben (melyet aI6 is irt) nyilatkozott atr6l hogy a
foglalkoztatist helyettesit6 tirmogat srz^ iogosultak sz mdta el6itt egyiittmikod6si k6telezetts6get
y;ll"lb. Tov bbd tz onkorrnLtryztt a iogosultsigot megillapit6 hrtinozttAbxr felhivta arra is a
figyelm6g hogy kriteles k6mt * 6lliskeres5k6nt t6rt6n5 nyilv6ntaruisba v6tel6t, valamint
egyiittmf k<idni a z illamt fo gldkoztatisi szerwel.

A

diftdi panas4

n

aktiv kol:ick eMtis6n
val6 iogosultsigat 6s a foglalkoztat6st helyettesit6 timogatis foly6sit{sit. A panaszos vitatta
ell6tisa megsziintet6s6oek olcit, 6s s6relmezte Mt, hogy a Foglakoztatisi 6s Kozfoglalkozatisi
P-est Megyei Kominyhivetal Etdi
Adatbdzisbal 2016. mfucius 17. napiit6l totolt6k,
^
"-]i6t
lirhsi Hivatala csak 2016. okt6bet 4. napi6n kapott 6rtesit6st, igy z fogldkoztalist helyettesit5
t5,nog*as foly6sitisit 6 h6napra visszamen6legesen, 2016. mircius 31. napi6val megsziintett6k 6s
,i
az id6 zlatt foly6sitott timogatis visszafzet6s6te kotelezt6k. Ez zlatt az id6 aLatt
^,
^lutt
azonban 136.800 Ft risszegri timogatisfoly6sitisra keriilt, ez Pedg a p?ln2szos szistAra
meg6zethetetlen m6rt6kf el-litist vissza6zet6s6t jelenti'
s6reknezte, hogy a dont6s ellen fellebbez6st nyr:itott be a Pest Megyei Kominyhivatel
iitdt JirLsi Hivat,)6hoz, amelyet a csatolt irat szerint PE-06/FIAT /3081-9 /2016. szimon a Pest
Megyei Kominyhivatat Gyrimtigyi 6s Igazs6giigyi F6osztilyihoz 2016. okt6ber 2o-in
irati-egyz6kkel fehef,esztettek. E,:rI6l a ptntszos 6rtesit6st ugyan kapott, de a fellebbez6s6nek
elbinihsit6l, iigy6nek in16sfu6l, n idgytn:ez€si hat6rid6 esetleges meghosszabbitisfu6l httittozatot
nem kapott.
A p*r., k6riilm6nyeinek tisztaz sa 6tdek6ben a Pest Megyei Korrrinyhivatal Glimiigyi
6s lgazsirgigyt F6oszt6lyit6l k6rtem t6szletes tlj5koztztist, maid miutin megkeres6semte vilasz
sitget6sben k6rtem a ha,t6sig1 eliitirs k6riiLlm6nyeit feltAt6 v aszt
".- 6rt"r"tt,
A vizsgilal f6kusziban u ilTg hogy mikor ttigzitik z Foglakoztztisi 6s Krizfoglalkoztatisi
Adatbizisban,-6s milyen elj6risi rend szerint, mikor felzik u eli6r6 szennek azt, hogy a jogosult
valaszt- ketestem,
osszefiigg6sben zrtt
_is _
ielen&ez6si k<itelezets6g6nek fiem tett eleget? Ezzel
fogy -i ,-'rtdok, rorr.f, hogy a panaszost)016. rnircius 11. napiit6l totolt6k. a Foglalkoztar4si
}li-r'atala ert6l
6s ?ozfoglalkoztarisi Adatbizisb6l , P..t Megyei Korm6nyhivatal EtdiJirisi
m6gis csaf h6napokkal k6s6bb, 2016. okt6bet 4. napiin kapott 6rtesit6st. Ennek k<ivetkezt6ben
p.ig -69 "kkoi i. foly6.itottek eUigisq amikot atta a panaszos mfu h6napok 6ta nem volt
pg"i"tt, amely nagy osszegri wisszafizet6si k<itelezetts6get keletkeztetett'
sorin is k6rd6sk6nt merii,lt fel n, hogy miel6tt a Foglakoztat;si 6s
E pxrzsz
"asgal"i
KdzfoSrtoxatitsi Aiatbizisban togziik azt a t6nyt, -hogy a jogosult az egyiittrnffk<id6si
k<itelei"etts6g6nek nem tett elege\ zz eliir6 szerv felhivia-e a jogosultat kritelezeta6ge

A di6sdi

panaszos szintfin rzt s6telmezte, hogy megsziintett'lk

teljesit6s6nek iga zolisira?

'

m6sik f6kuszk6rd6se, hogy a fizikai munkav6gz6sre alkalmatlan, emiatt sem a
munkaer6piacln, sem ktizfoglalkozta!6sban munkit v6gezni nem k6pes iigyfeleknek pontosan
is
milyen egytittrnikrid6si kotele-zetts6gei vannak? _ Esetii&ben lehet-e - Ezikai illapotulat
a
Ehhez
a
kapcsolattartlsnak?
illetve
ngy"h-[L vev6 - speci6lis m6dia-u egyiittrntkod6snek,pioUrc-"rc*ra, kapcsol6d6an vizsg6ltam azt is, hogy milyen igazolhat6 m6don ti\€koz-tatllk t
ioglalkozisi rehabilirlci6ra nem lav-asolt jogosultat egytittrnfikod6si kotelezetts6ge teliesit6s6nek
a prnaszos eset6ben erre konkr6tan hogyan kedi,lt sor?
specii.lis m6djir6l, i.lt t"e, t
"gy
" Vegtil
"r!,Lg".
.,r6laszt terestem
i-'k6td6.t" is, hogy sor keriilt-e a Panaszos - a.torl6st6l
"',"
szimitott d0 nap eltelt6vel tdrt6nt - tib6li nyilvintartisba v6telere? Ha nerq annak mi az oka,
eset.legakadrilyaiAhlt6s6gsrynvintztitsszerintapanaszos-ielenleg6ll1ske
" A hai6s,ig ui.hrri szinrrt az iigyfelet tordlt6k az illiskeres6k rryivintartfisitb6l" ez6n a'
ellirist meg kellett sziturtetni. Ti\'kozatlst kzptam
misodfokri hzti,ioz*bzn foglaltak
^,
".rtit
logy a vissza6zet6si fotelezetts6gk6nt el6irt <isszeget m6ltinyossigb6l az els6foki hat6s6g

A

"tzs-gin^t

"oa1

4

-

a hatiskcit6be
elengedte. A Pest Megyei Korminyhivatal Gy6miigyi 6s Igazs6giigyi F6osztalya
tatoz6 k6td6sek tekintet6ben megkereste a Foglalkozatisi Osztilyt @oglalkoztat6si OszrAly),
6s annak v6laszit is tendelkez6semre bocs6totta.

-

A

Foglalkozauisi Osztily ti\€koztzr6 level6ben els6k6nt ez Flr.. 54. S (14) d) pontj6ra
hiva&ozott, mely szerint az illami foglalkoztatisi szerr tz NGM tendelet 2. $ (3) 4. pontfa "l,Piin
a k6telezetts6g elmulasztdsinak napi6t6l t<irli az illlskeres6k rryilvintartisitb6l az 6llisketes5t, ha
ielentkez6si kotelezetts6g6nek szem6lyesen vag5r elekuonikus lev6l 6ti6n nem tesz eleget.
A vdlaszlev6l szerint az illami foglalkoztatisi szerv err6l (elektronikus riton) lev6lben
lrtesii tz aktivkorfak ellitisit foly6sit6 osztalyg arnsly ,4q dlbkmsd, a kiipntitist kini, oalzmint a
saolgibatn$ kffi ilgllehk adatainak rynlui*anisba uitehndl qih, NGM/ 919i / 2016.4in1
ELJARAS&END (A hat6sig iltal alkakna zon eliirdsrend nem ill rendlelkez6semre) 4. por,t 2.7.
alpontfa szerint a iogszabilynak megfelel6en (r viltszbur hiva&ozott Flt. 54.S (14) bekezd6s d)
pontja alapiin) tritli a nyilvintartisb6l az illisketes6t a ktitelezetts6g elmulasztisinak rl'a,piit6l,
Eszerint t Jdtisi Hivztal Hat6s6gi Osztilyfunk munkarircai rcgziik t Foglalkoztatisi 6s
Kozfodzlkoztatisi Adatb6zisba €OKA) az aktiv kortak foglalkoztatis helyettesit6 t6mogatis
megLlapititsila\ feliiLlvizsgiladval, sziineteltet6s6vel, megsziitrtet6s6vel kapcsolatos haLtitrozt|aik
21dttait Az illami foglalkoztat6si szerv dolgoz6inak k6zi. zdzt6gzitiste nincs lehet6s6gti\ az

szel IR-integtilt

szimitistechnikai tendszet6b6l automatikusan
Az IR rendszer6b6l kiillitoq nyilv6ntartista
a
FOKA-ba.
gener6l6dnak itt n adatok/ ualtok
ionatkoz6 Htt6sLgt Bizonywiny, illetve a foglalkoztatist helyettesit6 timogtis foly6sitisival
kapcsolatos esem6nyekr6l (pl. nyilvintartisb6l val6 torl6s, munkaviszony l6tesit6s,

illami

foglalko

ztatait

kozfoglalkoztat6sba von6s stb.f sz6l6 tirilkoztat6 levelek generil6dmk it. A Hat6sigi Osztily
vonatlozis6ban ezen dokumentumok a tcirl6 httitozat ioget6re emelked6s6t krivet6en az
,,6rtesit6s iktads6val" vilnak lithat6vi.
Arra a k6rd6sre, hogy u el1it6 szerv felhivia-e a iogosultat kcitelezetts6ge teliesit6s6nek
;gaz6;5sir7- r F oglalkoztatisi Oszaly vilasza zz volghogy az elmutasztott ielentkez6s teliesit6s6re
rr-'.- L1 felsz6iani az illiskeres6t, a m asTlis iqlelisit kiitenden a<or,nal tiiliilhet1, men a batdsdg
sryindm a hatdbV jogt<abntlk a jelentke(s etnutas4ri nak teieitis,ift uh Jel:4iliiln kiitehrynseget nir
nen

ija

el6.

viiaszad6 hivatkozott t Ket. 66. $-fua, mely szerint, aki n eliirirs sot6n valamely
hatimapot, hatirid6t <inhibiiin kiviiLl eLrnulasztott szem6ly, igazolisi k6relmet terieszthet el6. Az
nyolc
;gazo15si kirelmet a mulas ztAst6l val6 tudom6sszez6st vagy az tkadiy'ry megsztin6set kcivet5
utols6
hatirid6.
az
elmulasztott
vagy
riapon betiil de legk6s5bb az elmulasztott hatimapt6l
f,at h6napon beltiLl lehet el6tetjeszteni. Az rgazol1si k6relem benyiitisival
n piirt6l
"rinnitoc
p6tolni kell az elmulasztott cselekm6nyt is.
egyideifleg
' A" ioglalkoztatisi Osztily tiilkoztatisa szedrrt a jelentlez6sek elmulaszt4sa miatt
A
idfusqakonklnt Jzsgriliek rend.zert.n a ielentlez6si ktitelezetts6get nem teljesit6- iigyfeleket.
"
t1j€ioztztis .zerin*t , di6.di panaszos vonatlo zisdbzn a ielentkez6si k<itelezetts6g ekniasztis{r,a t
Foglalkoztatisi O szrjlly fo$anatba epitett elhn@s elv6gz6se sorin deriiit f6ny'
" A Foglalko ztztali Oszt1ly a, Hrt6sigi Osztilyt6l megk6rt aktivkoruak .ellit6s6ban
t6szesiiLl5 iigifa.t Lstlja, .illetve t Foglalkoztztzsi Osztily foglakozadst hdyettesit5
illisketes6k
t6mogtAsbtX't6szesti'16 iigyielek nstitla il2lpiiti tfuta fel a pattszos mulasztisAt' 6s az
oi..r"-i-rr6l.g".en 2016. szeptemb e1 26..napi6t torolte. Az ert5l sz6l6 6rtesit6s
Hivatal
"yif"iro*l.aUOf
tktatAsfua 6s elekttonikus 6t"-n 1.-maif; a fest Megyei Korrn6nyhivatal Erdi Jrfu6si
sor'
Hat6s6gi Oszeily a r6sz6rc v 6 megktild6s6re 2016' okt6bet 3' napjin kertiLlt
..
i.ntiek n ti;. a vi,Jaszbxt"tAi,EkoztatAst kaptam att6l ts, hogy tz NGlr{ rendelet 2. $ (1)
vehet6 aki, 30 napon beltiLl k6pes. 6s k6sz
bekezd6se il,.piin ny1,.,inanirsba csak
"r.i6)y
^,
^
bl lr
munkiba ;lti a iicasi hivatal iltal felalinlott megfelel6 munlahelyen, vagy u grrma;-gl- ilr:d
n
olyan munkahelyen, ahol a heti munlaid6 el6ri a legatibb 76 6raL A fentiek alepiin
hirr"tkorott t6rv6rly alt^l el6tut, formip l6tezi\ egyeb iqryitis. fgmnia
efyiittmrik<id6snek
"
t'iit'' A' 6ll6skeres5k nyilvintanisba vitel6re vonatko z6' iig/ill iltal kittil ia kinbn nsTkui a

A

5

uilhlt

egiifinnkdfus turtar?ttil

A

a

k6telem nyomtatviny 5. pontiiban villalt
Megyei Kotminyhivatal Etdi Jirisi Hivatal Foglalkoztatisi

panaszos

egyiittrnfkdd6si k<itelezets6get a Pest
osztilyiv (cime: 2030 Etd, Budai u. 26.), mely ketet6ben tcibbek kcizcitt v6llalta, hogy a Pest
Megyei Korm6nyhivatal Etdi Jfuisi Hivatal Foglalkoztatisi Oszt yn6l az lftalz meghatirozott
id6pontban, de legal6bb hltomhavonta ielentkezilq
V6gezediLl a megketesett szerv a panaszos ielenlegi st6tus6val kapcsolatos k&d6semre is
vdlaszt adotg mely szednt u n'1b6n nyilvintartisba v6tel6te nem kedi{t sor, mert erte vona&oz6
k6telmet nem nyiitott be, jelenleg nem tegiszttilt ill{sketes6.

A

debnceni panasq

A

debteceni panaszos ugyancsak azt s6teLnezte, hogy aktiv koruak ellitis6ra val6
iogosults6git megsziintett6! a megsziintet6s okit azorban vitatta, kiildntisen a hat6sig
bejelent6si kritelezetts6ge teliesit6s6vel kapcsolatos elj6risit kifog:lsolta. S6telmezte, hogy t
timogatist 2017. ienilx 2'6n 2016. iptilis 18-ira visszamen6legesen Ezettetik vissza, annak
ellen&e, hogy a munkaviszony l6tesit6s6t beielentette, at5l a hat6s6gnak tudomisa volt, m6gis
tov6bbfoly6sitotdk a timogatist. Ezzel cisszefiigg6sben a iogowoslati eljir6ssal szemben is
kifog6st emelt, merr 6llispontia szednt a bejelent6si kotelezetts6ge teliesit6s6nek fellebbez6sben
fettirt koriiLlm6ny ett u elifu6 hat6s6g v6lem6nye szednt nem vizsgilta. A panaszos beadvinyiban
kit6rt ara is, hogy jelenlegi helyzet6ben m6g t6szletekben sem tudia vissztfrzetti t
iogosulatlannak it6lt 183.935 fodnt 6sszegt t'imogatist.
Az ngyf612015. iprilis 20. napjin k6ne n 6llAskeres5k6nt t6rt6n6 nyilvintarlisba v6tel6r
A Haidf-Bihar Megyei Korminyhivatal Debreceni Jir6si Hivatala Foglalkoztatisi Munkaiigyi 6s
Munkav6delmi F6oszr{ly Foglalkoztatisi Osztfllyinak (a tovibbiakban: Foglalkoztatisi Oszt6ly)
nyilvinartisiban a k6relmez6 2015' 6prilis 20' tnpiit6l 2077 ' maj'ts 1' nzpiug tegisztrilt
iiliskeres5k6nt szetepelt. Ezen id6szakon beliil 2015. ipri.lis 20. mpifit6l2075. julius 18. napi6ig
r6szesii{t dll6sketes6si jirad6kban. A panaszos szirnlt?- r 2015. szeptembet 14. nzpiin kelt HBo3B/LLAT /22032-2/2015. szimt httarczattal 2015. julius 19. rlzpi t6l aktiv ko/uak ell4tisa
dtn€r- 22.800 Ft/h6 <isszegi foglalkozaeist helyettesit6 timogatist illapitottak meg'
A Foglalkoztatisi- osztily tailkoztat sa dapi n a hatilyos iogszab6lyr tendelkez6sek
2015. ipri.lis 20. rzpiir az 6llisketes6k6nt tort6n6
szeint tz eli5 ielen&ez6s
^lki^Auil
nyilvinta*isba v6telkor az iigyf6l 16 sz6re iad/sra iefit n "Atlisl<cns,6k kisktinlw" . A kiskonyvben
felvezet6ste keriilt az el6im jJen&ez6si kritelezetts6g 6s a t6nyleges jelentkez6s id5pontia, melyet
u tgytnt6z6 szign6val 6s b6lyegz5vel l,tott el. A Foglalkoztatisi oszdly iltal hasznilt
.inforiratikai tendizerben a megielen6s d1t,,,tat togzit1sre kertilnek, mely megegyezik a
kisktinywel. A megketesett szew vllzszLban szolgilatott adatok alapfin M ugyf€ll t r6sz6re a'
nyilvanar6sua v6tJlet kovet6en el5irt id6pontok^t egeszen 2017. iarr.oin 71. napiittg szem6lyes
megielen6ssel teljesitette.
A Szoctv. 25.$ (4) bekezd6s b) pontia ilzpiLn

-'

napj,n
Jitritsi HLztal t 2076. novembet 28.
A
inditott.
eliirist
feliiLlvizsgilati
hivatalb6l
kelt HB-02/FIAT /tiSOe-Z /ZOft szrim6 v6gz6s6vel
18'
6priJis
megkeres6semre adott vilasz szetitnt az efutist megillap it6 szetv n ngyf6l 2016.
nap]at6l l6t sitett munkaviszonyit6l az zktiv korlak ell6tAs.itro, val6 jogosultsig felifuizsiinztitz
in&tott eli,iris so n,2O76. december 75. ttapi rr, * itlgyfil itltalbecsatolt munkiltat6 6ltal kiadott
igazolisb6l szelz ett tudonrist.
"
A megketesett szerv vdzsziban hivatlozott arra, hogy a oyih,inartisba w6teli k6relem
m6sodik oldaJln tali;111at6 az egyiittmfkod6si kotelezetts6g t6szletez6se, 6rtelmez6se. A hat6sig
iaszibtn hivatkozott arra, hofi a k6relmez6 alifu sip 6s egy p6ldiny 6tv6tel6vel igzolta, hogy
az ilL6skeres6k6nt toft6n6 .r4"a"t"rtl.u, v6telhez kapcsol6d6 fogait 6s k6telezetts6geit
tudomisul vette. A hat6sig illispontja szednt n igyfll a feliilwizsgilati eli6ris sorin tett
t ZOrc. ap*s 18. napiin l6tesitett munkaviszonyu6l nem 6rtesitette az
bejelent6s6t megel6z5en
"pit6
szervet. A pin"rzos a jogorvoslati k6relm6ben rigy nyilatkozott, !9gy "
-.g,ltt
lltvatal
"Mtn.t
bejelent6si f.itier.ttr6g6n.k sz6tan tett eleget. A tlnyillAs lisztAzdst 6tdek6ben t Jirisi

t

6

Hat6sigi F6osztiiy Hrt6sig! Osztilyz

a

Foglalkoztatisi Osztilyt6l

k€tt ri\6kozatist arr:

vonatkoz6an, hogy nevezett a 2016. 6prits 18. napiit6l folyt4tott keres6tev6kenys6g6t6! illetve
annak megszrin6s6r6l tett-e bejelent6st. A Foglalkoztatisi Osztily tAi€koztztisa szerint arr6l hogy
az ngyf6l2016.6vben munkaviszonyt l6tesitett volna, nem 6ll tendelkez6siiLkre infonn6ci6.
A Jirisi Hivatat lezet6je a megfelel6 tir|lkoztatis 6tdek6ben megketeste a Hajdri-Bihar
Megyei Korminyhivallzl Gyimtgyt 6s Igazsigiigyi F6osztily6t, amely a logorvoslati elifu6st 6rint6
k6td6sre vonatko z6 vilaszLt kozv edeniiLl kiildte meg Hivatalomnak.
Eszednt * ngyfll a fellebbez6s6ben felhozott biv*kozisirt, mely szerint z 16t6st btv*21
hat6s6gi osztfllyLft sz6ban felezte, hogy munlaviszonyt l6tesitett, semmilyen dokumentummal
nem tudta ditamasztani. A panaszos azt is ktjz6lte a misodfoku hat6s6ggal, hog5r a
munkaviszony megsz6n6s6t k<ivet6en a munkiltat6 iltal kiadott dokumentumokld ism6t
megielent a jitisr hivatzl hat6sig1 oszt yin, ahol elfogadt6k a munkiltat6i tgtzohsokzg maid a
t6le. A megielen6s6t, illetve
komr6nyablakhoz ment leadri u igazohsq ahol nem vett6k el
^zt
igazolni.
nem
tudta
iatbenliit6si szind6lcit azonban semmilyen dokumentummal
A m6sodfohi eliir6sra feltetfesztett imtokben megtalilhat6 volt a Jinisi Hivatal Hat6sigi
Osztilyt 6s a foglalkoztatisi oszti.Iya ki5zott 2077 . febrair 27. nrpiLn lezzllott irisbeli egyeztet6s.
Eszerint a< aHtu koniak ellittlsa iigiben elidni hahirdg nen Tdrta ki anruk bbet6t6get, hog a7 ilgfql a
foglalko{atdn oqailon bejehntette, bog nutkattislotyt huian.
A megkeresett hzt6siq magyxirzata szetirtt az els6 6s a misodfoki fok6 hat6s6g
folyamatos kapcsolatban ill egymissal. Ismerg hogy t ifui.si b]v2;al iigyint6z6i az iigyf6l,sz6beli
beielent6s6t minden esetben irisban dokumetrilli& iegyz6konry va;gy hirratalos feliegyz6s
form iibzt. Az is Gmerg hogy t litrirsi hivatal hat6s6gi osztlyfut megielent tgyfelek iltal
benyujtani kiv6nt dokumentumot minden esetben itveszik . Az ngyf6l aktiv toruak ell6tisa
tigyiU." keletkezett iratok k<izcitt a beielent6seket attalmzz6 irat, munliltat6 6ltal kibocsitott
dI'ku-""t r- az eljir6 szew vllasza szerint nem vott. A Haidi-Bihat Megyei Kotm6nyhivatal
Gy6rntigF 6s Igazsigiig5ri F 6oszr6)ya tAi€koztat6 level6ben leirte azt is, hogy a fellebbez 6si ellLtLs
ii t. f"t,:, irrtot t6szletes 6ttekint6s6te keriilt sor, zr,oktt egyer,k&rt 6s osszess6g6ben

"oriro
a m6sodfolni hat6sig. A iogorvoslati eliitis lezifistk6nt meghozott hztiroztt
vizsg6la
indJko6s6nak 14. bekezd6s6ben t6szletez6sre keriiLlt az igyfll non fellebbez6sben tett
hiva&ozisa, miszerint t htt6signil megtette a beielent6seit' F;te teag4lva. t h$iroztt
indokol6sinak 15. bekezd6s6ben- roft6sre keriiLlt, hogy a jir si hiv*zl hat6siry! osztalyzmegkereste M ill^mi foglalkozar6si szirvk6nt eliir6 szewezed egys6g6g t fogldkoztat1i osztAlyt
Azinnek ketet6ben ado'tt ti\lkoztatAs szint6n feltiintet6sre keriilt a httirozttbat' Ezt kovet5en a
rruisodfokri elj6r6sban levont krivetkeztet6st is tartalmaz zt th ig:ozelt indokol6sa: ,"\z itgyt|l
nem
azon hivathozisa teh6t, miszednt be,elentette a munkaviszony l6tesit6s6g maid megszfin6s6t,
hogl
hzt6sig.azt"
helytill6. A bejelent6si kcitelezetts6g elmulaszlisa miatt i-oggal felt6telezte.a
jogosult megt6ve sztette az el1ar6 szelrvet." A misodfokri eljirisban igy megillapitista 6s togzit6ste
holgy a panaszos sem a hat6sigi oszlilyorq sem a foglalkoztaeisi osztilyon ne,, ielezte,
is
miszerint munkaviszooyt l6tesitett.
A m6sodfokri htt6siLg vilaszbvele szednt teh6t a jogorvoslzi elifulsbalr vizsgihz zz
iigyf6l fellebbez6s6ben megfogalmazott, a beielent6si k<itelezets6g teljesites6vel kapcsolatosan

t

ledg

tz
ei5rdott k t, annak elfoga&si a ,.zonba'- nem volt lehet6s6ge, mivel az ill6spontia szetnt
semmivel nem nyert bizonlt6st. Ezt a masodfolni hat6sig annak kiemel6s&el is hangsulyozni
a'kozigzgatasi eli6risban az it6sbelis6g kiemelt fontoss6gri, bizonft6 et6vel
kivinta, hogr
-irisbeli
dokumentum hiiny6ban a Panaszos beielent6se l"T-Y"Jt Atinnsztott'
rendelkez6,
AUl.p""g" szednt a panaszos a fellebbez6sben tett 6sztev6teleire a misodfoku eliiris kit6rt' a
vLlasz

t

hztitozatban megfogalmazisra kerii{t.

7

A vizsgdJat meg6llapitisai

I.

A hatisktit tekintet6ben

A

feladat- 6s hat6sk<irdmet, valamint ennek ellit6sihoz szii&s6ges vizseilati
n Ajbt hrtirtozzr meg.

jogosultsigaimat

Az

e.lapvet6

jogok otsz6ggyil6si b.iztos6nak feladat- 6s hatiskot6t, valamint rz ennek
vizsgilati iogosultsigokat n dapvet6 iogok biztosfu6l sz6l6 2017.6vi CXI.

ellttisithoz
torv6ny (Aibt.) r<igziti.
Az 1.$ (2) bekezd6s6nek d) pontia alapiLn' t b.iztos megkiilonbciztetett Egyelmet fotdit a
Ieginkibb vesz6lyeztetett cfusadalmi csoportok jogalnak v6delm6te. A timogatisokra,
adominyokra szorul6, n6lkiilci 26, szegl.nyslgben 616 embetek ktilonosen vesz6lyeztetett
helyzetfek, akik tekintet6ben a biztos alapiogv6d6 munk6ia ktilcin<isen ielent6s.
Az Aibt. 18. S (1) bekezd6s6nek a) pontja szetint tz alapvet6 iogok biztosfioz birki
fordulhat, ha megit6l6se szetnt k6zrgtzgttisi szerv tev6kenys6ge vagy mulasztisa a beadvinyt
tev6 szem6ly alapvet6 jogit s6rti vtgy znnak kcizveden vesz6ly6vel iir (a tovibbiakban egnitt:
vissziss6g), felt&e, hogy a tendelkez6ste Llt6 kiSztgazgztitsi iogorvoslati lehet6s6geket - ide nem
€rrve t kaztgazgttAsi hatfuoztt bir6s6gi feliilvizsgilatit - m6t kimetitette, vagy iogorvoslati
lehet6s6g nincs szLrnLta biztositv z.
Ennek ^l"Fiin t ki5zlgngat si szerv, valamint a helyi onkorminyzat n dapvet6 jogok
biztosa iltal vizsg6lhat6 hat6srignak min6siiLl. Az Aibt. id6zett hat6skori szabilyai 6rtelm6ben teh6t
a ielen tgyben vizsgilt szewekre, t (tzifit oszt6 6rhtett rinkor:rrlnyzatokra az ombudsnran
vizsg'ilati jogosults6g egy6nelmrien kiterf ed.
- Az Albt. 28.
S 0i bekezd6se togziti, hogy az dapvet6 iogok biztosa zz 6ltah lefolytztoa
k6szit, amely tzu:talrrr zza t fehitt t6nyeket 6s az ezeken alapul6
vizsg6latr5l
szii&s6ges

lelent6st
megillapitisokat 6s k<ivetkeztet6seket.

II.A vizsgilt alapiogok

6s elvek

tekintet6ben

zlapvet6 jogok biztosa egy adott titsadalmi ptobl6ma mogott ill6 osszefiigestendszet feleirisa sotAn auton6nL obiektiv m6don, kizir6lag alapiogi 6rvek felsorzkoztalis6val 6s
osszevet6s6vel tesz eleget az Alapt<irv6nyben kapott mand6tuminak. A.lLispontom szelnt ^z
ombudsman aLl<or i6i el helyesen, ha kovetkezetesen, zsin6tm6rt6kk6nt timaszkodik az
Alkotrninybir6sig alapvet6 iogillami garanciikkal 6s az alapjogok :art?.kniy^l kapcsolatos elvi
meg6llapit6saita, vdamint az egyes alapjogi tesztekre.
" 'M^gyuor"rAg Abptar"6nyenik Zs az alapvetd iogok biztosfu5l sz6lo 2011. 6vi CXI.
alapvet5 jogok biztosak6nt is k<ivemi kivinom a fenti gyakorlatog
t<iw6ny halilyba EpZs6rri
'Akotn6nybit6sig
"z ' elt6r6 l6spontokat nem fogalmaz meg,. elj4t6som.
.sorin
W *"C az
'
t .tti,l.t eddigi megillapitisait. Mindezt alit6mtsztand6, az
{i,,ny^{6n^U tekintem
"
e1626
Alkotrninybit6s6 g a' 22/2072. 0/. 11') AB lnartittozatdbzLn affa mutatott i' hogy "az
Alkotrrr6ni 6s ti Napti)wdny egyes rendelkez6sei tartalmi eg5rez5s6ge eset6n -6ppen nem a
kivii'l
kor6bbi alttm6nybit6sigi dont6slben megjelen6 iogelvek atv1tel1t, haoem azok Egyelmen

Az

hagyis6t kell indokolni".

Az Alkotnr-inybir6sig ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) AB htt5rcz*6ban azt-emelte ki,
hogy az tdott hatiozttb"i ;".gtilt tciw6nyi tendelkez6sek eset6ben mfu zz }Japtorr€rry
N"';.dik M6dositlsa dapjin iAt d a koribbi "lkotrninybir6sigr heltit:.oza.'.okbat . foglaltak
fehlsznilhat6sigit illet6en. A iestiiiet ennek kapcs6n elwi 6llel ^zt mondt^ ki tzr, hogy ,,a1
adott
AlkotndnlbinisdgT ttotaEat tet{ett alkotndrybinisdgi Lahiroiat Jornishint negehht,iwl, a hryegi, al
tunalni W s<dtgg.r<e|l
ligben fehertl|"alkotunryusngi kdrdis eldnnfisibeq sliik:igx ninih7 is te,le&lni
innket, Jbgelreket. A<
kidolgo4ott
haairuqataibat
irgrb)ltlrrrl biutkoqbitja uag idiahai o koibii
nin&nki s4lndm
jog,illanban
ugtan a fumokraikss
inldokoksnak * a*iia4og;

forriara*
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negist cr$et6rrek, elhfiiqhethek kell hmie, a jogbi{ondg igerye aq, bogt a diintiti negfontoldsok dtkthaniah
kiiutbetdek bgenk. A tryiladnos rinehs a dtint* infukldsdnak htalaPja. A konibbi hatimTatokban kifljtett
,inekfelhasrydlhahiilglt aqAlkotndrybiniaig nindig uehil esetn, a kotk t iig kontexttsdbatt ,i<Wlo"

A fenti elvi ielent6s6gf t6tellel osszhangban vizsgilati megrillapirisaim

6rvrendszet6nek

ellenkez6 tatalmf
egyes alapiogolq alkomuinyos elvek 6rtelmez6se sotin
^z
viltozisitt,
a artalmi illetve
alkotrninybft6sigi irinymuatis megsziiLlet6s6ig, az alkotrn6nyszoveg

-

megfogalmazisa ,

kontextuilis egyez6s6get is figyelembe v€ve - az alapvet6 iogok biztosak6nt tovAbbra is
irinyad6nak tekintem az Alkotn6nybir6signzk az Alapttirv6ny hatilyba l6p6s6t megel6z6en
meghozonhatdtozatai indokol6s6ban kifeitett 6weket, iogelveket 6s cisszefiigg6seket.

imutu 7-i6n hatilyba l6pett AJaPtor6ny B) .ikk 0) bekezd6se kimondia, hogy
MtgyttorszLg fuggetlen, demokta+J)as jogillan. Az Alkotminybfu6sig kor6bbi tciteden gyakotlata
alapiio ennek a jogillami min5s6gnek n6lkiil<izheteden eleme a iogbiztonsig.
A jogbizton siry az illam kciteless6g6v6 teszi annak biztosit6sit, hogy a iog eg6sze, egyes
r6szteriiletei 6s tz egyes iogszab6lyok is viLigosak, egy6nelhfielq mikod6sii&et tekintve
lrorm^ cimzettiei szimfua. A k<ivetkezetes
kiszimithat6ak 6s el6telithat6ak legyenek
^
alkomrinybft6s6gi g5rakotlatl i^frltat
, hogy a iogbiztonsig nem cstp6n tz egyes- notmlk
^rt
egy6rtelrnfis6g6t koveteli meg, de az egyes iogint6zm6nyek mikod6s6nek kiszimithat6sigit is.
C;ki. fonvltz lt elli,tirsi szab6lyok megk<ivetel6s6vel 6s betzttAsixzl mrikodhetnek
alaptorv6nynek megfelel5en a iogint6zm6nyek. Az Alkotrninybir6sig t75 / 1995. frI. 21) sz6mi
haijrroz^tiLu1azt i; kimondta, iogy u anyt jogok 6s ktitelezetts6gek 6rv6nyesit6s6re szolgil6
eliirisi gatanciak a jogbiztons6g aLp6rm6nyos elv6b6l k<ivetkeznek. Megfelel6 elifuii gan'JiciLk
n6lkiil mikod6 ellitdsbxr a jogbiztons6g szenved s6teLnet.
2. Az Alaptow'oy rGW. cikke kinylvaniq t t hahitigi iigek tisqlessiges intrilisihel v 6
kifeitette, hogy a jogillamisig
iogoL Az Alkotmrlnybir6iig 5611991.6I.8.) szirr.,t hx1rozrtAban
p".ta koveteLn6nye-, hogy a krizhatalommal rendelkcz6 szewek a iog iltzl rnegllr^tatozotl
"fit "t keretek kozotg t i"g ad megillapitott mik<id6si tendben, r iog i6zl a oolgitok
"|.*.r"i
sz6mira megismerhet5 6s h,rszirmithat6 m6don szab6lyozott koditok kozritt feitik ki a
tev6kenys6giiiet. A jogdllamis6g elv6b5l fakad6 iogbiztonsig k6vetelm6nyenek mind sza.b6J_yozAsr
.riot".r,'-ild a jogizlmrz6-szervek mindenn tpi gytkorlztihtn 6rv6nyesiilnie kell, amib6l az
kovetkezik, hogy iz ngyf€l tisztess6ges eliir1shoz fiz6d6 iogitt az eliirds minden szakasz6ban
1,

A

2012.

6w6nyesiteni kell.

Az Alaptorv6ny )OilV. cil& (1) bekezd6se ter:tallllrz;zza, hogy mindenkinek - ioga van
ahhoz, hogy tgyat a Ltas6gok - ide 6rtve a kozszolgpyztast v€gz6 szerveket -. r6sztehail6s
n6lkiil; ds;sJ;es m6don 6i 6sszer6 hat6rid5n beliiLl int6zz6lq a torv6nyben neghatArozottzk
,r.rirri aaoUqlf. Az Alkotrn6nybfu6sig 6ll6spontia szerint a kiSzitgtzgt1s tcirv6nyess6ge akkor

eliir6si kitetek kdzott _mikodik. Amint arta a logAlhmisig
val6sul meg, ha iognag sztbiiyozon
'

koveteLn6rije kap"cs,i"n rnit utaltunlq nem hagyhat6 fuyelrnel kiviil tov'!!t: .hogy z
kisz6mithat6s6g -- bele6twe az egysiges jogalkalmaz6st - 6s az eliirLsi gar nciik tiztosit'isa
alapiogok, szabads6giogok vedelrn&el, mintegy
.gyesszotosan cisszlkapcsol6dik
^l^rr1,t
^z
szimos esetben elvi 6llel mutatott ri arta,
kolcs5ntjsen felt6ielezik egyml.t. A, Altott
"i"ybir6sig
i"gy u alanyi iogok 6ri6nyesit6s6re szolgirl6 ellfuirsi ganno/,k a jogbiztonsig alkotrninyos
tOilt"fr"e"y6Lai Jr.d".t, i" .roro. kapcsolatban illruk a iogegyenl6s6ggel, t<iw6ny el6tti
jogbiztonsig
.gy.o6ragg.t is. A megfelel5 eli6r6si garanci;k n6lkiil mrlk<id5 eliir6sban ugyanis aelifuLs
amelyet.n
,-i .#.lJ:n"a ,r.orrid. A tisrt ss6g.. elifuas kovetelm6nye olyan min6s6g-'
"i,
.ft.ran"f. 6s k<iriiLlm6nyehek Egyeleibev6tel&el _Iehet.megit6lni A tisztess6ges eliitishoz vzl6
amellyel .r"-#r, nem l6tezik m6degelhet6 mis alapvet6 iog_ vagy _alkotrn'inyos
jJg abszoltt
iog,

_lo i^g^ is m6degel6s eredm6nye. Olyan ogalkalma z6i eli6rist foglal magib-an, amely a
^"n iog,ill"'m 6rt6krendi6nek -.gf"Ll6"t , a demokratikus alkotrninyfeil6d6s sorin
matefiilis
kikristilyosodott alapelvek 6s szabilyok api5r, za1\k

,il,

f

| 9 / 1992. (1. 3O.) AB hatirozal
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3. Az Alaptorv6ny XD( cikke feiezi kj tz i tmi trirekv6st a szociilis biztonsig
megeremt6s6re. Az Alkotrninybft6s6g tobb httirozatirban kifeitette, hogy r sqocidlis biqlonsnghoq
val6 iog nem alapiog, hanem olyan illami kcitelezetts igvillalis, amelynek az illam eleget tesz, ha a
szociilis ellitis blztositisltz megszervezi 6s mfkodteti a tirsadalombiztositis 6s a szociilis
timogatis egy6b reodszeteit Ez a szoci6ts ellitisok cisszess6ge iltal npiitott meg6lhet6si
minimum illami biztosit6sit ielenti, az rillami feladat teljesit6s6hez szii&s6ges ht6zm6nyrendszer
l6trehoz6s6n, fenntanisin 6s m6kridtet6s6n keteszttiLl.
A szociilis biztonsighoz val6 joggal tisszefiigg6sben az Alkotrninybit6sig 1995-ben
kimondta, hogy annak elflirilAs nil, hogy a t6nylegesen 6lvezett szolg6lat6sokb6l mit 6s hogyan
lehet alkotrn6nyosan megvonni, a szociilis jogok annyiban i :d,zarnk szerepet, hogy az elvonisok
folytin t szociilis ell6!6s m6t6ke egesz6ben nem cs<ikkenhet az Alkotrniny 70/E. $ szerint
megk<ivetelhet6 minimilis sziat z16. A 32/1998. (\rI. 25.) AB httatozttbtn kdvetekn6nyk6nt azt
All^pitoita meg, hogy a szociilis biztonsighoz val6 1og a szociilis ellitisok tisszess6ge 6ltal
nyuitand6 olyan megelhet6si minimum illami biztositisit tzrtaTmazzz, amely elengedhetetkn tz
emberi m6lt6sigh oz val6 iog megval6sulisihoz. 2000-ben pedig elvi 6llel mondta ky hogy az
Alkotminy , .ro.iili" b.iztonsighoz val6 iog kinyilvrinit sival a szociilis ellitisok cisszess6ge iltal
npijtott megelhet6si minimumnak M illl^mi bbtositds t iilapigr meg. A megelhet6si minimumot
biztosit6 szoci;lis e[6uisok tendszer6nek kialakit{sakor alapvet6 kovetelm6ny az embed m6lt6sig
v6delme: M iJl^ri koteles az emberi l6t alapvet5 felt6teleir5l gondoskodni. A megelhet6si
minimum gal:arrtilisi.},6l zzonbat konkt6t r6sziogok, mint alkotm6nyos alapiogok oem
vezethet6k Ie. A hatirozat .indokolisban kiemelte u AB,hogy a szociilis biztotsig dapioginil' n
alkotrninyossigi m6rce tz ellids minirnllis m6rt6k6nek rneghztitrozisiv konkr6tt6 vilt ,,a
szociilis int6zm6nyrendszet keret6ben nyiitand6 ellitisnak olyan minimumot kell nyuitania, hogy
u blztosir,,- az embed m6lt6s6ghoz val6 iog megval6sul,sit. Az ezt a, minimumot el nem &6
m6rt6kfi szolgilatis eset6ben a szociilis batons ghoz val6 iog 6rv6nyesiiLl6s&61 nem lehet
besz6lni".

4, Az Alapt6w6ny IL cikke az embei nithittlgholval6 iogot egy6rtelmien, mint alapvet6
jogot httirtozza ineg, melyt6l senkit sem lehet iink6nyesen megfosztani. Az Alaptciw6ny a
iefalapvet6bb jogk6nt deklar:iliz tz tlerhez 6s az emberi m6lt6sighoz val6 iogot. Fzet aTzpvet6
rcny.gti,tet"tekintve korlfitozhataianok. A modem alkotrninyok, illetve alkotrninybir- 6s6gi
loi"t
'gy"^kod^i
emberi m6lt6sigh oz v 6 iogot kiil6of6le aspektusaival nevezik meg p6ldiul a
^Zszabad kibonak-o ztatasihoz val6 jogk6nt, rz ontendelkez1s sztbadsiglhoz v 6
iie-6lyis6g
il"taliaos cselekv6si szabadsigk6nt, zvtgy t magfnszf&1hoz val6 iogk6nt. Az emberi
iogk6ni,
'i€lr6"agho,
val6 iog vagy m6sk6ppen fogalmazvr az af,tzl1nos szem6lyis6gi iog,otyriogl', naz
olyan slubszidi6riu.-rhfj"g, amilyet mind az Alkotrninybit6sig, mind a birosigok -minden
esetben felhivha tIMlk tz efi€n auton6miiiinak v6delm6re, ha az adotl t''r.yallitsrt a ,konlr6C
val6
nevesitett alapjogok egyikes=em aJ]rJ,koaz]n2ltr;, Az Alkotrn6nybir6sig az embeti m6ltos6ghoz
mtz1sLrak is tekinti' Az iitzlAnos
iogot teh6t ii i". Aa;^"t szem6lyis6gi iog eryik megfog
va]6
szim6tyrs6gl jognak fontos elem6tkZpeit tz tjruindelkez6s szabadsiga, az <inrendelkez6shez
kiilBnos szem6lyis6gi iog - els6sotban az egytn xxon6mii6t,
1"g, u-.Iy"-'ri"t az <isszes 6n.
dont6si szabadsigit v6di.
Az' hogy az
,,Az emf,ed m6lt6sighoz vil6 iog nem puszte etkolcsi 6n6kdeklarict6'
embeti m6lt6sAg a iog el6tt 1s felett l6tez5 6rt6k, amely a maga teliess6geb et t iog szLmin
ki nt, hogy ezt ^z 6..€ket jogok fortisinak teknsiik - mint a
hozz;f1rheter)ei, nii
"io1"
t a
term6szetiogot kovetve szimos o"-r"&6ri egyezmlny 6s alkotm:{ny teszi -, vagy .hogy iog
i6lt6.Ag ti.-rt"l"tben tarisit 6s v6delm6t eliirlt, a.tgy hogy egyes aspektusait val6sigos logga
forrnilii.n . Az emberi m6lt6sighoz val6 iogb6l sz6mos kompamtiv 6s nem kompatativ
hi
koveteim6ny ered. ,*Az emberi m6lt6sighoz val6 iognak k6t 6:nkci6ja van' Egyftszt.tzt -feiezi
hatfu, amelyen sem az illaq sem rnis embetek k6nyszerit6 hatalna nem
hogy van .g5z

"b.rJlr:t

(Iv.

,\B httirtozat
23 / 1990. Q(31.) AB hatiroza thoz f6z6d

z

LAsd: 8/1990.

3

L,sd: S6lyom I-6szl6rrrk a

23.)

plth.uz?Lmos

indokolasiban
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auton6mtAntk, az egytru <inrendelkez6snek egy mindenki mis
rendelkez6se al6l kivont magia, ame\n6l fogva - a klasszikus megfogalmaz6s szednt - tz eaber
alany matadhat, 6s nem vilik eszk6zz| vzgy ti"gy6. (.. .) A m6lt6sighoz val6 iog rnisik funkci6ia
az egyenl5s6g biztosit6sa,. A ,,minden embet egyenl6 m6lt6siga" tort6neLni vivminya az egyet)6
iogk6pess6get ielentette; aztz a, fonilisn egyenl6 es6lyr ( '.) eme a iogta 6piiLlhemek tovibbi
jogok szerz6s6nek
fogok (pl. az egyed6 m6lt6s6g jogk6pess6gk6nt insturnentqliz6lva tovibbi
alapia); de elvenni bel6le nem lehet. (. . .) Az emberi m6lt6s6gban mindenki osztozik, aki ember,
fiiggedeniiLl att6l, hogr mennyit val6sitott meg az emberi lehet6s6gb6l 6s mi6rt annyit."
5. Az egyenl6 m6lt6sig alapfog indokolia 6s t<ilti meg tartalommal az AJapt<irv6ny XV.
cikk (2) bekezd6s6ben foelalt ,rregkiihflbii4et*-rrrenhr bdndsmddholv 6 iogog amelynek 6rteln6ben
Mtgyarotszdg az dzpvet6 jogokat mindenkinek birmely megkiiLlonboztet6s, nevezetesefl f:j, szin,
nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politik"i vagy rris v6lem6ny, nemzeti vagy fi6ad"ltni
sz6rmazis,vagyoni, sziiLlet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiilonbs646tel n6lkiil biztositia.
A k6t 6vtizedes, t<itetlen, az Neptow6rty fenti rendelkez6se alapjin tovibbta is
ir:inyad6nak tekintlet6 alkotrn6nybir6sigi gyz,ko:Jra:t rogziti., hogy a h6tr6nyos megkiiLlonboztet6s
d.lqkne atra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl5k6nt, eg5renl6 m6lt6sigu szem6lyk6nt
kell kezelnie, az egylnt szempontok azonos m6rt6kfi Egyelembev6tel6vel kell a iogosultsigok 6s
kedvezm6nyek elosztisinak szempontjait meghatirczni. A megkiil6nboztet6s alkot rinyossAga
tekintet6ben az Alkotn6nybt6sig klt m6rc6t alkalmazott. Az alkoUninyos afapiogok
tekiotet6ben megval6sul6 egyenl6tlen binism6d eset6n annak alkotminyossigt az alapvet6 iogok
korlTtoz sita trjinyd6 sziiks6gess6gi-arinyossigi teszt alaPiin it6lhet6 meg. Bit az Alkotrniny ahogyan az Alaptorv6ny is - szcivegszerfien csak az alapvet6 iogok tekintet6ben tiltotta a
hi6}nyor megktilonboztet6st, az Alkotnulnybir6sig szetint e til^lom, ha a megkiil6nbtiztet6s s6rti
az embed m6lt6s iryhoz vat6 alapvet6 iogog kiterled az eg6sz jogtendszete'
Az AJapt<irv6ny XV. Cikk (4) bekezd6se szerint Magyato *zLg az es6lyegy. enl6s6g
megval6sulis6t ktiLlon int6zked6sekkel segiti. A ktrvetkez6 bekezd6sben tcigziti, hogy
MJgyarotszirg ktilin int6zked6sekkel v6di a gyetrnekeket, a n6ket n id5seket 6s a fogyat6kkal
A5fet. Az ,t-l^pta.r6.ry tehit a gyermekeket gondoskodAsra szorul6 6s kiilcin v6delmet igenyl6
hargsiiyozzt tovibbi, hogy a megkiilonboztet6s 6ltal.inos
csopor&6nt emeli ki. i f"--*rl,
azon tendelkez6se, amely zbpiin Mryyxotszi8 tz
aat kiv6telt jelent n
art
""
^lapti)rv6ty
€i6t c6lz6 int6zked6seket is tesz. E tendelkez6s 6rtelm6ben az
es6lyegyenl6tlens6gek kikiiszobtil
tartalni megval6sulisit szolg6l6, az es6lyegyenl6dens6g felszimolisa 6rdek6ben tett
"gyiJareg
pozit(v megkiilonboztet6s megengedett.
^
Az-es6lyegyenl6s6g el5segit6 se tz iilzm r€sz6t6l egy iogi lehet5s6get biztosit, ugranekkor
bizonyos, ,rd^Iiy tuhjJons6guk (pI. 6le&ot, betegs6g, testi fogyat6kossig) miatti saf itos,
kiszolg6latottabb L.lyr"iik miitt obiektive h lr.inyba kerii'I6 szem6lyek csopottjainil M la,.l
6s
beavaikozis nem fakultativ felad*: u illlLmitt k6teles hat6kony l6p6seket te,0ri tz eredend6en
silyosan egyenl6den helyzet felsz imo}Jsa:a.
' li'rsy"toranybir6sigi gyakorlat szerint zz illam szabadsigot 6lvez abban, hogy milyen
m6don, milyen jogi,'normalv-3s anyagi eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g el6yoz.dtlsfue
vonatkoz6 ,tto*r,i.ryo. kcitelezets6get, mint illamc6lt Egyelembe kell venni 6s m6tlegelni lehet
az eszkozok megv16ztAs1ban zz 6llim tehetbfu6 k6pess6g6t. Nem vitathat6 ugyanakkor, hogr az
A-Iapt<irv6ny 6ltal is nyomat6kosiwa - a
es6lyegyenl6s6g megval6sitisinak ^z
kgiJrlr"bb-i"6kiglleget kell tenni a gyermekek, kiiilcintisen a beteg gyermekek eset6ben.
' a< enOe; iatdiag4oq uh jog-'ilhtw a4 egerh- bin,isn1d kdwteln,iry1nek uteyeyhse,)el
kEcsohroi onbrfunanl gti*o)tat toiai k;t.ttt fpelnet Jordink a wsqifie{etett csoponok .jogainak
A*rytir*lo. Eges tlrsidalni aoprtokho| tarto(6 srynilek s4'inos okbdl - pildtul a4 eSvsvetciilir
A kiiliis P,"t
Uylqgtti*, 6b*;k, egisls,igi, neiailit dltopotok nlott - nitt1siilbetnek wfifie4*ettmk'
UToii* o7, hog he!{Uii n;att klsTofualitottak wtznemli .dllzni, ktiqbatalni beautko4itsal .srynbet.
ege.s a.lfondau
e,trri*Otr" tlfit ,is1iyxtb kou*kevtTryekkel jnrhat a7 is, ba .a7 dllan rcn x14-ehg*
jiitono*,-o sprcidlis) r,itryntltakat itdia tqobiSoait * gukorlat kialakitisrittal, fenntartdsdttal kapcsolatot

terjedhet

nil, vagyis az

.
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ktitehryttsigeit nem w&t nen negfebhen hl'a el. L.egn qri uganakkor indokolatlan ki)qbalalni
beawtko4imil, Mg EPen nllani feladat, ktitebTettsdg elnuhsTlisdnil, aqiintettek jog-, ilhtue dekininJesitd

mitindks.
Az orsziggpil6si biztosok az ombudsman-intlzmlny megalakul6s6t6l kezd6d6en minden
rendelkez6sre iil6 eszki3zzel - helyszini ellen6z6sek, hivatalb5l elinditott vizsgilatolq iogalkot si
kezdem6nyez6sek r6v6n - igyekeztek fell6pni az egzisztenciAlisar vzgy m6s m6don kiszolgiltatott
emberek alapiogainak, egyenl6 m6lt6s6ginak v6deln6ben' A biztosok a kezdetekt6l fogva
egy6rtelm6v6 tett6k azt is, hogy a jogv6delem ,6s u egyed6 m6lt6s6g szempontjib6l nincs
jelent6s6ge annak, hogy az 6rintettek a ielenlegi kiszolg6ltatott helyzehikbe tinhib6iukb6t vagy
cinhib6f ukon kivtil keriiLltek.
kepessige

IU. Az iigy dtdeme tekintet6ben
l. Aqdi parutsqal

kaPcsolatos

ne&ilwt/irok

Az 5 6r'vel nygdtjniLs el6tt ill6 6d panaszos az ill6skeres6k nyilv6ntart6s6b6l val6
ttitl6s6t maga kezdem6nyezte 2014. iflius 28-6t, miutit arr6l kapott riqtkoztatisr. hogy t

tendszeres szoci6lis seg6lyhez ez mir rtem sztks6ges.
A Szoctv. 37. S 0) bekezd6s b) pontja dzpiin az aktv koruak ellitis6ra jogosult
szem6ly, aki az ell/rtts:rl val6 jogosults6g kezdS rtpiin a rL in6ayz.d6 nyugdijkorhatirt cit 6ven
beliiLl betolti tendszetes szoci6lii seg6lyre iogosult. Az Flt. 54. $ (14) bekezd6s i) ponti6b6l

n

k<ive&ez6en a Szoctv. 37/8. S (1) bekezd6se dtpiln ell tAst ig6nybe vev5 u tllami
fogldkoztatAst szerwel nem kciteles egyiittnffkodni. Azt a hLtom megketes6s alapi6n sem
leh-etett tisztizni, hogy a panaszos pontosan milyen ti|6kozatist kapott a my+-augyi l<cizpont
iigyint6z6,6t6l a v6dett tonal kapcsolatosan miel5tt a nyilvintztisb6l vd6 tdd6s irinti k6telm6t
biedtz, tz azonban vitathatatlan 6s dokumentummal al1ttm^sztot1. t6ny, hogy maga k6te a
nyilvinatisb6l val6 torl6s6t, 6s onnan t6t6lt6k is.
Az ill6sketes6k6nt v 6 ny.ivttartisba v6tel nem puszlin egy olyan dllami a&tgp5it6s,
ami: ,rzt t c€lt szo\iiiz, hogy az adott koz;tgzgatasi szerv hat6konyabban tudia v6gezn: a'
munkijit. Az ,ill6skIres6kr6i'rrer.t tt nyilvinwtis olyan 6llami nyilv6ntart6s, amgly kihat a
az zrbbar- foglaltakhoz iogk<ivetkezm6nyek 6iz6dnek (p6ldinak oki6rt a lehet6s6g
iogul^iyokrz,'.ll6t6sok
';lii.k.i.s6si
igenybev6 tel6te), zz adttbejegyzls pedig (m6g akkot. is, h_a,-err6l nem
hoznak formilis httirroittot) aktusnak min6siiLl, mondta ki az Alkouninybir 6sig t 25 /20_16.. $71.
21.) AB hatittoz,rtirban. A j,ogsz$inyt tendelkez6seket 6ttekinwe zzonba'n az is megillapithtt6,
hoiy az illriskeres5i stitrsz, oagyis az illiskeres6k6nt va76 2yrlvittartAsba v6tel conditio sine qua
1o['-1r, ,r"gyis elengedhetetlen iiltlt L az ill6skeres6si iitad6k (6s mis ellit6sok) megiilzpitAsinzk;
.gy Liy^n'aar.ns"felt6tel ami ha nem ill fenn, eleve elziq* a lehet6s6get a tovab!1 felt6telek
,ii"g[^., vagyis tz eltitis ig6nybev6tele el6l, illetve maga a nyilvintartisba v€rel is kszfu6lzg az
ell"itisok nvriitisa c6li6b6l l6tezik.
Ar'O; Xara. Onkorm6nyzati Hiv*alJegyz6ie a panaszos szimita, a 2015' febnuit 18-in
t6moprist illapitott meg. A hztirozztb6l kidedil a
kelt hat6rozattal fogldkoztztfusr helyettesit6
'dapiin
val6 iogosuhs6g id6pond6nak
az <itegs6gi
panaszos sziilet6si i6to-r. E ro.k
-timog
_nyugdiira
t st megillzpit6 httzxozat kiadisakot is kevesebb,
ltara.ag a foglalkoztalist helyettesit6
mint 5 6v volt hitra.
Az az ombudsm ant el)LrJLs ketetei kozott nem volt vizsgilhat6, hogy miirt n:1 kerii'lt sor
az F'lt. 24. $-a szetinti npgdii el6tti ,lusketes6si seg6ly irinti eliir6s elinditis;ra'_ T6ny viszont,
ri eltirtitst i. .sak"rrok a t6szorul6k vehetik ig6nybe, akik illisketes6k6nt tegiszttilva
iogy
"r,a. az ellirtas megillapitAsiltoz szii&s6ges trirv6nyi felt6telekkel tendelkeznek.
,r"ioa.,
'A
hogy a logosult koteles a h,'tiroz*. ioget6re
1egyz6 hat;tulzaiA^r, tendelkezetiatt6l,
emelked6s6t6l szimitott 15 napon beliiLl a Szabolci-Szatrn6r-Bereg Megyei Kortn"inyhivatzl
t rllka"gy, Kozpont Mit6szalkai Kirendelts6g6n ielentk. e,zni Erre azonban nem kerillt sor' A
p*".ro."i hivatkoz6sa szerint megt6ves ztette-Lz a kotibbi, munkaiigyi kozpont ng5nnt1z616t6l

t2

sz6ban kapott tiiikoztztirs, mely hat6s6ra az 6llisketes6k k6k kiskonyv6t - a nyilvintartisb6l val6
totl6s k6telmez6s6vel egyideirileg - leadta. Amint azt a panaszos munkaiigyi k<izpontban ut6bb el
is monda, ha nem vett6k volna el a munlaiigyi ktizpontban a,,pecs6tel6 kiskonyv6C', tovibbra is
lirtt volna pecs6telni. Az ut5bb hatirozttbt foglalt kotelezetts6g6nek azonban nyilv6nval6an nem
tett elegeq melynek k<ivetkezt6ben iogosulsigit elvesltette, 6s a iogosulatJanul felvett timogat6s
visszafizet6s6re k<itelezt6k

Amint azt fentebb m.6t ieleztem, az dapvet6 iogok b.iztosak6nt tev6kenys6gem sorin
megkiilonb<izteten 6$/eknet forditok a legink6bb vesz6lyeztetett tfusadalmi csoportok ioginak a
v6delm6te. Annak a k6td6snek a megit6l6sekor, hogy a vizsgllt esetben az alapiogokd
kapcsolatos visszissig fenn6ll-e, els6dlegesen a iogban i ntbn tiszorul6 tiLi,Ekoztatisintk
k<iriiLlm6nyeib5l kell kiindulnunk.

2014. irilius 28-Lrl

n

ngyf'l

kapott sz6ban tt6l

a,

M r6szilki Jfuisi Hivetzl

J6r6si Munlatigyi Kirendels6g6n

mir nem kell b€1idjfna a Pecs6tel6s mi2tt.
igyint6z6t6l
^z
Pecs6iel6skot a munkaiigyi k<izpont iigyint6z6ie aJiirisip 6s a hivatal b6lyegz6lenyomatival
tanrisitia, hogy tz igyfll a kitiz<itt id5pontban a munkaiigyi kcizpootban eleget tett a jelentkez6si
kotelezetts6g6nek. Az ngynt€26 tijlkoztatisa alapiin k6rte itisbar, r panaszos az 6llisketes6k
tAi€koztztAst, hogy

nyilvrfltarli;Ab6l val6 totl6s6t. Ezzel egyideifileg az illlsketes6k k6k kiskonyw6t is leadta. Szociilis
tAmogxAsLt tovirbbra is foly6sitottik szimim.
2015. rnircius 1. narpllt6l a szoci6lis ell tis szabiiyat megviltoztzk, r pattszos ellltasit
feltiLlvizsgdlri( ebben kozremrik<idott. Az ill6skeres6k nyilv6ntartisiba val6 ielentkez6si 6s az
egyiithrikdd6si k6telezetts6get hatAroz*ban tttirk el6 szLmira. A kotelezetts6geket, 6s el6idsokat
4loldalon r6gzit6 hzlris64 hertfuozat a. vona*oz6 iogszabilyokat hivatkoza sz6vcgszenien. A
m.gviltozoi sz^bilyokra azonban nem hivtik fel a 6gyeln6t, ebben a halitozatban seln volt
tAjikozatis arr6l hogy a kor6bbi gyakotlatt6l elt6t6en mir nem kap felsz6litist a timogatott, ha
esetleg elmulasztani-ielesiteni lelentlez6si kotelezets6g6g amint arr6l sem szetepelt benne
felviulosiuis, hogy ha elmulasztfa n el6irt kotelezetts6g6t teliesiteni, ut6bb milyen m6don
igazolhrgt tzt
"
i kcitelezetts6get el6t6 hat1xozrtbar zz igyf6l k6ts6get kizfu6an megkapta :zokat t
a, illlskeres6k nyilvintardsdba v 6 rcglszttilishoz sztiks6gesek 6s
titllkoztatisokat
"m.I!.k
elegend6ek voltall e tekintetben teh6t ,lapiog s6relme nem 6lI fenn. Az elllr/rs eg6sz6nek
azorrban rnir imyaltabb k6pet mutat. Ennek meg6rt6s6hez vissza kell n,ilnunl a
"i"grn^"
t',atd.agi Ugy.t ti.ztess6g int6z6s6h ez fiz6d6 alapjog meghatitozLsihoz'
-Aiifaptarv6ny-m1
,saik, g ryba&tig is Jebhssig c;net nsel6 r6sz6ben az ember 6s az embet
s6rthetetlen 6s etidegenithetetlen alapvet6

iopi

ktrz6 sorolta a tisztess6ges

htt6s

g| eliinishoz ve16

iogor

Az Alkotrninybir osiry a 6/2077. (III. 10.) AB hztLrozatitban tekintette 6t a tisztess6ges
a tisztess6ges
el1fu6shoz val6 iog 6rtelmezls6vel <isszefiigg6sben kialakirott gyakollztAl Eszerint
v6delemben
is
alkotruinyos
gyakotlatban
qlna"t o, vatir' jZg a kotibbi attounAnyUitasagi
-ellen6te,
Az
Alkotrninyban'
hogy szovegszerff.tt t"rn szetepelt az
,e.zesiilt, annak
torv6nnyel kihirdetett, az emberi iogok 6s az dapvet6
Af"t,,ra"yUtara g u 7993.6vi kL
(a tovibbiakban:
szabads6glk v6dilrn6t6l sz6l6, R6m6ban 1950. novembet 4-6n kelt Egyezm6ny
57. S (1)
Alkotrniny
Eg;;;;"i 6. cikk6ben foghlt tisztess6ges eli6rishoz val6 iog v6delm6t az
bir6sLghoz val6 jog valamint az Alkotminy 2' $ (1)
b.'kerd6s6be fogalt fiiggetlir 6s p6tatJan
^gatrnci,ik
.gy^6"r votatkoztztAsa ritiin alakitotta ki' Az
bekezd6s6b6l eleaa fiatasiogi
foglalta <issze a
e f 13108.- gli. rr.; an hat1tozatbxr (ABH 1998, 91.).
Alkotm6nybtu6s6 g
^ val6 iog l6nyegeiAt UA"Ut"n 6llispontjit. E szednt a tisztess6ges eli6tis
.i.r,...6gJ. .l16i"ho,
(frir trii) kovetelm6nye n"t"' p"irE" a dsztes-s6ges (iSSsegos; tArgy ist .togl.alit magiba-n'
ez;t
il"r.- kit 4.d ^z .l1iti* eg6szlnek 6s koriilm6nyeinek figyelembev6tel6re is. Azeliir6s
,kiivet6
iltal
iinte..iben'az Alkotrndny-bir6sig esett6l-ese ve hatitozta meg a tisztess6ges
az <i'sszes
megk<ivetelt konkr6t ism6rgeket. Az Alkotrninybft6sig 6d.ligi g5rakotlata szerint
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'tgtzsigdzn,
r€szlesztbiJy betartisa, vag5r egyesek megszeg6se ellen6re lehet n elifu s
mlltinytdara vtgy nem tisztess6ges lllsd 26/2015.0/II. 21) AB httarozzt,Indokohs l49l-[52)].
Az Alkotrnioybit6sig tobba dont6s6ben kifeiteae azt is, hogy tisztess6ges eli6r6snak
ilalinosan 6s nem vitatottan elismert elvi eleme a fegyverek egyenl6s6ge. A testiilet enaek
kapcsin kifejtett e azt rs, hogy az Alkotrninybit6sig illand6 gyakorlata szednt a fegyvetek
egyenl6s6ge a tisztess6ges elifuAs egytk meghatfuoz6 eleme, amely alapvet6en a biirrtet6eliir'asban
biztositfa, hogy a vidnak 6s a v6delemnek egyenl6 es6lye 6s alkalma legyen m4 hogy a t6ny- 6s

nem
iogk6td6sekben v6lem6nyt fonnilhasson 6s illist foglalhasson. A feglverek egyenl6s6ge
mindenk6ppen
de
telies
azonossiglg
minden esetben ielenti a v6d 6s a v6delem iogositvinyainak
megkcivetd hogy a v6delem a vdddzl risszevethet6 sulyri jogosiwinyokkal tendelkezzen {Erre
n6zve lisd: 36/2013. (XIL 5) AB hatiroztg Indokohs [3t]]. Az Alkotm6nybit6sig a fegyverek
egyenl6s6genek elv6t ugyan a.lapvet6en a biintet6eljit6s kapcs6n 6rtelmezte, ^zonb?n ^
minden bv6siLgS elliu:its
tisztess6ge. ellfudshoz val6 iog dzpi n alkalmazhat6nak tdilta
^zt httinozztl. A testtiLlet a
AB
(III.
29.)
is
tekintet6ben, t$ polgiLrl petek eset6ben
[15 /2002.
lO/2017. (V. 5) AB httirrozztirbm. hzt6sigi iigyek vona&ozis6ban pedig azr ilzsgirlr^, hog5r s6rtie a fegyverek egyenl6s6genek elv6t, ha t hat6siq nyolc napon beliiLl dont6st hoz,6s az el1fu6s
megindulisfu6l nem kell az iigyfelet 6rtesitenie.
A p6rtatlan tgyint6z6s 6s egrenl5 bin6sm6d elve a Ket. hat6sigi iogalkalmazisnak ir6nyt
szab6 alafelvei a kaiatt is szerepel.5 Az alapelveken tulmen6en t Ket. az a.ltpvet6 jogok 6s
kcitelezetts6gek k i)zltthatirozzt meg - a tobbi mellett - a tisztess6ges iigyint6z6shez vd6 iogo\ a
ri\6koztatAsioz val6 jogog illewe a tulidko{atuisboTis tdj,iko4id,ishoT kapcsolidd ktiteltqcttrgket.'
A megfelel6' rAllkoztztAs a jelenlegi szrikiil6 anyagi forrisok, a szociilis tmnszfetek
felt6teleiben b-ekcivetkezett szigodt6sok ide!6n a t6szorul6k szirmfue l6tfontossigri' Napiainkban
?lzonbur a sziiks6ges tAj€kozAtAst - t6szben 6ppen a bonyolult sztbilyozis, illetve a v6]toz6
m6don megdni, elmagyatinttt- Az
iogszabilyok miati - gyakan csak sz6ban lehet megfelel6
i:iyrct t11foztztesat iiAra felenlegi szabilyok nem timasztanak komoly k<ivetelm6nyeket a
tira"a,g, iigyint6z6kkel szemben L tigyreh.t sz6ban adott ti4€kozratisok dokumentllisa
t kroti.bei. Ugyf6li oldalon tzonb,|Ir I ogy"n.r"., bonyolult sztbiiyozirs, illetve a viltoz6
tetm6szetes folyatntAbaq a szem6lyes
iopzab6lyok okTr, - tiiercz6disi ig6ny t6p f;1, k€rd6seit
bko15,z,'dtn' vagy mis
9k. -i"'
ffiioter..tot, sz6ban teszi fel m- '6',ttteit. Az id6sebb, vtgy
ki?o!6ltatottabb helyzetben l6v6 szem6ly szLmin az ielent biztos timpontot iigyei int6z6s6n6l'
sz6bxt elmzgyuitz szlmira.
ar.rit
^z Winrez6
E-hhez ad6dik hozzi, ii, hogy a, htt6sLgl hrtztozrt a szoci6lis timogat6s megillzpitisa
eset6ben is sokszor teledelmes, 6rtefuez6se t szovegez6s bonyolultsiga okin a-jogban.kev6ss6
ellen6te is, hogy a szovegb6l - kiilonbciz6
i6rt. .r"-6ly szirmfua' teh'zs6get ielent annak
r6szeket'
l6nyeges
a
sz<ioegszetkeizt6si megoldisokkal - kiemelik
" M6rLg"lo. a-vtzsgilt hat6s6gi ell1ris dzpiog szempontu megitel6s6n6l ezeket t
nem
kortiLlm6nyeke*t is sziiks6geinek tartom hangsulyozni, hogy az egyiittrnriktid6s mindaddig
jelentett irobl6mit a paiaszos szimin, amig ennek sziiLhs6gtelens6g6t6l_ az_ iigyint6z6t5l nem
k^pott i1€kort^tist. .i prnr.zo. i6hiszemrien vette fgl a timogatist. Szirmitz ezt az .^lapozt,
m6t ypds6 kotban van,6s nem kell rendszeteserr
nogy utigyint6z6 til6ko zt^tt^

^n6\hogy

^Lg,

4 21/2014.
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15.)

AB hat6rozat

6s r6sztehajlis
i iO*Coi aam egyenliseg 6s az egyenl6 bin6so6d, valamint_az. radokolatlan megkiiltinbiiztet6s
k??ji-g zqtlst
iltalinos
kiviiLl
hetyez5
napj6t6l
1.
rouef,rrne"ye't a Ket.--lt 2018. ianuir
_hat6lyon
(2) bekezd6s b)
2.
dam
"airr
cimsz6
"uir6,
i\i.1
Aiog'fntu,ig,la,
$
tooibbi"kb-,
ritrv€ny
rendtartisr6l sz6l6 21t6.6vi CL.
1"

r

pontjdban emeli ki.

felh^talrn z6s al^Pi rL,
i. 51t; bet"rae.erreL oegfogalmazasa szerint a ktizigazgaLisi hat6sig jogszabily (2)
bekezd6sben-azt ts
a
el.
A
g"IJ.oit
logalkot6
irit
bi,ly keretei L.iizii-n, indelter6sszerfen
hat6sktit6t
"
val6-egyiittrn6kr;d6s
^iogr.
iigyfellel
az
az
egyszeris€g
s,"k.ilt6t6g,
aai4", frogy i tiat6s6g'a hatiskiire gy"iorli." sor6o

;;Alr.

"
a ti'rveny el6tti.igyenl5s6g 6s az egyeol6 b6nism6d k<ivetekneoy6t

ttiietelrn6nyeinei'megfelel6eo,
hat6rid6n betiil.
" iaf,irrZlatcg
indofohtlan megkiiLlciobtizte"t6s 6s riszrehajlas ndkri! a jogszab6tybzl iregbatatozott
i"f*r,

c,

6szszeri id6ben

jir

el.

l4

jelentleznie. Bz r helyzet pedig nem vlltozott v6dett koton beliiLl van. Mindezek mellett az
ell6ds6t is klzhez ktpta, ezek egyiittesen pedig abban - a k6ts6gteleniiLl t6ves - tudatban
er6sitett6k meg, hogy bit felii,lvizsg6ltik az ellArasit t iogszabilyvilaz6sok miatt mis n6ven, de
tov6bbta is kapia a 526ci;li5 gfu16gaiist, Azzal. hogy t6ved6sben volg akkor szembesiilt, amikot
12 h6nappal k6s5bb a jogosultsdg6t megvontik 6s a havonta felvett timogauis telics dsszegenek
vissza6zet6s&e k<itelezt6k. A kotibbi - v6dett kotta vonatkoz6 - sz6beli tiilkozatis dont6 sulyi
volt a panaszos szimint. Az ngtnt6z6i irinymutatissal tudott matad6ktalanul eleget tenni a
jogszabily et6ftisainak 6s tett eleget ezt megel6z6en tendszetesen a jelentkez6si
k<itelezetts6g6nek. Amikor viszont n igynt6z6 iryy tiilkoztzttz, hogy mit nem kell ielentleznie,
akkot a szednt cselekedett Elfogadta,6s nem irta feliil a iogban i6rtas iigyint6z6 itrnutatisig mtg
t sz mata ielen&ez6si k<itelezetts6get e16ft6 httinozrt k6zhezv€tel6.t k<ivet6en sem. A iogban
i latlzn tgyfA nem felt6denii{ tudia j6l megit6lni, hogy zz ir:Lsbxt, a iog nyelv6n megfogalmazott
magttartits - felt6tel, kotelez6s, tiluis, szankci6, stb. - a val6s6gban hogyan felel meg az
el6irrisoknah ez,6rt fogzdlt el a iogban jLtts ngytnt6z6 6tnutatis6t. Epp ez6n sziiLks6ges
hangsulyozni, hogy a szo<iilis hat6sigi munka fokozott Egyelmet 6s gondossigot k<ivetel meg'
Emellett zz irtkotminyzaiti iigyint6z6 mulasztott is akkor, amikot a foglalkoztatisi
adztbizisba nem r<igzitette a panaszos ellLtAsfit. A misik oldalon viszont a panaszos k6ts6gteleniil
Egyelrnen kiviiLl hagyta t httiroza:}la foslalt ielen&ez6si ktitelezetts6ger E helyiitt azonbtn
fgyelemmel kell leoni arra is, hogy ektor helyezt6k hztllyorl kiviiLl a iogszab 5)y zzon
rendelkez6s6g amely alapj6n a iogosult koribban felsz6litist kaphatott art6l, hogy elmulasztott a
h2;tittozz;tbrn foglalt megfelen6si kotelezetts6g6nek eleget tenni. Mindezek t1lyez6k egyiittesen
^
hatottak k<izte a vizsgilt he\zet kialakulisiban.
Fentieken tuL azonban sem mehetiink el azonban amellett a t6ny mellett, hogy az eldititst
egeszeo a iogosultsig feliiLhdzsgilatiig foly6sitottik a k6rcknez6 szimita.
- Az adott hatos6gi eliris alapjogi szemponui megit6l6s6n6l ez|rt ezeket a kciriiLlm6nyeket
is sziiLks6gesnek tartom hangsrilyozottan figyelembe venni'
i sqocilili: trars{er jogonttakhoqti)rund ef*tatufudba kiiVenfrki)dd hadistigokruk alAlapt n,hybdl
is a

kt

-b6/ fakddi kiitelerynsigti is uannak

TekJ*ettel a ATtg;Ut atU TUArt a4ot kiiriilnirym, ne! sTgrint a Pafl^s<or a s4indra egnisnak
eldm
elletrtmondd ehinisok koiitt nen tuiott ebgaqodni, ehbeq kEaol dian pedigfgulennel ana is, hog 1l
eljirisiaal
a
hahisig
badsdgok nem adtak eginehrt is tihgos infomdci'ktt, a< dllapitbahi ne& hog
,lgdn flem sinett jogs4abdit, iqelinrds ep,ib kiiriilninltit htikelw aqonban uisslfu helqet alak*lt

fom,iisan
'ki

a baUsA[ iigek ttt<htsi"ges i,ti<is,ib6l fakadi

alkxndryu kiiwxlniry ffifla'ko<tisliban'

,lllapitani, bog a jog alEot imentduet nndelkeqd bahitdgi tigtintiTduel srynben
a jogban jiratlzr,-aq esetek eg nlsqiben i*ol,iqathn, digitdlis esqkti{asqndht teki eiiben is negbkads
nnfulkiqL, isneitsqu-4it tekirtetiben e4irt a batdsdg illetileg a hahiilgi iig/ilh,<6 nhal
hdtniryNabb
sqolgihatott infotttticirii isnentin koihtoqox nisqoflihk kti .i/ a|*&intilis sonh aTrthibbi aal
Ultg

ftll ngio*:kor

Wi*Aia

iETar*ro. i.ig ,g*;s a sajdt eljdniainak in$it itbtden a batisdgnak a jogsrybi$okon Hviil, bekd
,iriAyaoto*, eiarinra* segttik i nrnktljdt, addig jogu irde .ke. mirye'tti$beq a jogban jiratlat iigf,il
;grorit ,t<ka<!ttn. A Jegyienk egenl1segnek elw e*.ert e teki'ttetbe" a,! ktiteteb ne& bog a t*ocidks
7-^6r* bl41*ltd ,tUtdtik-*natko{Asdbai a nisqomh n@mkisl is a4 adax slocidlis elllnisbat kiitete d
e[dnimil pontos * dhgos trliiko{atist k@on.
'
A leterheltsZg i, iAyor6 szab6lytendszet opin ugyanakko r az igy;tt;z6k szilo,zra is
^
tehementesit6st i.Ie-oten. egy olyan, letolthet6, kinyomtathat6, iigyf6lnek igazolhat6 m6don'
p:.pfu apon is irtadhzlt6 infoil"ici6. csomag, amely LrJithtt6viL 6s kiszit:nithat6vd teszi a szoci6.lis
hat6sigi eliirist a riszotul6 eset6ben'
"A'oissz6ss6g
tartom egy.olyan,
i<iv5beni elkertil6se 6tdek6ben ez6rt sziiks6gesnek
"kar6rth.t6e.,
naprak6szen
amely
megfogalmazott t6i6koztzt6 kiadisig
nyelvezet6ben i.
7

Amely kaitelezetts6geket az Akr. is itvesz.
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*z tdott szociilis eli6r6sban kcivetend6 iltaL6nos eljir6si ten&5!
tudnival6kr6l az azol<hoz 6[z<itt t6szletes magyatizzttal, ilet6leg tovibbi el6rhet6s6gekkel egyiitt.
V6giil ki kell t6mi ar:.a a. vasgilat ittzl felt6rt kortilm6nge is, mely szerint a visszissig
kialakullsiban kcizrehatott az is, hogy rz i5nkotmityztn itgy-tnt6z6 nem r<igzitette a FOKA
tdatbLzisibtn azt, hogy a Panaszos jogosult az ellAtasta. Ennek kcivetl<ezm6nyek6nt a hatiskortel
tendelkez6 hat6sig csak n 6ves feliilvizsg6lat sot6n szembesii.lt azzdo hogy
parr szos
^
kotelezetts6g6t
nem
teliesitette.
Ezut{n
volt
k<iteles
a
felvett
timogaris^
ielentkez6si
iogosulatlanul
tisszaflzet6s6.t6l rendelkezni, ami ekkorra t5bb szlzezet foint tagys6grendet 6rt el.
A hat6skrirrel tendelkez6 htt6siLg zz 6nkorninyzati ngin:r-z6 mulasztlsa miatt nem
6tesiilt az adrtbinisb6l an6l hogy a paflaszos 3 h6nap eltelt6vel nem tett eleget ielentkez6si
kotelezets6g6nek. Ekkot rnit lehet6s6ge lett volna int6zkedni a iogosults6g megsziintet6s6t6l 6s
felgytiLlemlett tattozis megfizet6s6nek elrendel6s6t6l, amely 6sszeg ekkot csupin a 60
^z ^ddig
ezer fodntot haladja meg.
Jovedelem n6lkiiii triszorul6 eset6ben kiilon<isen jelent6s a visszafizetend6 t6mogatis
n^gysiga, ez6rt nem hagyhtt6 figyelmen kiviiLl az alapvet6 jogok 6rv6nyesii{6s6nek vizsgilatakot
setn
t6ny, hogy a hat6signak volt-e lehet6s6ge z tiszoni6 szlmita z l6tfenntanis6t 6s
^z
^
megelhet6s6t kev6sb6 vesz6lyeztet6 m6dofl eliimi, illetve felr6hat6-e a htt6signtk ll;iriasztzs a.
iogosultsig megsziirtet6s6nek elhiz6disiva'\ .illetve a jogosulatlanul felvett t6mogat6s
felha ltns2[cl'i5ival kapcsolatosan.
A fentiek ilapjin illispotrtom szerint az orkotmiryzati hat6s6g t6sz6t5l megval6sult
mulaszds miatt a panaszost6l alapjog s&elme n6lkiiLl csak az els6 megjelen6si kotelezetts6g
elrnaradisiig te! ed6 id6szzh;ta - 3 h6nap - foly6sitott tirnogac{s k<ivetelhet6 jogszer6en vissza.
inforrnilia a r6szorul6kat
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Szoctv. 25. (3) bekezd6s aQ pontja alapjin szoct hs tiszorultsig eset6n a iogosult
blatal m aktiv kotitk ell6lisa k<it6ben foglalkoztatlst helyettesit6 tfunogatist
iilapit meg. A timogat6s t6szletes szzbilyit a Szoctv. 35. $-a tartalmazza. Ennek (3) bekezd6se
hogy a foglalkoztalist helyettesit6 tamogattsu iogosult szem6ly n SJhmi
mondia ki
^zt,
fogldkoztztasi.
szervn6l k6ti az illisketes6k6nt tdrt6n6 nyilv6ntart6sba v6tel6t, valamint koteles az
illami foglalkoztztisi szetwel egyiitftniko&ri.
A panaszos 2015. mircius 7. ntpjit rnegel6z6en rendszeres szociilis seg6lyte volt jogosult.
jogsztbilytkomyezet
vlltozisa miatt a Szoctv. 134/8. S (2) bekezd6se api6n' t htt6signzk n
A
aktiv koruak ellat sir:- val6 iogosultsigit feliiLl kellett vizsgiloia. A Pest Megyei Kotminyhivatal
f,rdt J tist Flratztla a PE-06B/FIAT /2179-6/01-5029. szLni hztitoztaval a panaszos
eg6szs6glr6tosodisi 6s gyermekfeliigyeleti tAmogztzsxa va16 iogosults6git 2015. november 30.
upjLv megsziiritette, 6s 2015. decembet 7. rlu;pi6t6l az aktiv kor6ak ellit6s6n beliiLl
foglalkoztatist helyettesit6 timogatasru val6 iogosultsigit illapitotta meg.
A hztittoztt tendelkez6 t6sz6ben az eliir6 hat6sig felhivta tz tgyfelet atxa, hogy z
hzt toztt ioger6re emelked6s6t6l szlrnitott 15 napon beliiLl a Pest Megyei Korn6nyhivatal Etdi
Jirrdsi I1w*ab Foglalkoztatisi OsztAlyit ftot6bban Munkatgyi Kirendelts6g) ketesse meg 6s
k€rclmezze az 6lliskeres6k6nt val6 nyilv6ntatt6sba v6te16t. Arra is felhivta a jogosultat, hogy az
aktiv koruak elliLtAsLrz val6 iogosults6g id6tzrtamt alatt kciteles Jlbamatlran egiittn kddni a
Foglalkoztatisi O sztdTya,L
A hatarozat indokol6 r6sz6ben k6t alkalommal hivatkozik t hat6sirg az egyiittmfkdd6si
k<itelezetts6g villo)isLra: a7 el6in egiittnfrki)dlst uilklja, illetve a1 eldirt egiiltr iki)d,irt rgtilatkolatban
*llla la megfogzlmazLsbxr.
A fentiek zpj6n tehLt n illlapithzr6 meg, hogy k€t koAgazgztisi el1fu6s folyt, zz e1s6 a'
foglalkoztatist helyettesit6 t rnogztAsra val6 jogosults6g megillzpit sira, a misodi*- az
szLmita. a ifuisr

;ll;skeres6k6nt tofi6r,6 rryltvanr lJLsba v6telre t6rydt. Az ell6tis megsziintetlsire otta va'16
hivatkozissal keriilt sor, hogy a jogosult az egyiitfiifikod6si kotelezetts6g6nek nem tett elege!
ez6rt a vzsgilat f6kusz6ban ennek alapiogi szempontu vizsgilata illt.
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eljirirs szabllyit meg,illapit6 Ket. az alapelveken tulmen5en

alapvet6 iogokat 6s k<itelezets6geket is meghaliroz. Igy a tisztess6ges tgyint6z€shez va!6 iogot, z

iogorvoslathoz va16 iogot, a t idkoztztishoz val6 iogot, az elekttonikus tgytntdzlshez val6 jogot,
€s tz atytnyelv htszritatinak jogiLt, tovibb6 a bizonyrtitsi k<itelezetts6get, a jogellenes eliir6sban
okozott lrir megt6rit6s6nek k6telezetts6g6g a ti\ikoztzt shoz 6.s t6i6koz6ditshoz k,Fcsol6d6
k<itelezetts6geket, z j6biszenri diir6s kotelezetts6g6t.
A kdritgtzgttitsi bahisigok tdjdko{atuisi kntule<ltt:ige n^gaba;a foglalia a jogi k6pviselet n6lhil
etifu6 iigyf6l tii6koz+atisit az igyte lrinyad6 iogszabily tendelkez6sekr6l, a kcitelezetts6gek
elmulasztisinak iogkcivetkezm6nyeir6l, , i"gr segits6gnyujt6s ig6nybev6tel6nek felt6teleir6l. S6t, a
Ket. 5. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben jogszrbily az iigy bonyolults6gita tekintettel tAilkoztatAit
kotelezetts6get irhat e16 a iogi k6pvisel5vel el.jfu6 iigyfelek szim6ra is.
A koztgazgatAsi bir6i gyakorlat szerjr:.t a ha;r.osiryT tilikoztttits, rz igyfelek aktiv segit6se a
j6 k;sztgazgtAs megteremt6s6nek apvet6 felt6tele.
Amennyiben a hatosigj eliirist abb6l az aspektusb6l vizsgaliul hogy t tirszorul6 t
lefolytatott elifuisok sorirt tz egyiittrnfk<id6si kotelezetts6g vonatloz6s6ban a sziiks6ges
trij6koztat6st megkapta-e, mindenekel6tt azt szii&s6ges 6ttekinteni, hog5r az iigyf6l honnan, hogyan
rodolr eldrytesen tAj6koz6dyli a kcitelezetts6geir6l, k6ztiik a 3 havonk6nti megielen6si
kotelezetts6gt6l. Ezzel osszefiigg6sbeo a krivetkez6 megillapilisok tehet6k:
A Nemzeti Foglalkoztarisi Szolgilat honlapj6n, m Elh*isok meniipont alatt szetepel a
T$ikoqlahi a4 aktir koniak elldtisdra oah jogonhaigJeh,itebinfil cim, amely zz aktiv koritk ellitisine.k
k6t tipusit, a rendszeres szociilis seg6lyt, valamint r foglalkoztztist helyettesit6 tlmogat6st, 6s
azok iogosults6gi felt6teleit tqgla\a. Az ehhez a, tA1€koztat6hoz csatolt Kdnlem aktiu koniak
elh nifiak negillapitisira formtrnyofit^rvilny megegyezik a Korm. rendelet 15. $ (1) bekezd6s6ben
foglalt tendelkez6s6nek megfelel6, aktiv koruak ell6t6sa .fuinti k6relem 3. szim6 mell6klete szednti
formanyomtatvinnyal.
A Pest Megyei Korninyhivatal Etdi J6dsi lllataT HatosiLgp F6osztA)y Hat6sigi
Osztilytntk hontapiin Irttilthetd ,tJlontaladnJlk kciz6tt szetepel u tktiv kotuak ellitis6nak
^
lnnegl apit st irinti k6telem formanyomtatvinya. Ennek tartalma szint6n megegyezik a Korm.
tendelet 15. $ (1) bekezd6s6ben foglalt rendelkezls szeini, aktiv koruak ell6tisa irinti k6telem 3.
szimf mell6kletben foglalt tartalrolival. En61 a nyomtatrlryr6l azt kell tudni, hogy sem
tAjlkoztatist nem t^rta)m^z a 3 havonk6nti meglelen6si kotelezetts6gr6l sem az ezt e16ir6
jogszabdly helye nem ielenik meg benne._
A Pest Megyei Korminyhivatal Etdi Jdrisi Hivatal Fo gl koztztast Oszt|lya 6hel r vlzsgi,Jt
eli6r6sban alkalmazott 6s rendelkez6semre bocsitott 1. sz. iratrninta nyomtaminy a' };;a:t6s6g
honlapjin nem lelhet5 fel. Ez u iratninta t:rrall:rLibar, is elt6t a 3. szin.6 mell6Het szerinti
formanyomtatv6nyt6l. Ugyanakko t z htt6sig honlapjin t Jnrnd foglalko{atAi oq16!on intilhetd
iigek menipont Lnrinyit r Nemzeti Foglalkoztauisi Szolgilat horizpiiLtz, ahol e Foghlko{atds
meniipontban t"1l,1hat6 egy Nlomtatuinlok elnevez6sfi menti, im ezek k<iztitt sem szerepel az a 1.
sz. lratnintt nyorntzLLlrany, amelyen a panaszosnak az 6ll6sketes6k6nt tdrt6n6 nyilvintart-'isba
v6tel6t kellett k6telmeznie.
A Nemzeti Foglalkoztatisi Szolg/lat honlapjin az ill6sketes6knek feontartott meniipont
alatt kiilon is megjeleiik egy T$,fko4itri aq ilLisi,ensdki* tiirtind nyiladnutuisba wtebif , de selm
ebben - az egylbk€nt 2074. ianrfu 74. napiin kelt - tAiikoztat6ban, sem a honlap fentebb
megjelolt hivatkozisaiban nncs tiilkoztztAs art6l hogy az egyiittrnEkdd6s ketet6ben a
k6relmez5nek hiromhavonta kell ielentkeznie' Ez ut6bbi tli€koztat6bxt' az szetepel, hogy az
egyiittrndkod6s keret6ben *z LllLskeres6 rendszetesen, a kirendelt$g dltal negadott iddpontban
szem6lyesen felketesi a kirendelts6get, elfogadia t felai nTott munlcit, k6pz6si lehet6s6get,

I http: /
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munkaer6-piao szol#ltat{st, munkaer5-piaci ptogtamban val5 r6szv6telt 6s cin6ll6an is aktivan
keres

munkit

A

k6relmez6 szLmAn tz egy6telmf nfotmict6hoz val6 hozzirf*ist tov6bb neheziti a
Nemzetgazdas6gi Miniszt6dum honlapjin Allirker?sdkilt fii !n6 njtituintatui a ,,6tel il511en
megielent rAjlkoztzt6eis. Ebben az ill:{sketes6k nyilvintzrtisba v6tel6vel risszefiigg6sben az 611,
hogy az ngytnt6z6 az 6ll6skeres6k6nt tdrt6n6 nyilvintartisba v6tel iogszab6lyt felt6teleinek
teliesiiLl6s6t az itgyf6l nifitkozatt, valamint az iltalz bemutztott irarok ilapjin iltqPiga, meg. Az
illisketes6k6nt t&6n6 nyllvant:.rtasba v6tel szem6lyes megjelen6st ig6nyel, az iigy eldont6se
szempontfib6l l6nyeges kotiiLlm6nyek tisztaz st, a munkihoz jutis segit6se, a megfelel5 illishely

felkutatisa 6tdek6ben fontos az iigyf6l jelenl6te. A nyilvintatrisba v6tellel n tgyfll
egyiittrnikrid6si kritelezetts6get villal z kirendelts6ggel. A 3 havonk6nti megielen6si
kcitelezetts6ggel cisszefiigg6 l6nyeges infornici6kag mnt az igyfll oldal;1 1sugri1.rd6 l6nyeges
kotelezetts6get azonbat ez t titjakoztat6 sefii tzrtahn zzl.
A fentiek alapiiLn tehit u illapithtt6 meg, hogy a. t6szorul6 az egftittmrikdd6si
kcitelezetts6g sti6t 61et\elyzet6re vona&oztathat6 pofltos tartalmfu6l a hat5s6gok fentiekben
hiva&ozott honlapiair6\ illewe tii6koztat6 mytgaib6l el6zetesen nem tud &demi infonrr6ci6t
szetezli,,

Afenti negillapiilsok kitstget /eiyin an a7l igaqofdk, hog kdrelne bery jtultit negel6q6en aqiigftl a
mind.enki dhal ehrbetd iltaknos infomdcids fornisokbdl a 3 bannkinti 1'elentkeTindl nem sqmqhetett
nega@oryx, dligos, is eg,lrtelnfi infornlcidt. A tulikoTlahik dltaknos jellegfiek nltak, alkahnatlatok ara,
hog aalidi segixiget ry jtsanak a hinlneqdnek a haflisigi eljdnisban uald eligaTodrisboT,
11.2. A ktiteleTgnsig megjelendse a fomtanlomtattdlJlt belJtijtott kinlmekben
Az e\iir6 hrt6s6g a megkeres6semre rdon vzlaszLban n Flt. 54. $ (9) bekezd6s

b)

pontj6ra hivatkozott, mely alapjin ,,az ngyf6l az 6ll6sketes6k6o t vzl,6 ryivintanirsba v6telkot
villalia, hogy az Lllani foglalkoztatisi szewn6l rz iltala meghztiLtozott id6pofltbafl, de lega-l6bb
hfuomhavonta ielentkezik'. A hivatkozott rendelkez6s szrivegszerfen mt rcgzit. hogy az 58. $ (5)
bekezd6se d) pontiinak 5. alponti6ban meghatirozott egyiittmfik<id6si kotelezetts6g keret6ben - a
(t 0) - ( 0c) bekezd6sben foglaltak Egyelembe v6tel6vel - az iigyf6l
b) az iilami foglalkoztatisi szenrnll az iiJalz rneghatitozott id6pofltban, de legalfbb
hdromhavonta jelentkezik...
tafialfinzz ,hogy
Ezzel osszefiigg6sben pedig az Flt livatkozott 58. S (5) bekezd6se
^zt
^
tiiruiry alkalnalisiban illiskercsd egebek nelbtt aq a s7eni!1, aki elbelyeqkedise hdekiben aq dllani
fogblko{afid ryru,el egiianfi ki)dik..."

A vizsgilt esetben a panaszos a szoci.ilis ell6tis6nak feliilvizsg:llata sorirrr az e1ifu6s els5
szrktsz bxr r foglalkoztatist helyettesit6 timogatis irinti k6telmet nyiitotta be.
A foglakoztztast el5segit5 dmogatis irinti k6relem vonatkozisiban az Flt. 54. $ (1)
bekezd6se tattalmaz rendelkez6seket. Ezzel 5sszefrigg6sben a tcirv6ny hivatkozott sztkzszz rzt
mondia ki, hogy a foglalkoztatist el6segit6 t4rnogatis fu6nti k6telem az iilzm:, foglalkoztatisi szer..r
honlapiir6l letolthet6 formanyomtatvinyon'0, valamennyi el6irt mell6kletet becsatolva
elektronikus forrrrbart is benydithat6. (Az iill,mi foglalkoztatisi szerv a k6telmet 6s aonak
mell6kleteit azok megvzltoztathattdans6g6t biztosit6 zirt itfoffnaikei rendszetben titolja.)
A Korm. tendelet 15. $ (1) bekezd6se azt tendeli e\ hogy rz a.ktiv koriak elT6tAst ttLrra
k6relmet a, 3. szirm,6 mell6klet szerinti formanyomtatvinyon kell benyiitani. A ,,K!rubn akt[tt
koniak elldtds,inak n eg/illaPftnsnrd' cimet visel6 fotrnanyomtalviny 4. pontia tattzlrrazza' L
,J'llilatkoqatok"-tt. A k6relmez6 a 4.3.6. pontban nyilatkozik arr6l hogy villaljt az elhelyezked6se
6rdek6ben sziiks6ges, zz 611arri foslalkoztatisi szervn6l tort6n5 nyilv6ntargisba vlteh 6s zz iilzmi
I
vetel
r0 L6sd a fentebb r6szletezettek szetht.
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foglalkoztatisi szenrvel val6 egyiitunffkod6st, illetve a 4.3.7. pontbanll vLl1al1a, az egyiittrnrikod6sre
kiielolt szerrvel val6 egynttrnffk<id6st.
Ez, t k6telez6en alka)rnazard6 formanyomtawiny egy6b, zz egyiittnfikod6ste vonat-koz6
inform6ci6t, kifeiezetten pedig a 3 havonk6nti ielen&ez6sre v2l[ ut"li5! va,gy zz ezt el6it6
jogsztbilyta (Flt. 54. S (1) bekezd6s b) pontfa) val6 hivatkozist nem taftalmaq, aliit rzt ielerl.t,hogyr
ehhez kapcsol6d6 kotelezetts6g6t6l z k6tehnez6 ebb6l a dokumennrmb6l - tz etedeti:,
foglalkoztatist el6segit6 timogatis ir6nt benlniitott k&elemb6l i)letve az ahhoz kapcsolt
t6i6koztzt6b6l - nen k@ egirtelnfren inelne<hetd eliga<it/itt.
Megkeres6semre valzsztl t hrt6sig t panaszos Pest Megyei Korninyhivatal Etdi Jitisi
Hiv*al6ruk 7. sz. lrmrillttA1in (Nliladntarilisba ultel ininti kerehn) kitoltiStt k6relm6t bocsitotta
rendelkez6semre. A 4 - szilll,ozatlzrt - oldalt tartalmaz6 7. sz. hztmil;.tirp az Flt. 58. $ (5)
bekezd6se d) 6s k) ponti6ra'2 hfv*kozvr teszi lehet6v6 az ill6sketes6k6nt tdrt6fl5 nyilvintzrrAsba
v6tel k6telmez6s6t.

panaszos szLmxa a hat6sig tz aktiv koruak ell6t6sira val6 iogosults6ginak
megillapitisakor, 15 napos hzt6td6 kit6z6s6vel rendelte eI, hogy n ill sketes6k nyilvintart{siba
val6 felv6tel6t k6relmeznie kell. A panaszos az eliiLtis m6sodik szakzszibrn - a Pest Megyei
Korminyhivatal Erdi Jit6si l\vrtalc im6nt hivatl<ozott 1. sz. iratrnin tiiin Q'Iyiluinunisba uilel
inlnti hirchn) benyijtott - k6telm6ben, nyilatkozott art6l hogy az elhelyezked6se 6rdek6ben a
iLrisi hr*alnzl az egyitnnrikcid6st v6llalia. Ezt, az egyiittm6k5d6ssel osszefiigg6 tT,iatkozztot a
k6telem 5. poflil- afidfrnzzt. A k6telnez6 ehelyiitt, tz 7. sz. iratnrinta 5. pontj6ban az ,igetf'
v6lasz jelril6s6vel vithszgt a ktive&ez6t ,,Elhelyezked6sem &dek6ben t lirisi hiv*all"l zz
egyiitrnfik<id6st villalom+".
Ezen 5. ponthoz tattozik egy v6gjegyzetben szetepl6 *-gal 'lebett magytiz6 sztiveg is.
Ebben - a k6telemhez fizott magyrr z6 sztivegr6szben - ielenik meg az egyiittrnrikod6si
k6telezetts6g fzrtalmitv kapcsolatosan a krivet.kez6 tagmondat ,,a Pest Megyei Korm6nyhivatal
Ora, 1,lA.i Hixzt t Foglalkoztarisi Oszt6lyirr6,l m ralz meglt2;tatozott id6pontban, de bgakbb
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Nemzetgazdas6gi Miniszt6rium honlapj6n megielent, fentebb m6t hivatkozott
ri46koztat6btn, a Nlontatadnlok pont alatt tz ii\ hogy az tgyf6lnek rlyorrfiztva,Jyt nem kell
kitriltenl n eliitLshoz sziiks6ges k6relem, ntliztkoza;t az informatikai rendszetb6l genetil6dit,
melyet az ngirtt1z6 tolti ki az iigyf6l ielenl6t6ben. A h6tomhavonk6nti ielen&ez6si
k<itelezetts6g6[ tehit a panaszos akkot szetezhetett el6szot tudorn6st, amikor a Nyil*intattisba
,,itel iflit ti kiftlnet u ngytrt€26 az elekronikus tendszetben a panaszosnak kit6lttitte.
Mhdk6t vizsgilt hat6s6gi ell fisb2ltr iogszzbiiy itla el6 a k6relmez5 szindakim.k
nyi.la&ozat ugLn tittt6n6 megismer6s6t. A panaszos tehit mindk6t, hat6s6ghoz benlniitott
k&elm6ben nli k tko <dt o t tett.
A kozrgazgatisi hat6s6gi iigy int6z6se sorin nem elegend6 a k6telemben foglalt adatok 6s
.informici6k ismeiete a iogszibi,lybal rrregtrz;tatozott iogosultsigi felt6telek itzsg aa sotdn, tz
eljfu6s l6nyeges eleme a t6ny6ll6s isztazisa, mely sor6n n eliirits tobb, l6nyeges elemmel eg6sziiLl
ki, amilyen p6ldiul t nytTatkozatt€teL

A

2016. irlnius 9. napj6t6l hat6lyon LiviiLt helyezte a 776/2076.
l'z Flt. 58.
bat ..
S (5) E tdrveny dkalmazls
d) 6ll6sketes6: az a szem6ty, aki
11

a 25.

-

ffI.6) Korm.reodelet 23.s

ill6sketes6:

olrrirti.,lrro.ry

l6tesit6s6hez szii&s6ges fett6telekkel teodelkez6,

611{sketes6,

30 elet6v6t - be -nem tcilt<jtt' a
az illtmi fogldk.oztariir szefr 6ltal nyilv4ntartott

fels6fokri v6gzetts6gfi szem6ly eset6n

kj pfly"k"z66

AeGsAt

(2) c ponqa

jogosults6got'
fltt6ve, t a i.llisketes6si idracl6kta a tanulminyaina-k befeiez6s6t k<ivet5en nem szerzett

Nem tekinthet6 p6lyakezd6 6ll6skeres6nek, aki

diiban r6szesiil
1. terhess6gr-gyein&6gyi seg6lyben, csecsem6gondozisi dijban, gyetmekgondozdsi
tolti,
biirotet6s6t
eberis
i.lletve
szabadsigveszt6s,
2. et6zetesieilt6ztat6sban varr,
3. sot- vagy tartal6kos katonai szolg"6latot, tovibb6 polgiti szolg'latot teliesiq '
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A Szoctv. 10. S (1) bekezd6s6ben megfogalmazott 6ltal6nos szabAly szertnt a szociA.lis
ellLtista v 6 jogosults6g elbkilisihoz a htt6si,g felhivhatia a k6relmez6t, hogy csal6dia vagyon!
j<ivedelmi viszonya:t6l rytJatkozz6k tllewe nokat tgazolya.
A vizsgilt esetben az eljilr: hat6signak a Szoctv. 134/8. S (3) bekezd6s6ben foglalt
tendelkez6se elepjir, t panaszos szoctihs tiLmogttAsinak feliiLlvizsg:ilata 6s aktiv kot/uak elL6tisira
val6 jogosultsig6nak meq"{llapitisa krjt6ben azt a felt6telt is vizsg6lnia kellett, hogy a. k6teknez6 t
foglalkoztatist helyettesit6 timogatisu iogosultak sz mata el6irt egytittmfk6d6st ,Uildtkl<atbafl
villalia-e.
Az 6lliskeres6k6nt tdrt6n6 nyilvintartisba v6tellel kapcsolatos el)irisban az igyf6llel v 6
egytitua6k<id6s kovetehn6nyenek 6s NGM rendelet 2. $ (2) bekezd6s6ben foglalt
kritelezetts6g6nek eleget t6ve a hal.osiry t t&ryillis ttsztiz stkot6ben a nyilvintart{sba v6telt k6r6
szem6ly rytilatkoryta, tovitbbi n iltal" !gmutaL6 ira,tok
megvizsgilla az Ftr 58. $ (5)
^aplilnfennillisitt 6s meg6llapitia, hog5r
bekezd6s d) pontj6nak 1-4. alpontiaiban meghatfuozott felt6telek
a k6relmez6 illiskeres6 szem6lynek min6siiLl-e.
A k6irgazgatiit ellitLs alapelvei krizott megfogalmazott igyf6lel val6 egyiittnfkod6s
kovetelm6nye megkivinia, hogy tz eljfu6 h*6sLg tev6kenyen kozremrikodjon n ngyfil
szindlkAta,k megSsmer6s6ben.
A k6telem - igy a formanyomtatvinyon benyfitott k6relem is - tz tgyf|l szindlk t felezi
kt, n igyf6lkezdem6nyez6se az elllrLs megltditisitt. A hat6s6g a dont6s6t megalapoz6 t6nyeket
kciteles az eljitisdbart feluimi 6s bizorryttan A hat6sigi eli6dsban u ngyfil felk6t6se rl,tbtkozat
megt6tel6re a kozrgazgatiLsi szerv drint6s-el6k6szit6 ellitisinrk a r6sze. A nrl:I,alkozrt olyarr, az
ngyfil szind6kinak felt6t6st c6lz6 elifuisi cselekm6ny, amely a k6telem t6nyleges tartalmit
kibontia, z-k1telmez6 rr7,t1a*oz*bxtkifejezett sz6nd6ka felt6tele a k6telem elbitil sintk
A felek - kcilcs<inris 6s egybehangz6 - jogrydatl<ozttAnak a szerz6d6ses eliitisokban
megh*itoz6 szelepe van. Ebb6l keletkezik a kotelezetts6g a szo\ atzs teljesit6s6te 6s
jogosultsig a szolg6ltat6s kovetel6s6te.
A Ket. a h*6s gi szerz6d6skot6st tzglal6 szakxzaihoz fizott kommentltia emeli ki a
krivetkez6ket: ,yt torv6ny ugyanis er6siteni kivdnjt ut a szeml6leteg hogy a koztgazgtds dolga a sz6 legnemesebb 6rtelm6ben - az [gyfelek kiszolg6l6sa, akir akk6nt, hogy hat6srlgi
igazolvinyokkal hqt el 6ket, *6r igy, hogy dcint6st hoz koztgazgatAsi ilgye.ikben, igy p6ldiul
hat6sigi enged6lyt ad ki a sz6mukra. A kozigazgat si hat6s6g tehit tcibbnyire nem ellenf6lk6nt
keriiLl kapcsolatba az iigyfelekket s c6lia nem a kozhttalmi eszkcizcik min6l sz6lesebb korri
a,lkalmz.rzi.sa, sokkal inkibb az, hogy - amennyiben az tigy jellege ezt megengedi - az igyf€llel
egyfajta patmeri viszonyt kialakiwa torekedj6k valamely koz6tdekf c6l el6t6s&e vagy valamely
maginc6lnak a k6z6rdekkel va16 osszhangba hozttalatt."
Az ngyfll k6relm6nek e'lbititlisr t vizsgilt esetben azonban k<izhatalmi ielleg6, teh6t
hat6sigi dont6s volt, mely keret6ben a hat6si.g - tenyall s isztiziLsit, inkluzive a k€rclmez6
^
szind6kinak megismet6s6t kovet6en - egyedi tglrben, egyoldali hatalmi aktussal hatArozott z
k6relmez5t megillet6 jog6l, dllapitott meg ko telezettsiget szdmin'.
A kotelezetts6g el6fuisa tekintet6be n aKet.72. $ (2) bekezd6s6b6l kell kiindulnunk, amely
kimondja, hogy kdztgazg;tltsi hat6sigi tgy (a tov6bbiakb an: ha:t6sig1 iigy) minden olyan iigy,
amelyben a koztgzzgztisi htt6sLg a7 iigllfelet ririntd jogol uag ki;tekssiget dlloPit neg rdatot, tdrryt vagy
yezet vagy hat6s6gi ellen6rzlstvlgez.t3
logosdsagot igazol, hat5sigi nyilv6 rtt^rtist
el6irisa teklntet6ben annak van jelent6s6ge,
kotelezetts6g
A wizsgllat szempontiib6l a
amit a iogsztbilyhely a iogok 6s k6telezetts6gek tekintet6ben t^rt:-hn z, azn a hzt6sig1 eliLrdsbart
az e1i5s6 szetr az igyfelet 6dnt6 iogot vagy kdtelezetts 6get neglllapilia.
Az 6rdemi kozigazgatlsi aktus fogalmit az Alkoftninybir6siLg e 194/ 2070. (XII 17.) AB
httAtozatJrb,ln 6gy de6ni,lta, hogy az olym,, iogsztbilyon alapul6 iogalkakmz6i tev6kenys6g
amely sodn zz dti6t6 szew egyedi iigyben egyoldali hatalmi aktussal drint a k6relmez5t 6rht6
13
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iogr6l. Egyedi (hat6sigi) iigynek tehit az tekinthet5, hz n tgy nt6z6s6re feliogositotg hadskorrel
rendelkez6 kcizigazgattsi szew az tgyf6l k&elm6t dont6se sorin elbirilia.
A jogokat 6s k<itelezetts6geket tehit a kirztgtzgztAsi szerv d<int6se - a vizsgilt esetben az
aktiv koruak ellAtAsitr val6 iogosultsigot megillapit6 httitozat - ha,t6,tozza, meg, term6szetesen
az igyfll jogszabiiybm el6itt felt6telek tekintet6ben tett nyilatkozatira is figyelemmel.
A hat6sig ellirist ez6rt akkor jogszetfi, ha a dtint6s6t meg apoz6 t€tyeket tz tzt
el6k6szit6 eliitisban feltAtla,6s hat6s6gi hatAtozztban dont a k6relmezett iog6l, valamint el6iria
zz artthoz kapcsol6d6 kritelezetts6geket.
Alapvet6 fontoss6g6, hogy t koztgazgatisi szerv gyots, egyszeni, az illampolgitok
sziriru is ittekinthet5 eljit6s keret6ben, a tdfs6nyek kovetkezetes meg@tislv^l 6s a szakmai
szempontok 6rv6nyre luttaCis6val jfufon eI. Mindezek hiuLnyu. t hat6sigi iigyek tisztess6ges
int6z6s6hez val6 ioegal nem osszeegyeztethet6 eliit6st etedm6nyez, amelynek kovetlezt6ben az
elifuisban k6relmez6k6nt t6szt vev6 6llampolgit szociilis biztonsighoz fiz6d6 ioga is setelmet
szenvedhet.

A vizsgilt eli6r6sban m igyfelet 6tint6, 3 havonk6nti megielen6si ktitelezetts6geg mint az
egyiittmikod6s egyik ktit6tiumit, az Flt. 54' S (9) bekezd6s b) pontf a exPlicit m6don

lr;.gfogzlmazta. A 3 havonk6nti jelen&ez6si kotelezetts6g azonb^n ugyarrilyen vil6gosan 6s
nem ielenik meg a hat6sig iltal dkalmazott 1. sz. irauninta (|Jyilvintartisba v6tel
"gyZrt"l,r6.o
irTnti k6relem) ny atkozat t6sz6ben. A hat6sig a 3 havonk6nti megielen6si ktitelezets6ggcl
osszefiigg6 szfufldlkjln?lk feltititsfua sz6vegszerfien nem oyilatkoztattz zz igyfel6.t. Az iigyf6l
sr.io.g"iir6eo arra vonatkoz6lag nyilatkozott, hogy a ilr si hivatallal az egyiittrnfikid6st v6llalia.
E tekintetben teh6t t6ves u e11fu6 hat6siry megketes6semre zdottvilzsz ba foglalt hivatkozisa.
A vizsgilt ellfurist uorr alapelv szemsziigeb6l 6ttekinwe, ame\ szerint t koztgtzgtast
hat6sig az ngyf€l szimfuta biztosi$a, hogy jogair6l 6s kcitelezetts6gek6l n:dom6st szetez.zel, M
6llapithat6 mig hogy a kialakult iogalkalnaz6i gyakotlat a iogkovet5 mzgatznis tanrisit{sinak
lehet5s6g6t tendkivti{i m6don megnehezitette a k6telmez 6 szimxa.
) logalkatna4ii gakorlaw a jogosult kiiteteryttsigsi teljeitisinek elmara&fua eseth alkalna4a 6
sryoktid tikniben ti4sgllua a{ k neglllapithatt, hogt amenn-yiben a jogomlt a kii$ga<gtii eljdnltbatt eg
oian kiitehryn,igir,,6i ien kap illdnak negt'ebln tui:ik0<latdit, anelmk figsd kiiwtkeqnirye a sTocid[u
il.,itdsAook it*t11*r, urabk- tryikcillja pedig a jogostlatlan felwttnek nifisitett hinogards egt iitslegben
fiiainn vissryfTeiise bhet, akkoi eqa jogukorlat nen p s4tin a 1olbi(nn gho(, fu a s(oc ilis bi{orrilgho<
ji$ddjog iru,iqyetiil,it,it ir ellebetetleniti11.3.

Aqegiitnnkiidii

kiitehryttsigr1l

wh

nnde lkerys a batdsdgi hatuim<atba"

A Ket.-72. $ (1) bekezd6se alapifur a hatarozattak - ha iogsztbily tori'bbi kcivetelm6nyt
nem illapit meg tartilmazntz kell" a kotelezetts6g teliesit6s6nek hrtinapiir vagy hat6tidei6t 6s
az onk6ntes teljesit6s elmamd6s6nak iogkrivetkezm6nyeit is. Az indokolisban pedig meg kell
hoztz.
a hzt6s6g
ieleniteni azokat a jogszab6lyhelyeket is, amelyek alapiin

-

th

'rozttot
AKorm.rendeletlT.s(1)bekezd6setov6bbik<ivetelm6nyeketillapitrnegazlktil
koruak ell6tisri.nak megillapiUisit 6l sz6l6 h 6toztt tartalm6nak tekintet6ben. Eszerint abban
tendelkezni kell a foglalkoztatist helyenesit6 cimogarisra iogosult szem6ly eset6ben
- ^z Szt.35. $ (3) bekezd6se szerinti kotelezetts6gekt6l,

-ar6l'hogyaiogosultmikorktiteleseziilemifoglalkoztatrisiszetvet

felkeresni, tov6bbi
rs'
- az egyiittrnfkod6s hiinyinak az Szt. szerinti iogkovetkrczmtnyeir6l
tattalnina'k
hatirozzt
sz6l6
meg6llapitis6r6l
A Korm.reridele t n 2;ktiv korriak ell6t6sinak
35. S (3)
Szoctv.
is
az
tKet 72. $-6ban foglaltakon tuli kovetelm6nyeit megillapit6 tendelkez6se
bekezd6se izerinti k<itelezetts6gekre val6 hivatkozisra kothtoz6dik'

ra 2018.
iantti,t | .

mpjit6l az

A}.J.. 81 .

$-6nak rendetkez€sei az ir6nyad6k'

2t

A Szocw. hivatkozott 35. S (3) bekezd6se

t

fog)aJkoztatist helyettesit6 tL:nogatAsra va,l6
iogosulsiggal cisszefiigg6sben rzonbxt ketetfelleggel mind<issze tzt szzbLlyozzt, hogy a iogosult

az hmi

foglalkoztztisi szewn6l az ill6sketes6k6nt tort6n6 nyilv6ntartisba v6tel6t k6mi,
az illani foglalkoztatisi szerrvel egytittrnikodni.
A Korm. rendelet 17. $ (1) bekezd6s szerinti k<itelezetts6gt6l tehit ar6l, hogy a iogosult
koteles
tz zl)zmi foglalkozatisi szervet felkeresni, a hat6sig a ,tizsgiit l;^a,ti:rozatirba.n
mikor
rendelkezett. A panaszos aktiv koruak ellitAsln, ezen beliil a foglalkoztatist helyettesit5
tAmogatisra val6 jogosultsig megillapieisir6l tendelkez6 PE-068 /IlA'l /2779-6/07-5029. sziLrnn
hatitozttbzn a Pest Megyei Korrninyhivatal Erdi J6risi Hiv^t^l^ a Szoctv. 35. S (3) bckezd6se
szetinti k6telezetts6gekre vonatkoz6an ugyanis el6irta,hogy t panaszos 15 napon beliil koteles az
6llami foglalkozta!6si szewet felketesni, 6s t6szletesen Egyelmeztette az egyiittrn6kod6s hi:lnyinak
iogkovetkezm6nyeire is. E tekintetben tehit a hat6sig eliit6sa iogszerff. A4 aq elfiinis aqonbar rcnt
sqenpelt a ba*im4atban, bog a jogos tnak aq dlkni foghlko(ailn sqernxl uah egiittnikiidu kentiben )
hanfia nndsqmser jelentkeryie kell. Ellerke$leg a hatatoztt iltalinos jellegri kotelezetts6gk6nt irta
egiittnfrki)dri a Foglalkoztatlsi
el6 a hat6sig a iogosult sz5,mira, hogy koteles
Oszt6llyal, de at6l, hogy a folyamatos egyiittrnikod6s Pontosan mit takar, 6s hogy annak milyen
rendszetess6ggel kell megtdrt6ori e, t hatitoztt l;.ellr tendelkezett'
allmr,l. foglalkozatisi szervn6l val6 3 havonk6oti ielen&ez6ste val6
Ugy^nigy btArryz.tk
^z
rltalAs r hz;ti::ozat indokol6 r6sz6b6l is. Ebben p:usztzn az t meghatltozis szetepel, hogy a
jogonltak r<timdfa e1,62rt egytttrnffk<id6st villalit a timogatott. Azt azonbm, hogy pontosan mit
sem
ielgnt aq ehirt eglittnfrktidis, ttt sern feitette ki a dtint6shoz6, emellett perlig azt t iogsztbilyt
54.
kotelezetts6get
tartdmazza
a
megfogalmazisbat
S (9)
€lt
ielenitette meg amely pontos
bekezd6s b) pontia).
A tendelkez5 r6sz viligossiga alapvet6 jogbiztons6gi kiv6nalom, ami mag6ban foglalia,
hogy mind sz<ivegszetffen, mind a dont6s eglsze dzpjh, annak osszefiigg6seiben is egy6rtelnfien
6rtilmezhet6 legy en az tgyfll szitmirals.
A hat6s6g rendelkez6s6nek egy6ttelmdnek, kiolvashat6nak kell lennie magib6l t
bat6rcz*b61, hogy tdr6si kotelezets6geg v,Igy zkiv tev6leges m,;gttzrtist vir-e el az iigyf6l
t6sz6t6l ffrtuia KFv. Ill.!7.666 / 2012 /27.).
Ncm lehet figyelmen kivtil hagyni r tAmogatis k6s6bbi megsziintet6s6t eredm6nyez6
k<itelezetts6get artaknaz6 jogszab6lyhely a hatirozat indokolisib6l val6 kihagy6sit sem. Az eliLt6
szefvet ktiti a Ket. a tekintetben is, hogy a t6nyill6s meg6llapitisa mellett a dtint6s alapjiul
szolg6l6 jogszab6lyhelyek pontos megielol6s6t is szetepeltemie kell t}aztinoz* indokolisiban. Az
sem elegend5, ha csak a iogszabLly (sz mmd, cimmel) ielenik meg az indokolisban, konkr6tan
meg kell felolnie a hzt6signtk azokat a tendelkez6s6ket, amelyeken a hztittoztta ny:ugszJr^,
- Az, hogy t tizsgilt hatirozetbtn a 3 havonk6nt eg5riittrnfkcid6si kritelezettsegen kiviiLl az
azt el6it6 FIt. tendelkez6s sem ielenik meg, az6rt is vissz6s, mert az egyiittrnffk<id6si kcitelezets6g
vonatkoz6s'ban a szocii.lis irgyben hivatkozon szoctv. 35. S (3) bekezd6se az Flt. 54. $ (9)
bekezd6s b) ponti6ban foglalak n6lkiil n eln, v^gy nem egy6rtelmien 6rtelmezhet6. A iwsgilar azt
is megtillapitotta, hogy nem csak szrivegszerfien nem irta el6 a, httfuozat ban a iogosult sz6sitt,
-3 havonk6nt
jopzab6lyi
hogy
lelentkeznie kell a foglalkoztarisi szervn6l, de az ezt el6ir6
hivatkozist sem jelenitette meg az indokolisban.
E tekintetben nyilvinval6an bonyolitja a kotelezetts6g el6ttirsirt n, hogy a szociilis
timogatis iigy6ben eljir6 hat6signak egy olyan k6rd6sben kell t koztgazgatzsi havtozttban
katelizets6gei m eghttittozn:z a iogosult szimira, amelyet els6dlegesen a foplalkoztztirs sztbi)yztt
megszab6 iigsztbily h d6. Ez z..a vezet)tet6 vissza, hogy maga a Kotm, tend_elet 17. $ (1)
belizd6s sem rendelkezil az zrktir. koriak ellids6nak megillapirisfu6l sz6l6 httatozat
tartaln6nak tekintet6ben csak art6l, hogy abban szetepelrrie kell annak, hogy a k6relmez6nek
mikor kell felkeresnie az illami foglalkoztatisi szewet, hogy ott az illiskeres6k6nt tort6n6
nyilvintatt6sba v6telt k6relmeznie kell, .illetve hogy az Lllamt foglalkoztatisi szerwel egyiitt kell
k<iteles
,6s
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mfik<idnie, valamint

a.

hat6roztmtk

ki kell t6mie
hi6nyinak
^z egyiitfindk6d6s
hrtArozatnak
mit kell t^atdfinznl^

is, de xta. tlzve, hogy a

iogkovetlezm6nyeire
^z
egyitrnfikod6s teliesit6s6re n6zve , nerl:, tatt^lrl;Laz el6tasL
Tovibbi hiinyossiga a, szaba.lyozisnzk tz, hogy sem a Szoctv., sem z Korrn.tendelet nem
hivat-kozik u Flt. hatonhavon-k6nti jelentkez6si k<itelezetts6get tartaktzz6 54. $ bekezd6s (9) b)
poni^r^, de sztivegszerien sem ielenik meg benniik m, hogy a iogosult legalibb h6rornhavonta
k6teles ielen&ezni az illar:ri foglzlkoztzt si szenm6l. E zzel hozhtt6 cisszefiigg6sbe az a vzsgiit
esetben is tetten 6thet6 hibis joggyakorlzl hogy t k6telezetts6get e16t6 htt6s $ hatatozatban
nem ieleniti meg sz6vegszerfien a h at6sig ahirorrltavonk6nt megielen6st.
A hat6sig szimita, a, jogaka,lmzziLsb6l ad6d6 iogszabinytsmeret alapjin egyenesen
k6vetkezik az Flt. hivatkozott szakxzdb6l a hiromhavonta tdrt6n6 ielentkez6si k6telezetts6g. Az
nem vithat6 el a iogban sokszor iuatlzr r6szoru16kt61, hogy felkutass6-k, 6s tz 6gaz*,
^zonbz;n
iogszabilyok szdvegeinek <isszevet6s6vel 6ttelmezz6k tzokat a - a. hzlitoz*ban sem
iogszabilyhelyk6nt, sem szcivegszerien nem hivatlozott - kritelezets6geket, amelyek a
iogosults6guk felt6teleire vona&o z6 lLny eges el6iriLsok* tandnaznak.
A kdztgtzgttitsi hatarozatnk egy6rtelmffoek, kcivethet6nek 6s v6gtehaithat6nak kell
lennie. Ez6rt a dont6sb6l egy6rtelmrinek kell krive&eznie a ktitelezetts6g cimzetge szimLtz, hogy
a hat6sig mtTyet magztat+Ast vit eI t6le. Erre a vzsg6lt dont6shozatala sorin az elifuo hrt6siq
nem volt Egyelemmel. Azz , hogy httarozatatak indokolisiban nem ,elenitette tlrrcg
^zt ^
jogszabilyhelyet, tmely a,lzplLr, t hrtarozatzt rneghoztz, 6s amely ilapjh t k6relmez6re
jogszabilyi tendelkez6sb6l eted6 kritelezets6get t6tt, a hat6s6g megs6rtette r kozrgngttAsi eljiris
szzbLlyatt Ellfuisi-,ilal megfosztottz p^r\ szost att6l, hogy a, rcL lrfurytd6, a, szimfua el6itt
^
kotelezetts6get pontosan megfog mtz6 jogszabilyt rendelkez6st megismele, a, jogszrbLly
el6idsit betartsa.
Mindebbdl kiirctkeqden negilla?itlttan, bog aq eldnii sTabilok negsinisinek kiiwtke4liben nn
?ur<lirl a kdnlne46 tis4essi.ges hahisdgi eljnrdibo< uah joga :eriih, banen a7iltal, bog a haflisdg a
bahimqatban a nisqontld sTociilis elkni:dnak eyk fd rtbihlh negsrybd jogs4abdlt ,,ern sryft?eltette, a
panaqos s4ocidbs biTlonsdghoqlfrfrqddd alapretdjogirul

tis:491fiiggisben is uissqisstigot

okoqox.

11.4. A,,kioktatis" hatdmqatba foglalisdnakjelentdsi,ge
Annak megit6l6se, hogy a riszorul6 szem€Ly szimLru, z hat6sLgl hztztoz ban kozolt mely
inform:ici6 min6sii,l l6nyegesnek, a k6telmez 6 szAnLta. a sajdt llerhelyzete dcinti el. A jogosult
szimata a hat6s6$ hatitoztt, tz tbban biztositott jogok, 6s el6irt k5telezetts6gek akkot
mutatkoznak me gi aiaa^", mikor az adott iogok}al 61, .illetve a kotelezetts6gnek eleget tesz. Am
ahogyan az tgyfll r€szite a hzt6siLgp hztirozat ttla el6 z meghatirozotr egyiittrnfikod6si
kcitelezetts6get, az eljdr6 l.rrt6siq szirmfut a Ket. teszi ezt, mikor n apelvei kcizcitt kimondjar6,
hogy a kti{gazgahii hatdrng (...) aq egys4efisdg is aq iigfillel aali egiittntilktidrs kiiwtelnrinldnek negfelelden

kiitebs eliinti.17

a hat6sig szLmxa trla el6 a t6r6nyr8, hogy tz iigyf6l 6s u el1fu6s egy6b
szimim biztositla, hogy iogaikr6l 6s kStelezets6geikr6l tudomist szetezzetek, rmttt

Szint6n
t6sztvev6le

u ngyfih iogok gyakotlisit.
tekintetben tehit kiemelt ielent6s6gri

azt is, hogy el6mozdtqr

t htt6sig felel6ss6ge az iigyf6lnek sz6l6
hatAtozatbrn tort6n6, irdsban megjelen5 kioktau{sa tekintet6ben is.
A Pest Megyei Korminyhivatal Etdi Jir6si f{iy2t"la u rktiv koriak ellllis6n beliiLl
E

foglzlkozatist helyettesit6 timogatAstt val6 iogosults6got megillapilo hetarozztzbtn az
szrivegszerien nem jelent meg hogy a k6telmez6 az dll6skeres5k6nt val6 nyilv6ntanisba
v6telekor vi dit, hogy Lz Allarni toglalkoztztitsi szetn€l tz iltala meghzthozott id6pontban, de
16

Ket. 1. g (2) bekezd6s
Az iigyf6llel val6 egyiittmrik<id6s ktivetelnlnylt az Akr. Ajogtrynlng
r6gziti.
18 Ket. 5.
$ (1) bekezd6s
1i

eloe ci:llLsz6

alatti 2. $ (2) bekezdds a) pootiiban
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legilitbb binnhanrta jelen*ezil<. Amint fentebb r6szletesen kifeitettem, a k6telezetts6get el6ir6
httitozatbrn t Jolamatos egyiitrndkod6s szetepelt - a ktjtelezetts6g l6nyeg6nek, a pontos
tartalomnak megielol6se n6lkiil. Az e11lt6 hat6sig kiokitani is elmulasztotta a. hztztozzt
indokohs6ban a panaszost arr6l hogy pontosan mi felel meg a Szoctv. fentebb is hivatkozott 35.
$ (3) bekezd6se iltal el6irt egyiittmfkcid6snek, valamint hogy az pontosan milyen felt6telek

min6siiJo fi a m a to s n a k
Ennek kapcsin tartom sziiLks6gesnek k6t tov6bbi ielens6gre felhivni a Egyelmer Ezek
kcizii,l els6k6nt ara, hogy u elifu6 hat6sig mis tekintetben egy6bk6nt r6szletekbe men6
fenn6ll6s a es ercrr

tijikoztatist adott rigy zz r.ko.v munkaketes6st6l, amint art6l is, hogy mi min6siiLl
munkavillalisnak. Ezek kcizott szetepelt a k5z6tdekfi cink6ntes tev6kenys6g elfogad6s6nak

lehet6s6ge, illewe t hrtAtozat azt is kiemelte, hogy kciteles igl.r"li hogy 30 napos id6tartamban
munk6t v6gzett Ezen inform6ci6 alapiir a parnszos k6s6bb be is nyriitotta az t az tgazollst anely
szerint 2015. decembet 1, 6s 2016. febtuit 15. napja k6z<itt e k<itelezetts6g6nek eleget tett 6s
egeszs6gi 6llapot6t is figyelembe vev6 - tink6ntes munkit v6gzett.
kell muatnom tovirbbiL e.na,, hogy a Pest Megyei
Ebben u, <isszefrigg6sben is
Korminyhivatal Erdi Jirisi Hivat^la az aktiv koriak ellitAsir beliiLl foglalkoztatist helyettesit6
t mogatistt val6 jogosultsigot megiilzpit6 hatirozatibxr a Szoctv' mellett ttibb iogszabllyru
egyszedtsitett
igy p6ld.iul a Munka torv6nyk<inyv6r6l sz6l6 2012. 6vi torr6nyre,

-

ri

I.

tz

-

foglalkoztat6sr6l sz6l6 2070. 6vi IJO(V. tdrv6nFe, a kozforgalmri szem6lyszillitisi utaz6si
kedvezm6nyekr5l sz6l6 85 / 2007.(IV.25.) Korm. tendelete - is hiva&ozott, de t h*irozatbxr
nem ielent meg az emlitett Flt.-nek a 3 havonk6nti megielen6si k5telezetts6get el5ir6 tendelkez6se
€lt. 54. S (9) bekezd6s b) pont). Ennek a vizsgilt esetben az6rt var kiilcintis relevancrAia,, rnert t
paflaszos ellir6s6t 6ppen az6rt sziintett6k meg, me4 ennek a kritelezetts6g6nek nem tett eleget 6s
nem jelent meg 3 h6nap eltelt6vel a hat6s6gnil. Osszegezve pedig zzt kell megillapiani hogy a
panaszos annak a kcitelezetts6gnek, amely szerepelt a httatozatban, eleget tett, amely nem
szetepelt benne, annak nem tudott eleget tenni.
Ezzel <isszefiigg6sben ki kell t6mi ana is, hogy az ombudsmani megkeres6ste kiildcitt
vllzszbzlrr hivatkozott t h*6siqo a Ker 66. $-6ra. E rendelkez6sre hiva&ozva mut2tott fi ara,
hogy, aki az eljfu s sorin valamely hatfuiapot, hatAnd6t onhib6j6n kivtil elmulasztott, tgtzol/si
k6telnet tedeszthet el5.
A tendelkez6semre bocs6tott teties iratanyagot ittanulminyozva n iilapithtt6 meg, hogy
a vizsg{h eljlrisok egyik6ben sem iekilte meg a hat6sig a Ket. 66. $-it, 6s hivta fel ennek alapj6n a
?anaw Egyekn6t artt, hogy tgazo]ulsi k6telmet a mulaszt6st6l va16 tudomisszerzast v2;gy tz
elmulasztott httAnapt6l vagy az
akad.ily megszrin6s6t kovet5 nyolc napon beltiLl, de legk6s5bb
^zbeliiLl lehet el6terieszteni, illetve,
elmulasztott haririd5 utols6 rrtpi/;;61 szimitott hat h6napon
hogy aLz'tgtzolULsi k6relem benpijtisival egyideiileg p6tolni kell az elmulasztott cselekm6nyt is,
.ri egy6bk6nt az ombudsmani megkeres6sre adott v6laszlevel'bet tz eliir.6 szew

^illnt
t6szletezte.

Az alapvet6 jog

szempontfib6l els6dlegesen n l6tyeges, hogy zz ngyf6l
szervt6l a megfelel6 ti\lkoztatist a megfelel5 ketetek koz<itt, a

6rvenyesiiLl6se

ismeri-e a iogait, arr6t az e11fu6
megfelel6 id6ben megkapia-e.

A vizsgilt.."tb* -indattze a misodfokon eli6r6 hat6s6g t6rt ki a PE/GYAM/1539h^tioor t indokol6 t6sz6ben a fellebbez6si haeirid6 elhulaszcls6val
2/2016.
"16^o
osszefiigg6sben artt, hogy az iJtgyfll tgzzolAsi k6relemmel kimentheti magit 6s el6adhatja a
mulasztis onhibin kivii,li indokait'
A Ket. el5iria n ngyf€l til€kozrztas ttk a k<itelezetts6g6t az tgyre t6rry2d6 jogszab6lyok
tendelkez6seir6l, az 6t megillet6 fogokr6l 6s az 6t tethel6 kotelezetts6gekr5l, illetve a
kotelezetts6g elmulaszt4s6nak jogk6vetkezm6nyeir6l'e. A hat6sig tiilkoztzt6si kritelezetts6g6t 6s

re
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me{. P6ld.ik kiragd6sinak, illetve
a t6teles felsotolis mell6z6s6vel azt ill^pith^+)k meg, hogy a ha't6sig iltal4nos vagy az adon
iigyh<iz szotosan kapcsol6d6 konkr6t tii6koztauist nyuithat n iigyfll r6sz6te. A ti4ikoztttisrnk
mindenekel6tt he\t6[6nalq hitelesnek kell lennie. Meg kell felelnie a telieskods6g
k6vetelm6ny6nek, a hiinyos tii€kozratis ugyanis akadilyozhaga az ngyf6l tg6ry6nek n
6rv6nyesit6s6t. Mindezek mellett sziiks6ges, hogy a tdj€koztztAs szakszeri, 6thet6, koz6rthet6
legyen. Ez ut6bbihoz kapcsol6dik a kioktat6s is, amely tulmutat az talAnos, vagy a konkr6t
ti4lkozatAsoa annyiban, hogy az elifu6 htt6si,g nem pusztin t tAi€koztztirst a'dia. meg az
iigyfel6nek (p6ldiul iogszab6lyi hivatkoz6sk6nt), hanem kioktatja az ittsbeh tAilkoztztisbxr, va,gy
a sz6beli t$6koztzt6ban hivatkozott iogszabily, k<itelezetts6g, lehet6s6g (p6ldiut jogi
annak teriedel,a6t a Ket. kiildnb6z6 tendelkez6sei httinozzil<

segits6gnyuit6s), stb. mibenl6t6r6l is.

Fontos m6g rimutami arra is, hogy a szzkszeri iigyint6z6s - benne a szakszeni
tij€kozrztirs - krivetelm6ny6t a kitzitgzgatisi eljit6sban mindv6gig 6w6nyesiteni kell. A
tfii'koztztirs n6lkiil6zhetetlens6get er6siti, hogy a legttibb illampolg6t nem tendelkezik a fogai
6rv6nyesit6s6hez sziiLks6ges megfelel6 inforrnici6val. A hat6sigok 6s az iigyf6l kciz<itti
egyiittmfikdd6s n6lkiil az alapvet6 iogok 6rv6nyesiil6se pedig ellehetedeniil.
Tekintettel ara, bog a panasqos nn ktpox dhgu is eginehn hfikoTlahlst amil, hog a nifien
konknit ktitebT.ettsigei umak a7 egiittniktid* tekintetiben, a tulnogatdtholfiyfidd hryeges kiiteb1.ettaigeknil
,ah tdj,iko<latdr bidrya niatt siriilt a jogbi{otslgbodfrqdd| joga, egifujrthg a hahistig korhto4a a Panas<^st
iigfin joganak gakorlisdban is.
Aq iige k tis{essiget inti4isiheT uhi jog miryetii lise
Iinyeges az id5iendis6get szem el5tt tartva is 6ttekinteni a vizsgilt hatosigi ellirisr A
, 3. szimri mell6klet szerinti formanyomtarvinynak a kitrilt6s6vel k619$3e a
panaszos
"rrrr"ksegit6 tlmogatist, amely .intemeten megismethet6, de nem tartalmaz kitltelt t 3
ioglalkoztatist
II. 5.

havonk6nti megjelen6ste vonatkoz6an.

hatosig a 2015. novembet 11-6n kelt, az aktiv koruak ellitlsit meg6llapit6
h*itozatibtn 1ri el6 u egytittmfkSd6st a iogosult szlaAra, zmely hatitozatban azontan nem

A

jelenitette meg a konkr6t kitelezens6get a 3 havonk6nti kotelez6 megielen6st

t

fogldkoztztAsi

szervn6l.

Mindezekhez k6pest k6s6bb, csz;k tz tktiv koruak ellitisit megillapit6 hatSl.ozar
meghoz*alzt k<ivet6en, az 6ll6skeres6k6nt t6rt6n5 nyilv6ntart-isba v6tel irint 2015. december 166n f,enyfitott k6relemben jelent meg a 3 h6naponk6nti egytttrnffkrid6si kotelezetts6g, im ennek a
dokurrentumnak is csak a'magyariz6 sztivegr6sz6ben, amellyel a k6relmez6 a fonnanyomtatviny
iigyint6z6vel tort6nt kit6lt6se sor6n alilkozott.
Arra is sziiLks6ges rimutatni, hogy ez illiskeres6k6nt tort6n5 nyilvintartisba v6tellel
kapcsolatos ellirisburrt"r hat6s6g nem hoI hilan hatirozttot z tlilvinatisba v6tel t6ty6t6l21,
vagyis a siketes nyilvintartisba v6telr6l hatirozat nem sziiletik'
AzFlt.54/8. $ (2) bekezd6se szednt, ha u illamt foglalkoztatisi szerv az ill6skeres6k6nt
val6 nyilvLttartisba vZtellel kapcsolatos eliitisban kiiLlon hatlrozat meg}rozarala n6lkiil dcintritt'
dant6set6t a k6relem benyufr,isit6l szimitott 8 napon beliiLl igazohst td ki - az iigyf6l k&elm&e'
a
Az'tgazoJhst azonb,lrr t nyivintztisb,. v6tel t6ny6r5l alliqik tr ebben sem szetepel tziakoztttts
3 havonk6nt jelen&ez6si k<itelezetts6gt6l.
A nyilvintartisba v6telt kovJt6en teh6t nincs olyan hat6s6gi aktus, amely zz igyf;l n
_

a A Ket.-et 2018. januLr 1 napj6t6l hatdlyon kivti,l helyez6 Akr. 5. $ (2) bekezd6se
g;i;l.ir" egy6b r6szwev6ie szir m, hogy iogaikat 6s
biztositja az ugyfil €s

^,
megismerhess6k, 6s el6mozditja az iigyf6li jogok gyakodisit.,
t frt 54/8. $ (1) Az ill6skeiesal6ni tOrtCna
"yil",i"t.ufub"

szerint a hat6s6g
ktitelezetts6geiket

- ide6ttve a
hatirozatal ha

v6tellel kaPcsolatos eljlasbSn

fogla.lkoztatisi szerv abban az esetben d6nt

sziinetel6s6t is - az ilbmi
,ryiloirrt rtasb-"
ill6skeres6k6nt tci,rt6n6 nyilvintart6sba v6tellel kapcsolatos k&elm6t 6tdemben elutasitia,
u ugytah.u az"6tel
u^g;L Wyfa., o 54. S (14) bekezd6s d) is e) pontia atap 1in t6rtt az 6l!6skeres6k nA6ntart6s6b6l.
25

6llami foglalkoztatisi szeryvel tort6n6 egyiittmfikSd6s felt6teleit, konl<r6tan az Flt. tendelkez6se
szetinti 3 havonk6nti jelentkez6si k5telezetts6get r<igziti.
A panaszos ttnogttesla val6 iogosultsiga megsziintet6s6nek hatirozatban foglalt egyedii{i
oka n Fh.54. S (9) bekezd6s b) pontja szednti egyiittrnrikod6si kritelezetts6g megszeg€se voh
KiiLlcinrisen ielent5s ez annak tiikt6ben, hogy a t6szorul6 el16t6sit egy olyan kotelezetts6g
megszeg6se miatt sziintett6k meg, amely - sem a iogszabilyi hivatkozis, sem a konkr6t, 3
havonk6nti rendszeress6ggel tort6n6 megielen6ste val6 felhiv6s formiiiban szcivegszerfen - nem
jelent meg a t6mogatis mellett az annak felt6tel6iiLl szabott kdtelezetts6gk6ot t ha;t6sig1.
harirozztbarl'.
A megketesett szen, vtiasza szednt a mulaszris 6szlel6s6t kovet6en azorlt ti5tolhet6 az
6ll6sketes6 a nyilvintartisb6l. Annak a k6td6snek t vtzsgilza, hogy ha t iogszabdly ezr ttll el6,
mi6t csak h6napoLkal k6s6bb keriil sor a jogosult tdrl6s6fe a nyilvinart6sb6l ennek
kovetkezm6nyek6nt pedig mi6rt tdbb, mint hirom h6napnyi, szlzezres nagys6gtend6, ut6bb
jogosulatlannak min6sitett trimogar6st kell vissza6zettemi, a k<ivetkez6ket tfuta fel.
Az eddigiekb5t tisztazotl, hogy a iogosult ol.l.lit6l a 3 havonk6nti egyiitunikcid6si
k<itelezetts6g telFsit6se a timogat6s foly6sit6sinak felt6tele. Ezzel szemben t btt6si4 oldalir6l a
tAmogatAs 6venk6nti feliilvizsg:llat{nak k<itelezetts6ge ill fenn. A jogosults6g a mulasztis
6szlei6s6t krivet6en vonhat6 fneg, ez6rt mindenekel6tt nt kell isztzzrtt, hogy a hat6sig mikot
6szlelte a mulasztist.

napi6t6l kell trir<ilni a
iogszabLly szerint a jogosultat a kcitelezetts6g elmulaszt6sinak
nyilvintarUiJ6l ami magt ulin vonja a iogosultsig megsziintet6s6g z t mogttAs foly6sitasinak
megkeresett szew
FOKA nyilvinurt6sit a Foglalkoztarisi Oszrily kezeli.
t ,ittirisit.
vala.sziban hivatkozott EUARASRENDET nem bocsitota rendelkez6semre, ennek hirinyiban

A

A

A

ajxa vonttkoz6lag megillapitisok nem tehet6k, hogy a tritl6st ,i]Iet6en a hat6s6g tz
ELJARASpCND izabilyait megs6rwe iir-e el vagy ma*" az ELJARASREND nem tartalmaz
viligos rendelkez6seket a nyilvintartisb6l vd6 torlesre vonatkoz6an'
Az NGM tendelet 2. $ (3) 4. pontia alapj6n a kcitelezets6g elmulasztisinak napiit6l totli a
a nyilvintartisb6l a hatos6g. A jogszab6ly e helyiitt nem tendelkezik arr6l hogy a
iogosultat
'foiy.tsiti.
megsziintet6s6r6l a t<id6ssel egyidejfiIeg int6zkednie kell a

felfilggeszt6s6t6l vagy
hat6signak.
"A r1ir.g,il", feltirta, hogy a di6sdi panasz vonatkoz itsitbxt a, ielentkez6si kotelezetts6g
elnulaszt6sira"a Foglalkoztarisi'Osztilyon iolytatott folyamatba 6pitett ellen5rzes sorin keriilt
sot. A vizsg6lat ketJtei kozritt - fenti ok miatt - nem vo]r- dsztizhat6, hogy a Foglalkozatisi
nem teliesit6 iigyfeleket, mi6rt nem szotos halirid6ben - a
Osztily a iJen&ez6si kcitelezetts6get
-zitos
hatidd6n beliiLl - ellen5tzi, hanem csak tobb h6napnyi
teliesitlsi iratirid6 eltelt6t kovet6
tzmogatfus foly6siris6t k<ivet6en, id6szakonk6nt, esedegesen vizsgilia'
" Az ,Jk^lm ron nyilvintart-isi rendszerben a kotelezetts6g teliesit6s6re tL.rrl,rl ill6. hztirtd6
eltelt6t kcivet6en zzonna\ k6ts6get kizir6an megillapithat6, hogy maga a timogatott
eLrnulasztotta kotelezetts6g6t teljesircni. Mulasztis esetan a jogosulsig megszffoik. A_ timogaris
foly6sitisa ,.zo.,b,rn enneft elen6te folyamatos volt a panaszos eset6ben. Az tehit k6ts6get
kizfu6?m megillapithat6, hogy tz elkalrY|^zott eliir6si rcndben nem kovett6k nepra Pontosan
"a
illet6leg annak eltelt6t ktivet6en a
figyelemmel
iogosultat terlel6 kritelezetts6g hatiridei6t,
k;ztemdkod6 hai6sigok nem tett6k meg mindazokat az int6zked6seket, amelyek a titmogatas
foly6sit6s6nak megszltntet6s6t kellett volna, hogy etedm6nyezz€k' E;ne csak- a h6napokkal
rcsAUUi fotyamatbi' 6pitett ellen5tz6s sorin keriilt sor. Ennek az eliitisnak volt a ktivetkezm6nye
tz ellatfus tovibbi, mintegy f61 6ven it, iogosulatlanul tort6nt foly6sit6sa, 6s sz6zezet forintos
nagys6grendriv6 val6 felhalmoz6disa.

-'

"Amennyiben a foly6siris megsziintet6s6te a k<itelezetts6g teliesit6sete npwt ill6 hatind6
jelenu a iogosultsigot
eltelt6t k<ivet6 h6napban kerii'lt sot,iz cstk 3 havi timogalis visszaEzet6s6t
a
mu.laszds miatt ekelszit6 riszorul6 sz mara. Ez 60 ezer forint kciriiii tisszeg. Ebben az esetben
hogy
Abban
azonban,
alkalmtzol] szanlci6val.
iogosult mutaszt6sa arinyban van a vele szemben
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timogatis tobb, mint szizezer foiniaa dttzzadt, t
kozremikod6 hat6s6gok mulaszt6sa is krizrehatott, a tdlfoly5sitis kcivetkezm6ny6t azonban - a
hatilyos fogszab ilyu val6 hivatloz6ssal - telies egesz6ben a panaszosta h6ritott6k' Az sem
hrgyhat6 Egyelmen kiviil, hogy mindek6zben a' hrt6sdg elifuisitbm szdl::,os, az iigyfelet megillet6
a visszamen6legesen jogosulatlannak min6sitett

jogok gyakorl6s6t koiitoz6 eli6t6si hib6t v6tettek.
Sokf6le m6don lehet v6teni a tisztess6ges eljriris kcivetekn6nye ellen, ahogy elre az

Alkotrninybir6s6g egy kotai, 6/1998. Oll. 11.) AB hatiroz*Abzn is utal. A tisztess6ges
iigyint6z6shez val6 iog l6nyegesen t<ibbet ielent, mint pusztin e iogszzbilyok megtzrtas6t az
elj'ris sot6n. A tisztess6ges iigyiot6z6s tigabb 6rtelemben v&e magiban fogwla n osszes eliirisi
alapelv 6rv6nyesiirl6s6t a torv6ny el6tu egyenl6s6get 6pp rigy, mint az iigyf6l tAilkoztatAsLt iogatir6l
6s koteless6get6l. Nem csak n u eliirzs lehet tisztess6ges, amelyb6l az iigyf6lnek valamilyen
el6nye szfumazik, hanem tisztess6gesnek kell lennie a kifejezetten h'trinyos
bttsitg krsztbisixal - ifu6
fogkovetlezm6nyekkel - p6ld6ul egy enged6ly visszavon6sival va;gy
eli6risnak is.

Ilnyeges kiemelni a testiilet krivetlezetes 6llispontiit abban is, hogy a t6teles iogszfiii1,t
rendelkez6seb alapelvekkel egyiift tdrt6n6 dkalmzzirsz biztosithatia, hogy a, hat6sLg eli6risa nem
pusztin
iogszerfi, hanem m6ldnyos, 6s alkotminyos is lesz.
Feitiekb1l kiiwtke46en negillapltoxan, bog a Ket. 5. $ O bekeqdisc dltal aq eljdni batd.ti3m nitt
kiiteleryttrig eh l^s1dfli ak kiiwtke{iben a PhMr<9r iigiben eldni Put Megti Korninlhiwtal Erdi J,inii
ru;aatrt ,-is a Pet Megei Ihrndrybiuaal Erdi Jdnisi Hiutak a fentebb felbiaott alapjogok, tehdt nifid a
jqbi4otrstig nind a|@ek tis4leseges kti1is6be1fi76tl6 alk,t liry\s j0& kdr,vlkeTitkippen pedig a sryciilit
iditek el6.
bi4lonsdgln7
- -.ai rah jog tekintetiben rtits1tisstigot
eiaA-bailsAgok a nlsqoruh sryni! felnihatd magotartira niatt sTiinlettik neg a kinlme$
syoci,iks lhisra lah jogowlMgnt, tganakkor a kinlnel| malasYtdsa kii nthn kiiwtkelnrirye !< tl,ln;
sfuntek nutasTlrisdnoi. U;ratryu lk;k , iatt a jogosutt g negr<iintehistift * a tinogatis ttisqafT.etistinek
elnrfutivn uist4ls elidnls kiiwtkel!1bn keriilt nr.
e

11.6.

negs$

Ajogonnslat bi4ositdta a ldnogattis

etisittek efdnisdban

A pesifregyei Kotrninyhivatal Erdi J1rist 1ltv,,tala, t PE-06/HAT /3087-5/2016. sz1,ot

hatatozat1v p"rr'"rro, aktiv koruak eltitAsit, ezen beliiLl a foglalkoztatist helyettesit6 tAmogztAs
"
foly6sit6sit 2016. mircius 31' napjival mepziintette.
A hztztozat.indokohsa szerint a Foglalk ozt^tasr €s Kozfoglalkoztztirsi Adatb6zis 2016.
okt6ber 4. napjin megjelent 6rtesit6se szetni az igyfelet ,jehntkeTii kiitehryttsi4enek nm lett ehgef'
indokkal tortilt6k az 6lliskeres6k nyilv inta:r sib6L
Szint6n e hrtztozrt indo[ohsib6l deriiLt ki az, hogy a panaszosr 2076. rruircius 11-i
ditummal torolt6k az illisketes6k nyilvintart6sib6l
Etdi
Ugyancsak e hatfuozat indokoLisa tatr(ulf.L zz azt, hogy Pest }{egyei.Korminyhivatal
y,tasi utiial Foglalkozatisi osztAlya 2016. ok6bet 5-i tirilkozrat sa, szerint ,,a tiirlisril al iigfil
irleriikiJlg?Ntui nbn, tirtiuexnryel negk Witt hwlbdl"
ttitl6
A"irB-OOtta/or / Ots2dz/2016. sz mi, a. paflaszost az 6llisketes6k nyilvintaruls6b6l
h,.tarozzt 2016. szeptembet 26. rulpiin kelt. E hatirozat rendelkez6 r6sz6ben t het6slg a
k6.zhezv6telt6l sz iton t5 napon beiiil biztositott iogorvoslati lehet6s6get a iogosult sz6nrita'
A tendelkez6ste bociitott fuatcsomagban nem fellelhet6 a t6rtivev6ny, amellyel a
hatarozttot a panaszos szlm ta k€zbesitett6k. A h furozat misodik oldalin szetepl6, iw6telt
tanrisit6 ziradik mind n 6W6tel ditumit, mind a panaszos iW6telt tznisit6 aliiris6t tekinwe
ites. A Foglalko ztatisi Osztiiy hzta,.oz,,tzn t hitzroztt ioget6te emelked6s6re vonatl<oz6
a
a
feljegyz6s .rJ., taLilh"t6. A megkeresett szerv nem csatolt iratot arr6l serr5 hogy panaszos
fellebbez6si iog6t6l lemondott volna'

A prolro. aktiv koruak ellltis6t

elbirl6 pi/Gy
^zr,

mepziin tet6 hztatoz

t

ellen benyfitott fellebbez6s6t

AM/153g-2/2016. sz6mi misodfokf hrtitoztt indokolisa azonban

1ort,1',o zza

bogy a panaszos fellebbez6s6ben felhoztz, hogy nem 6rtesiiLlt az illlskeres5k nyi]v6nards6b6l
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val6 tdrl6s6r6l. Ugyanebben a misodfohi hatarozatbar u a. tallkoztats is szerepel, hogy
amennyiben az illisketes6k nyilv6ntaraisib5l val6 trid6ssel nem 6rt egyeg azt a FoglilkoztztAsi
oszt6lyon kell megfellebbeznie. A pantszos 6ppen az6rt nlniitotta bi',, aktr koriak e[itisit
megsziintet6 h^tarozat ellen a fellebbez6s6t, mert a Foglalkoztatis i Osztily 6lLisketes5k

tytlvitat

tz

sitb6l val6 t5rl6s6r5l sz 616 hatfuoztta ellen nem tudott benyiitani fellebtez6st.
A Foglalkoztatrisi 6s Kcizfoglalkozatisi Adztbinisban 2016. oktobet 4. napj6n jelent meg
6rtesites a panaszos 6lbskeres6k rylvintartisib6l val6 t6rl6s6r6l,_ 6 s a Fogla,lkoztaisi Osztily

ugyanezen a napon taj'koztzna a Pest Megyei Korminyhivatal *a y.rasi Hivatal6t err5l a
panaszos aktiv komak ell6uisinak megsziintet6se 6tdek6ben.
A megkeres6sem'e adott v6fasz szeint a FoSalkoztatasi 6s K<izfoglalkoztarisi
Adatb6zisban a nyilv6ntartisb6l val6 totl6s tbi6 h^t6roz^t joget6te emelked6s6t k<ivet5en az
,,ineitti! iktahirital' vilik 1211^16ui. Ennek^ ql^piin, hr Foglalkoztatisi 6s Kozfoglalkoztatlsi
Adatbrlzisban 2016. okt6ber 4. napiitn jelent meg az 6rtesit6.s a panaszos rilliskeres6k
nyilvintartis6b6l val6 t<id6s6r61,
Mt ieler,t1,, hogy a, tdtl6 hatitozat joget6re emelkedett.
^z
A Foglalkoztat6si OsztilS,nak
az 6llisketes6k ryiv ntartAsirb6l ti5i6 haLtittoza;ta Q076.
szeptember 26.) valamint a panaszos illiskeres6k nyilv intatAsLb6l v 6 tcitl6se 6s ert6l a szociilis
hatosig 6rtesit6se (2016. okt6ber 4.) k<izott zLzortbrn nem telt el a iogorroslatra iogszabilyban
el6irt 15 nap.
A nndtlkeTisemn bocsitott dokmentamok a@jh ne&illa?rtbdhi, hogt a batdfigpus{in forntititan,
irdemben alonbat nen biT|oinaa a ?anas<os sylndra a jogotwlat hhetdsigit, ebbdl ktixtkeqden a7 e[tinls
tonin siriilt a nisToruh s4,eni! jogonnslatboTifil$dd joga.
Ugyanakkot, a rendelkez6semte bocsitott dokumentumok rrris tekintetben is
a'htAmtszgil< z betdvinyoz6 6ItaI kifogisoltakat. A k6telnez6 hivatalomhoz bennijtott panasza
2077. ixl,ufu 19-6n kediLlt iktat6sta. Ebben kifog6solta azt is, hogy a fellebbez6s6te mindaddig nem
kapott v6laszt. A beadviny alapiin meginditott ombudsmani eljir6s ketet6ben 2017. febrafu g-irr.
kerestem meg a Pest Megyei Korminyhivatal Gy6migyi 6s Igazsigiigyi F5 osztilyinak vezet6y6t.
A panaszos - a csatolt t6rtivev6ny tanrisiga szerint - csupin ezt kovet6en, 2017. februir
74. naplin vehette 6t a Pest Megyei Korm6nyhivatal GyamugSn 6s Igazs6giigyi F6osz+Aly6rzk a,
fellebbez6s6t elbir6l6, egy6bk€tt 2076. november 30-in kelt hat:irozttzt E d<int6s az6rt
kiilonrisen l6nyeges, mert ebben hita fel a mi.sodfokri hat6sig tz els5foku hat6s6go! hogy a
m6ltlnyossigi k6relem iigy6ben hozzon dont6st. A7 elsdJokil batdtig adgiil a logosalatlanal felwtt
hinogatis uissryf4etisdt elengedte. Ennek u ell tisntk az ttatalaya;ga. nem ill rendelkezlsemre, igy
ezzel kapcsolatosan tov6bbi megillapitisok nem tehet6k, rrzorrbzLr, a csatolt dokumentumok
alapjin is nyilvinval6, hogy a misodfokri hat6s6g1eliLt6s csaknem 2 6s f6l h6nappal elhriz6dott.
A Ket. 20. $-hoz ffizott indokoL6s kiemeli, hogy a k6zigazgttitsi hat6signak a hatiskor6be
tattoz6 igyeket a iogszab6lyban meghatitozott hat;rid6n beliiLl kell elint6znie. Hr a. kiizrgazgatisr
hat6s:ig e kotelezetts6g6nek nem tesz elege! mulaszr6st kdvet el. A torv6ny megfelel6
int6zked6sekkel biztositani kiv6nja, hogy a, kozitgazgatAsi hat6s6g t hatisk<ir6be 6s illet6kess6g6be
tattoz6 iigyeket elitt|zze. Ennek 6tdek6ben, hz a kozigzzgttirsi hat6sig hatrldd6ben oem ifu el, a
feliigyeleti szervnek int6zkednie kell a mulaszds megsziintet6se 6tdek6ben. A hatind6 kitriz6s6vel
adott utasidson trilmen6en t6liny szankci6kat biztosit a teljesit6s eknanddst eset&e (tdtelez6
^
a fegyelmi el:1LtLs kezden€nyez6se). A k6telez6 fegyelmi elj6ris nem ielenti a fegyelmi biintet6s
l<:szz,bLsit, de - figyelemmel a koztisztvisel6k )ogLllis6rc.l sz6l6 7992. 6vi )O II. t6rv6ny
vonatkoz6 tendelkez6seire - a jogviszony v6tles megszeg6se rniatt a fegyelmi el)itist le kell
folgami. Ha. z mrlaszlis megsziintet6s6re irini'rn6 eh6 int6zked6s nem iir eredm6nnyel, akkot a
feltgyeleti szerv - az igyf6l 6tdek6ben jogosult egy azonos hat6sk6ni szerv kijeltil6s6re. A tciw6ny
szetint, ha nincs feltgyeleti szerv, \r^W onkorninyzati htt6sigl igyben n eli6r6 szerv a
koztgzzgat si buztal felsz6\tdsirnk nem tesz eleget, a fel k6telm6re a bir6sdg kritelezi a hat6s6got
n elyfuLs lefolytatisfut Adatigazohssa! hat6sigi nyilvintartAs yezet6s6vel 6s hat6sigi
ellen6tz6ssel kapcsolatos iigyekben - azok jellegete tekintettel - mindenk6ppen a hatiskorrel 6s
illet6kess6ggel rendelkez6 koztgngatisi hat6signak kell eti6rnia, ilyen esetben a fegyelmi ellitLs
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szankci6iival kell kik6nyszeriteni a mulasztis megsziintet6s6t. A mulasztissal kapcsolatos
rendelkez6seket az ellir;is eg€sz6ben (els6- misodfok, szakhat6sigi eli6ris) alkalmazni kell.
A iogbiztons6gh oz vz/i6 jog 6w6.nyesiiLl6se megkriveteli, hogy a kozhatalommal tendelkez6
szervek a iog intzl meghrtittozott szewezed keretek kozcitt, a iog ittal megillapitott m6kod6si
tendben, a jog 6lt a polg6rok szim6ra megismerhet6 6s kiszimithat6 m5don szabdlyozott
korlitok kozcitt fejs6k ki tev6kenys6giiLket.
Az Alkotrninybir6s6g kovetkezetesen k6pviselt 6ll6spontja szednt a iogbiztonsig
kriveteln6ny6oek a, iogalkaLmzz6 szerek mindennapi gyakotlat6ban 6w6nyesiilnie kell. Ez a
hat6sigi eliir6sta vetitve azt ielenti bogy az el1ir6 szerek a polg.r6[ szimita megismerhet6 6s
kisz6mithat6 m6don feitik ki tev6kenys6gii&et. Az a ktivetelm6ny, hoBI az tgyfil tisztess6ges
elifurdshoz tfu6d5 logirt u eliltis minden szakasziban 6rv6nyesiteni kell, gamncia n eliirisbart
iigyf6loldalon t6szt vev5 szatnAa , hogy k6relm6t a vonatkoz6 iogszabilyi tendelkez6sek keretei
k<tz<itt elbinili6k, 6s iigy6ben t htt6s6g a dont6st a iog tltal meg6llapitott mfikcid6si tend szerint,
h*4,id6ber, meghozzz.
A misodfokri hat6sig tobb h6napos hillgatisz- kiil<intisen u€rt zgllyos, trren t
jovedelemmel nem rendelkez6 , ez&t anyzgl szempontb6l kiszolg6ltatott tiszorul6 szoci.ilis
helyzet6t nehezitette el.

A

Komdrybilaal Gl,lniign ,fu lgarydgiigi F6os71dldnak a pa,'asrys Jelbbbe<ise
elbiniksira iftitlJilti ethri<t d,i i?dA- o hattisngi iigek tis<!€rseger intiqisiuk kiiwtelniry,lbe iitki)ik'
Pesl Megei

anellmk kt;wtfe4iben

a

p)na:4osjogbi{ott ghoqis

sqoc

itis bitoltdgbo<1fr<1ddjoga eglaftirrt

shilt

IIL A &bnceni pattasslal kEcsolztos negilloqilisok
A panaszos 2015. augusztus 73-in kltelmezte az akdv kor6zk ellAt6sfuz vzl6 jogosults6gat,
Megyei Kotrninyhivatal Debreceni J6risi lltvat'lq .2015.
zmelyet izirni.a a Haidri-Bihr
'iltapiton
/22032-2/2015.
.rept.mbe, 13. napj n
-.g.'A p".r".ros minden, a HB-03B/FIAT
-kotelezetts6genik
eleget tett, k6telmezte az ill6sketes6k6nt val6
,ra;li, h^riror tban el6irt
nyilv6ntzrgisba v6tel6t, a Foglalko ztztisi Osztillyal - a kiskonlwe tanrisig szerint - folyamatosan
egyiittrnfik<idott.

k<itelezetts6g6nek is eleget tett. A 2016. apriJis 18.
A iogosult a 30 napos munkav6gz6si
-munkzv6gz6s6r6l
a munliltat6 2016. miius 3.
nryi1t6l iOie. m6jus 17. napiiig tart6
",,,piin
illitott ki igazolist.
"v6lem6nyktilonbs6g

a hat6s6g 6s a panaszos k6z6tt t munkav6gz6ssel ka,pcsolatos
f6kusziba
beielent6si kotelezetts6g &ielmez6se to6t l,ro, ezttt e pzir,asz- 'i"dl'?l*
val6
hivatkozissal'
arta
mindenekel6tt az keriilf hogy iogszerfi volt-e zz ellitis megsziitrtet6se
hogy a iogosult a beielentEsi k6telezets6genek nem t:T- eleget akkot,. amikor a..30.napos
o6gri...l kapcsolatos, hat6sigi hatiro z*bxt d6irr kotelezets6g6nek teliesit6s6t a
A

-,iik

hat6signak formilisan nem ielentette be.

IIl.l . Alegiifinnkdfui krikhTettsi"g unalna a tgribdntarttisba Mteli efunisban
A m.gtJr"..tt szetv vLlaszLitn ar,z bittz fel Egyelmemet, hogy a..panaszos
ill45ks1s5[k[11" t6rt6n6 flyilvintartisba v6telekot ali'itlsiv 6s a k&elem egy p6ldiny6nak

kapcsol6d6 jopit 6s
6tvetel6vel igazo lta, hogy tL 6liskeres6k6nt tort6n6 nyilvintart6sba v6telhez
aotnT.U vette. Azt is kiemelte a v6laszlev6lben, hogy a nyilvintartisba v6teli
kotelezetts6ieit
6ttelmez6se'
k6relem m6s'odik oldalin tali.lhat6 az egyiitmnikcid6si kdtelezetts6g f €szletez€se'
a Pest Megyei
megegyezik
A mell6kelt nvilvintarCisba o6i"l iranti k6relem tartalm'ban
tfugyalt 7'
r6szletesen
kdmazott, fentebbiekben rrrj.t
fot-.loyt lort l 6.4 1,tari Hfv^t^l^
,itet ird,lti kinbn) a tekintetbefl, hogy ennek a k6relem

t

iltal

,2. ir"tritint'6oal (Nryilu;nuralsba
tr 5. pontia tartalm zz az egyiittnfk<id6ssel cisszefiigg6 nyilatkozatot, ahol
iratnintinak
"zntii
a k6telrnez6 szint'n rz ,Sg"n'; uLl^", felol6s6vei vilaszthtgt a ktivetkez6t ,,Elhelyezked6sem
egr
ara"t t"., r liri*; lr'tt;1,i az egytlttmffkad6st v6ltalom*"..Ezen 5. ponthoz szint6n tartozik
u€grgyr.tb.n szerepl6 *-gal ieii,ett mzgytiz6 sztiveg' Ebben

-

hasonl5an az ir:zltntntAr,ak

t
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di6sdi panasz kapcsin elemzett tattalmithoz - a k6relemhez ffizon mtgyatLz6 szovegr6szben
ielenik meg - a jelen patrsz vizsgilttAnak kozponti k6td6s6hez kapcsol6d6 - tzgmotdat: ,,a
ki)riilniryeinben bekiitvtkerytt ltoqist, annak bekiiwtke<litdl s<in{tott 15 n@on beliil a Debnnri Jinii
Hiutalt a k bde ler tenl'.
Timpontot ahhoz, hogy mi min6siiLlhet a iogosult kciriiLlm6nyeiben bek<ive&ezett
valtozisnzk, a Nemzeti Foglalkoztarisi Szolg6lat honlapiin szerepl6 Ehktm ku ka?crolafiart.is,
kemdtedkerysig bgjehntise t i6kozrzt6mk a Kiiriilniryeiben beki)wtkeTett uiltolis bgiehntin cirni
feiezetez

a,d.

,,k)riilndn2ein wnat/eo4l bgiebntisl' meniipont kiv6laszt6sa utin a tendszer felalinl egy
legotdithet6 listit, melyb6l kivilaszthat6 a bekovetkezett k6riiLlm6 ny . Ezek tz aL6bbiak lehemek:
a. nem kivin eryiittrntikodni, k6d az ilLisketes6k ryilvinrtattAsib6l val6 tod6s6t
b. nappali tagozatos hdlgat6 lett
c. oregs6gi nyugdiita szerzett iogosults6got

A

d.
e.
f.

tehabilitici6sellitisbanr6szesiil

rokkantsigiell6tisbant6szesii,l
nem tekinthet6 aktiv munkahelyketes6nek (nem k6pes 6s k6sz munk6ba illni egr
olyan munkahelyen, ahol a heti munkaid6 z 16 6tit el6i)
g. rendszeres szoci.i,lis seg6lyben t6szesiil 6s nem kivin egyiittrnfk<idni
h. eg6szs6.gp i tpotiban tatt6s tosszabbodis kcivetkezett be
terhess6gi-gyermek6gyisegelybent6szesiiLl
i.
j.
gyermekgondozisidijbant6szesiil
k. gyermekgondozisisegelybent6szesiil
l.
gyerneknevel6sirimogat{sbanr6szesiil
m. el6zetes letafi6ztzrisban van, szabads6gveszt6s vagy elzitirs btintet6s6t tcilti
n. olyan k6pz6si lehet5s6get fogad el, amely sot6n a minim6lb6t tisszeg6t el6r6
rendszetes tdmogau{sban t6szesii{
o. rink6ntes tartal6kos katonai szolgilat keret6ben t6nyleges szolg6latot teljesit
A tov6bbi r6szleszabilyokat illet6en a dokumentum azt is tartdrr;;lzza,, hog a
beielent6sre a kirendelts6g kiild egy v6lasz e-mailg melyben a kirendelts6g tii'koztat, .hogy z
bejelent6st elfogadta a lev6lben megjelcilt napon 6s a megfelel6 int6zked6st megteszi. Ha a
viitozis beieleni6shez dokumentum bektild6st/bemutatist k6t a kirendelts6g 6s erte hatfuid6t
szab, akkor azt a kirendelts6g szimira el kell iuttami, .illetve be kell mutami. Amennyiben a
vilaszlev6l adatbek6r6st tartalmaz 6s rrnz t kirendels6g 15 nap eltelt6vel nem kap vilaszt, akkot a
kirendels6g mulasztisnak fogja tekinteni 6s nem indul meg u igytnt1z6s, ami esedeg szankci6t
vonhat maga ulin.

knsdhfikenlsig blielintise is, 6m tzon tul hogy a
ketes6 tev6kenys6g l6tesit6s6t a iogosult a l6tesit6st6l szimitott 15 napon beliiLl tudja beielenteni a
eset .i'izsgll^ta szempontiab6l
,,knsd taikenysig-blielettisl' gomb megnyomisiva! tovibbi,

Azllekttonikus

feliiLleten int6zhet6

l6nyeges elemet nem tartalmaz.

r

^z

Hasonl6 r6szletezets6ggel a nem elekuonikus kapcsolattartista vonatkoz6art a honlapon
nem lelhet6 fel tAj1kozat6,.."k - di6sdi panasz vasgilatitii mit hivatkozott - 2074' ixrJuLr
"
1 4. napiia frissitett uii6koztzt6.
A kotelezets6get t^rtalfi 26 httarozat rendelkez6 r6sz6ben a hat6sig ^ztirt^ el6, hogy a
lintillt.ryeges t6nyek, koriilm6nyek megvaltozisLt a iogosult k<iteles beielenteni.
Jbgryyhsngfelhirehit
-Wr
o iIaod", az Fy. 36. $ (1) bekezd6s6te alapitotta, ^mely izt mondja ki, hogy zz e1;Atisbxt
t6szesiiLl6 szem6ly a jogosultsig felt6teleit 6rint5 l6nyeges t6nyek 6s ktirii.Llm6nyek megvdltozisir6l
a tudom6sszetz6it6l si6mitom 15 napon belii{ k<iteles 6rtesiteni az ellitzst meg6llapit6 szeweg
mely kotelezetts6g6nek elektrooikus lev6l 6ti6n is eleget tehet'
' A beielent6si kritelezetts6g artalm 6t u e\fuisi szab6lyok kcizott n Flt. 54. $ (9) bekezd6se
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rogziti. Eszerint az egytitftnrikod6si kotelezetts6g ketet6ben az igyfll az 58. $ (5) bekezd6s /)
pontjinak 7-4, alpongaibaurta bek6vetkezett v tozLst - annak bekcivetkez6s6t6l szimiton 15
napon beliiLl - bejelenti az a.lltrmi foglalkoztat6si szervnek. Ide tartozik tz, ha a jogosulmak
megv6ltoznak a munkaviszony l6tesit6s6hez szii&s6ges fett6telei, ha oktat{si int6zm6ny nappali
tagozztan kezd tanulminyokat folytami ritegs6gi nyugdiita vilik jogosultti, illetve rehabilitici6s
iirad6kban, valamint a megviltozott munkak6pess6gi szem6lyek ell tisabm t6szesiil, tovibb6 ha
az alkzlmi foglalkoztatisnak min6siil6 munkaviszony 6s a nevel6sziiLl6i foglalkoztatisi iogviszony
kiv6tel6vel munkaviszonyban

ill,

vagy egy6b ketes6tev6kenys6get folytat.

A panaszos sz6rn6ta kritelezetts6get el6ir6 hat6sigi hatitozttbar szetepel a
ketes6tev6kenys6g l6tesit6se, illetve az illisketes6si ell tis megillapits6hoz sziirks6ges
munkaviszonnyal tendelkez6s esete is. A h*irozrt tzortbat nem t6rt ki a ketes5tev6kenys6gnek
a-r;;a tz eset6,re, amely sot6n a 30 napos munkav6gz6si kritelezetts6g teliesit6se 6rdek6ben v6gez
munk6t. Ez az6rt fontos, mert e kdtelezetts6g t<ibb r6szletben is teljesitlet6, de a beielent6s e
speciilis helyzetben kovetend6 sajltos szabiiyuta m6gsem hivta fel a iogosult figyelm6t u eljfu6
htt6siq. Ezzel szehben kiemelve szerepelt t hrtitozatban a iogosuladanul 6s tosszhiszemrien
ig6nybevett tAmoga,tAs kamattal megemelt osszegben t6rt6n6 visszafzet6sre vonatkoz6
figyelrneztet6s, ami mellett a jogellenesen munlcit v6gz6 aktiv koruak ellidsita iogosult
timogatasa, felfiiggeszt6s6nek kortilm6nyeit6l is zdott ti\ikoztztzst t hatztozat A hat6s6g - a
hataroztt tendelkez6 t6sz6ben - felsotoltz azokat az okokat, ame\ek m,tatt az ellitista val6
iogosultsigot meg kell szihtetr , 6s amelyek k6zott szerepelt ,,a kmsdtewkeryti,get fofitani, a
kensdtewkerl$ge 91. napjiflil" szovegr6sz is. Ugyanitt hivtik fel a, timoga:ott figyelm6t arra is, hogy
meg kell sziintetni a jogosults6got akkot is, ha a iogosult legallbb 30 nap id6tartamban
keres5tev6kenys6get em folytat. A felhivisok krizritt szerepelt u is, hogy a 30 napos
munkav6gz6st 1 6v alatt sztihs6ges teljesiteni. A 30 napos id5tartam szimitAsit is avitbb t6.szletezi
a hataroz*, de sem a rendelkez5 t6sz, sem az indokolis nem ad timpontot a 30 napot
keru teuiketysrig bejelentdsinek nir<leteit erifltde .
Az ell tisbat isztinnt kivintam, hogy a 30 n@os ken$teaekerysi,g bejelent6s6t milyen
eljiLrirsr szabdlyokhatiLtozzil< meg, a bejelent6s koriiLlm6nyeivel kapcsolatos 6szrev6telekt6l ez€rt t
tovibbiakban m6g sz6 esik.
Vizsgilatom sotin mindenekel6tt zl:ta a k6td6sre ketestem t valaszt hogy a jogosultsig
felt6teleit 6rint6 l6nyeges t6nynek, k<idiim6nynek tekinthet6-e a 30 napos keres6tev6kenys6g. Ha
ugyaris az eljiLt6 szew drint6shozatali eliiaisban Lzt vizsg ta', hogSr a jogosult titmogatAsa
tovibbfoly6sithat6-e, tzt is vizsg6lnia kelt hogy a iogosult teliesitette-e ketes6tev6kenys6ggel
osszefiigg6 k<itelezetts6g6t, 6s azt tudia-e igazoH. Ebben az risszefiigg6sben tehit a 3O.napos
keres5tev6kenys6 g z tAmoga+As felt6telrendszer6h ez tattozik
Mindezek utin sziiLks6ges 6rt6kelrri azt is, hogy bekcivetkezik-e wiltoTlit z iogosit
timogatist megalzpoz6 kodiLlm6nyeiben a 30 napos ketes6tev6kenys6ggel 6sszefiigg6
kritelezetts6g teliesit6sekor, hlszet rz FIt. fentebb hivatlozott 36. $ (1) bekezd6s6te a iogosuls6g
felt6teleit &int6 l6nyeges t6nyek 6s koi'ilm6ryek negudltoTlisdhoq kiiti a bgielenrii kiiteb<ensi,get.
A panaszos koriiLlm6nyeiben a 30 napos munkav6gz6s teliesit6se kcivetkezt6ben nem
krivetkezett be v6ltoz6s a tekintetben, hogy tovibbta is akt(v koru mrtzdt; t meg6lhet6shez
szii&s6ges icivedelemmel tov6bbta sem rendelkezett; rendszetes foglalkoztatisban tov6bbta sem
alkalmrztitk. A panaszos korti'lm6nyeiben teh t arta n6zve netn k<ived<ezett be v6ltozis, hogy
v6ltozatlanul rendszetes jovedelem n6lkiil tattotta fenn csal'idjit. Tethelte viszont e h*l.tozatban
el6irt 30 napos munkav6gz6si kotelezetts6g, ami szint6n nem viltoz6s a tekirtetben, hogy ennek
a E tiirv6ny alkalmazisdban

d) 6tl6skeres5: az a szeto!)y, aki 1. a munkaviszony l6tesit6s6hez szii&s6ges felt6teletkel tendelLezik, 6s 2. oktatesi
int6zrneoy aappah tagozatfur nem folytat taflulmanyokat, 6s 3. tiregs6gi nFrgdija oern iogosult, rehabilitdci6s
jirad6kban, valamint a megv6ltozott muo-kak6pess6gi szem6lyek ell6tisaibaa nem t6szesiiLl 6s 4. az dkalmi
foglalkoztatisoak min5sii[6 munkaviszony 6s a nevel6sziiLl6i foglalkoztat6si joguszony kiv6tel6vel munkaviszonyban
nem 6ll, 6s egy6b keres6tev6kerys6get sem folytat,
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teljesit6s6vel mind az azt el6t6 hat6s6g, mind a kcitelezett tiszt6ban volt, ez ut6bbi pedg
teliesitene is az ezzel osszefig6 kritelezetts6g6t.

A

ketes6tev6kenys6g 6rtelmez6s6vel osszefiigg6sben Egyelemmel kell lenniink az
Alkotrn6nybir6sig 229/B/2011. AB hatirozrtita, amely 6rtelmez6s6ben az aktiv koruak ellitisi
jogosults6ga a,bbar, tz esetben ill fenn, amennyib en az tbban t6szesiiLl6 szem6ly keres6
tev6kenys6get oem folytat. E sztbily tehlt - a, ki5zfogl koztatis, az egyszerfisitett fogl*lkoztatis
6s t hiztattAsr munka eseteit kiv6ve - k:z6q4 hogy az aktiv kot'uak ellitisirt jogosult jogalany
keres6 tev6kenys6get folytasson. Az AB 6rvel6se szednt tehit ketes6tev6kenys6g n, ami ktzfu1a
n ellitdsrav 6 iogosultsAgot.
A 30 napos munkav6gz6si kotelezetts6g teliesit6se rzor,ba;n r,em zLrlt ki zz ellltista vof6
fentebb levezet6ste kedilt, el6felt6tele aonak.
iogosnltsigot, ellenkez6leg, arnj\t
^zt
A ketes6tev6kenys6g - 6s rz azz osszefiigg6 bejelent6si kotelezetts6g - teliesit6s&el
risszefiigg6 v6[em6nykiil6nbs6g a ketes6tev6keoys6g k6t, elt6t6 m6don val6 &teLnez6s6b6l fakad.
A ketes6tev6kenys6g (AB) kizitla * aktiv koruak ell6t6s6n va,l6 jogosults6got, a m6sr6sz viszont
(Szocw.'?) 30 napos minimum 6rt6ken el6felt6tele annak. M6s aspektusb6l megkrizelitve az egyik
alkalmas t cs a.dfenntattAsta, a misik affa alkalrras, hogy a szociilis transzfet segits6g6vel a
csalid alapvet6 szii&s6gleteinek kiel6git6se megt6rt6nhessen. Az egyiket tehit 15/8 napon beliiLl a
jogosultnak be kell ielentenie, hogy a meghat6tozott tend szerint eljrirna a haasLg a iogosultsigot
sziineteltesse, vagy megsztirrtesse a keres6tev6kenys6g miatt, mig a misik tekintet6ben - a
feliilvizsgilati ellitisban - igazolnio, kell a iogosultnak, hogy t tamogatas tov6bbfoly6sithat6
legyen t szLmio.
LiLthat6 tehig hogy a vizsgilt ielens6gnek k6t matkInsan eltet6 6rtelmez6se is adhat6, Ez
az 6ttelmez6s zzonbat nem vezethet tink6nyes ioggyakotl6shoz.
A httirozatbzt jogsztbily ilapjirt el6rt 30 napos munkav6gz6s - elt6r6en a tendszeres
keres6tev6kenys6gt6l amelyet a munkav6llal6 adott napon elkezd, 6s folyamatosan fenntzttlz egy 6v zlatt teliesitend6 k<itelezetts6g. Jellegeb6l fakad6an tobb r6szletben, adott esetben
naponk6nt is teljesithet6. A vizsgilt hat6sigi 6rtelmez6sb6l ez6n zz koverkezik, hogy minden
egyes munkav6gz6shez - annak megkezd6s6hez 6s befejez6s6hez - kapcsol6dik bejelent6si
k<itelezetts69.

hat6s6g azolrbart erre n6zve nem tette rytJvinvil6vi t hatztozatzban, hogy a 30 napos
munkav6gz6s rgzzolisirhoz szii{rs6ges tev6kenys6g megkezd6se 6s befeiez6se
ny t6szletben (ak6t naponta kezdi meg 6s fejezi be a
fiiggedeniiLl att6l, hogy

A

-

jogosulQ

-

^zth

6s fiiggetleniiLl att6l is, hogy tev6kenys6genk6nt h6ny

(akit elt6r6) munkiltat6n6l

teljesiti
bejelent6s kriteles. Szovegszerfren nemcsak r hat6s6g7 hatarozatbtn, de az elii::is t6nyfeluit6
szakaszlbat alkahnzzott 6s rendelkez6semre bocsitott m6s dokumentum (nyilattozaq
tijlkoztilQ sem emeli ki a 30 napos munkav6gz6s teljesit6se sor6n el561l6 specidlis helyzeteg
illetve azt, hogy ezeket a munkav6gz6s jelleg6b5l zd6d6an jellegzetes m6don (ak6r naponk6nt)
kelethez6 adatokat 15, illetve 8 napon beliiLl szint6o jelezni kell a munkatgyi kozpontndl.
E tekintetben teh6t nem fogadhat6 el t hrt6sig v6laszlevel6ben leftt magyztizata sem,
mely szerint a nyilvintat6sba v6teli k6telem misodik oldal6n tal6lhat6 az egyiittrnrikod6si
k<itelezetts6g r€szletezlse, 6rtelmez6se, mert a fentebb taglalt 6s a kotelezetts6g teljesit6s6hez a
4 Szoc*.36.

kell sziiLntetni az aktiv korua-k ell6t6sitaval6 logosultsigit annak
jogosult
szem€lyrrek
aki a foglalkoztat6st helyettesit6 tfutogat,sn vo16
timogttAsta
a foglalkoztat6st helyettesit6
jogosr tsiginak a 25. $ (4) beLezd6s 6) pontja szerinti 6ves feliilvizsgilata sot5n, a feliiLlvizsgilat id6ponti6t megel6z6
egy 6vben a foglalloztatdst helyettesit6 tAmogatAsn val6 jogosultsiginak fenndllisa alatt legal6bb 30 nap
id6tartamban kiizfoglalkoztat6sbaa, k6pz6sbeo, munkaer6piaci ptogamban nem vett !6szt, szoci6lis sz<ive&ezet
$ (2) bekezd6s e) pontja alapj6n meg

k<iz<is termel6s6ben

k<izvetleniil nern mfittidtitt kiizre, vagy Leres6tev6kenys6get nem folytatott
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szii&s6gk6ppen r6szletes inform6ci6t a k6telmez5 ebben nem kapta meg.

Amennliben a i0 tEot nxnkawg4ls aq Flt, alEjdn kensdte6kerysrignek nindsiil, is tganaqon
bljebntli ki)teleryltrig hatd$a ald ta o$k, nint a mtmdl mmkadsqonl negkeqd,ise ,is befljeqise, akkor a
kdtekryt*ignil nndelkeqd haflisdgnak ent jelentdsiginil fogta kell Jelb{unia a kiitelerytt fgelnit ig, bog abhil
uildgosan kiiuetkegik: eq"t a bgJ'ebnlisl a jogowltnak nindet egtes ofian jogri:qotty esetin * meg kell tennie,
anebet

alirt

l,iterit, hog legakbb a timogatulsra

uald jogomltsdg negsryry,lsriheq

s4iik:iges

nirindlh j0

napot

iga<llni tu4a,fiigethniil at il, hog eg iwn beliil hdty alkabnnal ke4l neg i* fgjeq be nmktuigqist. Explicit
mddon, a kmlneqd dhal
irtelneqbetden, dldgosan meg kell fogalnaryi tehdt a kijreb<ettri"get ehini
hatuhtqatbat bog a 30 napos mrnkafigqesi ktiteleryttsrig tefes-itisinek b/elentise tekifietiben pontovn nilten

*

magatarttirt udr el a haaldg ajogosulxril

A hat6sig azonbarr. t vizsgilt elifuisban t6nyszerfien elnulasztotta tii€koztzai az iigyfelet
art6l, hogy a notmil foglalkoztat6s eset6n tul, 15, illewe 8 napon beliiLl be kell jelentenie a
munkaviszony l6tesit6s6t a, hat6s gnil, zbbtn zz esetben is, ht a 30 napos munkav6gz6si
k6telezetts6g teljesit6se c€lii,},6l v6gez tetsz6leges sz6rnf munk6ltat6nil tetsz6leges szimf
napban keres6tev6kenys6get.

Amennyiben a megfelel6 t6szletezetts6gd, szakszerfi

t

i,lkoztatis elmatad6sa megfoszga

az iigyfelet olyan hat6s6gi eljfu6si cselekm6ny ismetet6t6l, amely cselekrn6ny egy6bMnt a hat6sigp

-

eljfu6s kimenetel6t dont6en befolyisolni, rigy a hat6s6g tAjlkoztatAss cisszefiigg6 mtiasztasa.
ngyfll joginak kotl t'r:rzist- okin - az zbpvet6 iog s&elm6t eredm6nyezi.
A hahitdg a4gl, hog a panasTot j0 n@os nmkaregqii ki)telerytfii,gel iixqgfigd h$iko{ati l ara
korldtoqya, hog a jogwultsdgit neg kell sgntetui, ha e kiiteleryttnginek nem tesq eleget, egidtjtfrhg arynban
amil nem adott tuljiko{atdst, hog a kenfiteuikenltiget nem csak akkor kell b{elertenie, ha rikeriilt
elhe$eqkednie, hanem akkor is, ba aqa ki)teleryttig reliesihlstiheq kaprsohdik, ofian, aq iig irdenirc kiba
jelkgfr tuijtikoTlatlist m as{ott el negadni a jogosultnak, anefi a kinlneqd slimira a kiilehrytti,gei
teljesitinihq kEcsolidlan niltuinltakn hdtninlt endn,ln1erytt, ds ane! m aqlis a jebntdsigenll fopa a
tis</ersdges bal6sdg! eljdnhboTuall jog smlnihe4 ueqetelt, egittal pedig aq rlintett qocidlit bi{onilgbogffr{di

n

i

joga :,inln,iuk aes4illdt endn,inyeqle.

III.2.

A

bgjelenntu

ktiriilnriryei

illisketes6k n'Vlvinartitsitba, v 6 teglsztt is folyamata a vizsgilt esetben
szab yozottan z$lott. A 3 havonk6nti megielen6si k<itelezetts6g teljesit6s6nek tiSgzit€se a,

Az

igazolhtt6an szabilyszeri volt, Tovibb kellett
rendszerben
a megkiildott kimutatis abpifin
tekintetben
is, hogy - annak ellen6re, hogf ezt a viligos 6s
azonban vizsg6lrri a hat6s6g7 el)fuist a
atozet nem adta meg a jogosult szimita
f6lre6theteden diikoztatAst a kotelez6st tartalmaz6
a panaszos megkG6relte bejelenteni a 30 napos munkav6gz6s6nek megkezd6s6t, illetve befejez6s6t

-

-

h

-

is.

A panaszos 2016. itpnlis 18. napjin kezdte meg tzt a. mtxrkLt, amelyet a 30 napos
munkav6gz6s teljesit6s6hez szem6lyesen be szetetett volna jelenteni. A munkiltat6 ett6l szdmin
2076. mlrys 3. r,apjfit adott ki igazolist. Ezen feltiintette a jogviszony v6get is, 2076. mi4rs 77.
igazolta, hogy a munkiltat6 30 r;,apra vette fel a
ntplibm jelrilve meg azL Ez egyrdszt
^zt
hogy a iogosult gondoskodni kivil;t iognszorry
mist€szt
pedig
azt,
iogosultat munkav6gz6ste,

t

hat6signak tort6n6 bejelent6s6r5l, amikot a munkav6gz6s megkezd6s6t krivet6en ielezte a
munk6ltat6nak az rgtzolis kiadisa fu6nti ig6ny6t.
A panaszos a hat6s ghoz benldjtott fellebbez6s6ben leirta azt, hogy a munkaviszony
l6tesit6se utin jelenttezett a Hajdri-Bihat Megyei Kotm6nyhivatal Debtecen Jin si Hivatala
Hat6sig Osztllyin, ahol elmondta, hogy munlaviszoryt l6tesitetl Mryilr; vitte a munkahely
adatait is. Ez a beielent6s sz6betvolt aai utuin jihisTgnfien eliitt,6s akkot ielentlezett ism6t, amikor
a munkaviszonya lejfut, 6s bemutatta a munkaviszonyt6l s2616 igazolisT amelyet a munk6ltat5
6llitott ki szimzta. Amint a fellebbez6s6ben trta: u egyik ngintiz6, 6n€z€s ap16n u igazohst
elfogadta. Ezek utin a korn6nyablakhoz ment leadni n tgazolJst, ott azonban nem vett6k el,
at6l ti+ifikoztattik,hogy aJeliih.,iqsglkti lapok leadrisiboqcsatolja aqigaloldst.
JJ

A korminyablakokr6l sz6l6 515/2013.Qil. 30.) Korm. rendelet szerint a korm6nyablak
munka?itsa iogszerden irirt el. A korminyablak ktzit6lag tiiikoztatAst ny$t zz illisketes6s

sziinetel6s6nek bejelent6se nyilvintarrisba v6tel c6lj6b6[ az illisketes6k nyilvinartrisb6l val6
trirl6se fuinti k6telem (beielent6s), illetve az illiskeres6k nyilvinartisba v6tele irinti k6relem
eset6ben. A korm6nyablakban hivatalb6l int6zhet5 iigyek k6z<itt szerepel loviy'cbi az aktiv kordak
ellit sa tiru. k6telem benyijtisa, de a korm6nyablak szimrta a 30 napos munkav6gz6si
k<itelezetts6g teliesit6s6vel kapcsolatos feladatot a jogszabily nem nevesit.

A Haf d6-Bihat Megyei Korminyhivatal Debteceat Jdtisi Hiv*qb Gyimiigyi 6s
Igzsirg;tgyr F 6osztilydnak vilasza szednt ezt
a\it sat a panaszos semmilyen dokumennrmmal
^z
nem tudu alAtimasztati.
A GyAmiigyi 6s Igazs6giigyi F5osztily vilaszlevel6ben azt is leirta, hogy a misodfohi
eljitista feltetlesztett iretokban megtal6lhat6 volt a Jidsi Hivatal Hat6s6gi Osztilya 6s t
Foglalkoztat6si Osztilya k6z6tt 2017. februilt 27. napj6t lezallott ftisbeli egyeztet6s, amely
abp)in megiJlapithat6 volt, hogy az aktiv kotuak ellitisa iigy6ben e\Lt6 htt6slg nen qtirta ki
annak lebetdsigit, bog aqiigJ,il a Foghlko<latdi Os<libol bqfehntette, bog nnkauisqonlt lite$tett.
k6zolte, hogy nn nrblkeVrek irfomdciiral ztt6l,
A Foglalkoztau{si Osztily azonban
^zt
munkaviszooyt l6tesitett. Ezt a m6sodfokri
hogy a panaszos 2016. &ben munkaszerz5d6ssel
eli6r6sban tov6bb nem vizsgiltilq viszont e vilasz alapiin illapitott6k meg, hogy a Panaszos nem
ieleotette be a jdniti hiwtalba4 hogy a szociilis ellieis foly6sitisioak td6txama abtt
munlaviszonyt l6tesitett.
Ennek az ellentrnood6snak a feloldislta munlaritsam rtivid riton, tivbesz6l6n
megkereste a Haidri-Bihat Megyei Konafnyhivatal Debteceni Jit 6st lltv*zla Hatd gi OsAqdldt (A
panaszos a fellebbez6s6ber a Hadistigi Os4n! t6iikoztztisis hivatkozik') Arta a k6td6ste, hogy
aktiv koruak ellAtisirtt megillapitott jogosuls6g eset6ben tz egy 6v alatt telesitend6 30 nap
munkav6gz6st hol kell beielenteni, illetve a Kft.30 napos foglalkoztatist tanrisit6 tgazolJsit hol
kell leadni, n egy6rtelmi v lasz zz volt, hogy nem kell bejelenteni, ebg zz tgnolist az 6ves
feliiLlvizsg:ilatn6l bemutatni.

At.ta a k6rd6sre, hogy a 30 napos munkav6gz6s befejezt6vel be kell-e m:utatni
^z ^ff61
sz6l6 igazoifsg a, h*t6siryj ngynt6z6 n el6z6 vilaszit meget6sitette, mely szednt nem kell
bemutami, csak az 6ves feliiLlvizsg6latinil.
Eq cgbcbang4i t4i,iko$at.rt aqgl, anelet a Pa arys a qgn4lx $Znitsal kaPcsolalosan a
Jelbbbe(sibcn hirt.

Ennek tiikr6ben az, a misodfokf eliltisban felcirt t6ny, mely szerint nem i.ll a
Foglalkoztat6si Oszt6ly tendelkez6s&e informici6 ar6l, hogy tz iig5rf6l 2016. 6vben
bizonviia, hogy tz tigyf6l, vagy u igyf{l Lltd
munkaviszonyt l6tesitett volna, puszt6n
^zt a tendszerig, amelyben a Foglalkoztatlsi Osztily
szolgiltatott inforrr6ci6 nem iutott el addig
munkauirsa ezt terryt rogzii.
^
Lz diiltasabar,, hogy az
hat6sig k6ts6get k:zfu6rn nem bizonyitotta
A misodfokri
^zt megkezd6s6t beielenteni,
jelent
meg
a
tev6kenys6g
nem
kis6relte
meg
a
hivatalban,
6s
tigyf6l nem
ugyanrigy, ahogy azt megel6z6en 6s azt krivet6en is matad6ktzlanul teliesitette a hrt6sig iita)
szimin hattimqatban el6in kotelezetts6geket. A sz6beli bejelent6st a m6sodfokri eli6tis hitelt
'rgtzoltz, hogy a bejelent6s irisos
6tdeml6en nem zdrtz ki. A mrisodfokri hat6sig tzt
dokumenrillsa nem t6ft6nt meg, ebb5l k<ivetkeztetett arra, hogy a bejelent6s sem tiift6nt meg.
E helyiftt sziiks6ges kit6mi ama a szint6n l6nyeges k6td6ste, hogy a jogosult 6gyelm6t a
kcitelezetts6get e16fu6 hatisozatban nem hiwik fe\ hogy a bejelent6s klLzfu6lagosal irisbeli leher
A csatolt hatitozttbtn csupin az szetepe! hogy u el tisban r6szestiLl6 a fogosultsig felt6teleit
6tint6 l6nyeges t6nyek, kririiLlm6ny ek megviltozis t 15 napon belul kiileb bq'ebrtezi a Haidri-Bihar
Megyei Kormrinyhivatal Debreceni Jltisi Hiv*da Haldnigi Ot<hib.i,,. A hatirozatban nem ielenik
rneg M, hogy a belelent6st initbat kell me4enni. A httitoz*batt az sem ielenik meg, hogy a
muokav6gz6s bejelent6s6nek lgazohsin a hzt6sLg u iltzb alkalmazott eljir6si rend szerint
dokumentumot bocsit ki, de az sem ielent meg a hatarozatbtn, hog ez a dokumentunl
34

jegyz6k6nyv, hivatalos fellegyzis, hat6sigp tgazol6s, vagSr egy6b irat kiadis6nak formdjibart
tort6nik.
A m6sodfolru eljitisban a hat6s6gnak k6ts6get kizir6an nem sikeri.ilt tsztiania, hogy t
panaszos mely hat6s6gn6l ielent meg, 6s mely hat6s6gp6l val6 megjelen6s volt sz6m6ra
el6raryozvt. Abban a nyilvintartisba v6tel irinti k6telemben, amelyet a megketesett szerv
valzsza szetint a k6relmez6 is aliirt, ugyanis az szerepelt, hogy a kririiLlm6nyeiben bek<ivetkezett
viltozitst, a Debreceni Jririsi Hivatalnak kell bejelentenie. A kcitelezetts6get el6it6 hatltozztbtn
viszont a Haidf-Bihar Megyei Korminyhivaal Debreceoi J6tisi Hivatala Hat6s6gi Osztiiyin val6
a6lasz\ hogy nem tendelkeznek
beielent6s szerepelt, a m4sodfokri elj6r6sban azonban
^zt
^
informici6val ar6\ hogy a panaszos 2016.6vbeo munkaszerz6d6ssel munkaviszonyt l6tesitetg a
Foglalkoztatisi O sztiiy a,d:o,.
A m4sodfoku hat6siry u elj6rist6l sz6l6 besz6mol6i6bat a:r.a is felhivta a Egyelmemet,
hogy a ,,kii{gazgaaisi eldnisban aq inisbelseg kieneb fotttotsdgti, bi4onlitd efiwl nnfulke16, inisbeli
doktmenltm bidnldban (o P-ot<ot) bq'ebllise ,ten alt aktdrras@l'.
A vi)zsza;d6 a Szoctv. 36. $ (1a) bekezd6s6te is hivatkozott, mely arr6l rendelkeitk hogy a
sziinetel6ste okot ad6 krirtiLlm6ny bek<ivetkeztet6l, valamiot a sziinetel6ste okot ad6 kciriiLlm6ny
megszfn6s6t5l az a,ktiv koruak ellitris6ra logosult szem6ly 8 napon belitl eneiti u ellLtlst
megillapit6 szervet. A Szoctv. 36. $-a a foglalkoztat6st helyettesit6 timogttas foly6sit6sinak
sziinetel6s6t6l sz6l. Erre a;bblrn az esetben keriil sor, ha a iogosult ketes6tevlkenys6get t6gez, az
azt meg apoz6 jogniszony fenndll6s6nak els6 120 oapiiban. E k6tbe lerolt tartozik ^2
egyszetisitett foglalkoztatisr6l sz6l6 t<irv6ny szerint l6tesitett munkaviszony keret6ben v6gzett
munka, valamint a h6ztaruisi munka.
A Szoctv. megketesett szerv iltal szint6n hivatkozott 9. $ (1) bekezd6se - Teszkedve az zz
Flt. 36. S (1) bekezd6s6hez - ar6l tendelkez tk, hogy tz ell6tisban r6szesiiLl6 szem6ly a iogosultsig
felt6teleit 6dnt5 l6nyeges t6nyelq kdrtilrn6nyek megviltoz6s6t6l 15 napoo beliiLl kciteles irteileni az
ellitist megillapit6 szervet. Ha a szocii.lis ellitisban r6szesiil6 szem6ly a bejelent6si
kcitelezetts6g6t haci'id5ben nem teliesiti, az eutAs tosszhiszemfi igenybev6tel6nek a 17. $ (1)
bekezd6sben foglaltak szerinti meg{llzpitisa eset6n n d76tas igenybev6tel6t a bejelent6sre nyiwa
ill6 hariid6 els6 napjit6l kezd5d6en kell tosszhiszemfnek tekinteni'
Ugyancsak a misodfokri haasig fogalntzott 6gy a vilaszlevel6ben: ,,isnen, hogy a iitirsi
hivatal iigyint6z 6i n igyf6l sz6beli beielent6s6t minden esetben ir6sban dokumentiljdk
t iin si hiv*al
iegyz6kiSiyv vag5r hivatalos feljegyz6s formiiiban", iUetve ,,Lz is ismert, hogy
esetben
mioden
dokumentumot
kivint
benyuitani
hat6segi osztllyfur megielent iigyfelek riltal
itveszik".
Amint ara fentebb mir ualtam, megketes6scmben r6szletes tailkoztztTst k6rtem a
Hajdt-Bihar Megyei Kotmrinyhivatal Debreceni Jir6si Hivaal Hat6sigi Oszt6lyinak a jogosultsig
feti6teleit 6rint6 l6nyeges t6nyelq kdriilm6nyek viltoz6sinak beielent6s6vel <isszefiigg5
eljit6stendj6r6f illetve csatolni k6rtem a wilto4is b/eh*6tivcl kapcsohtu hatdtdgi elidrnst s1abdl1o16,
2015. s4pitenber 14-it kiiwtden bahilnr doktne mol A megketesetl szew vtltsz?- szednt a
felt6teleit 6rint6 l6nyeges t6nyek, k<itiilm6nyek megviltoz6s iLnak - igy a mmkatitTonl
iogosults6g
litesiti$nek -

bgjelentise nen keriih srybdfiolista.
Fentiek alaplio tehrt a 30 napos munkav6gz6s teliesit6ses6vel kapcsolatos, a iogosult dltal
krivetend5 beielent6s elj6r6si teodle ismerl, de nem sztbiiyozott.
Miodezzel tisszefiigg6sben az is meg6llapithat6, hogy arta az ombudsmani k&d6ste, hogy
a iogosults6g felt6teleit 6rirrt5 l6rry"g". t6nyelq kofiilm6nyek v6ltoz6s6nak beielent6s6vd
arszeftigg6 e!,6rrlsrend szabilyozott-e, a Szocw. megketesett szert iltal hivatkozott, fentebb
r6szleteiitt rendelkez6sei sem adnak v6laszt. A vizsg{lt k6td6s tekintet6ben e tendelkez6sek
pusztin azt togziti\ hogy a jogosult irledle k6teles az eMtist megrillapit6 szeret, tovibbi
i6szletszabilyokr6l - a biielent6ste megszabott hat&id6n til -, ezek kozott tz &tesir6s nd$hil,
eljfuasi rendj6r6l nem rendelkezik. Mivel pedig a hivatkozott iogszabalyhelyek az el1fuis nn$6t
ne1;n szabi)yozzirk, 6s a, virlzrsz szerint ez sem a szakirinft6 szew iltzl, sem helyileg oem keriilt
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szab lyozasla, nem tisztizh^t6 az sem, hogy milyen ismei szabilyokat kellett volna kcivetme a
panaszosnak a 30 napos munkav6gz6st beielent6sekor.

$-a

Amint ara a di6sdi eset vizs glata kapcsdn fentebb mdr rimutattam, a hat6s6g a Ket 72.
szerinti hat6,toza,bxr foglalt tendelkez6s6nek egy6rtelminek, kovethet6nek, 6s

v6gehaittrat6nak kell lennie a kotelezen szLmAn.
A vizsgilt esetben a htt6sigj hatitozat, illetve a hat6sigi httittozztbzn a Ket. 72. $ (1)
bekezd6s eQ pontia alapiin hivatkozott iogsz b6lyhelyek sem hatfuozt6k meg azt a
kritelezetts6get, hogy a panaszosnak a beielent6si kcitelezetts6g6t irisban kell megtennie, illetve a
bejelent6s megt6tel6t ut6bb ir6sban kell igazolnia, ha sziiks6ges.
Amennyiben t hzasig rigy it6li meg, hogy ellitisibar, a bizonft6 er6vel tendelkez6,
ir6sbeli dokumentumot fogadia el a kotelezetts6g tel)esit6s6nek rgtzol sa,k€rt, akkot a
kdtelezetts6g el5kisakot ezt a. httirroztritban meg kell jelenitenie. Az iigyf6li jogok s6relme n6lkiil
ugyanis olyan kcitelezetts6g teljesit6se, melyet a haasLgl hatitoztt viLigosan, a kcitelezett sz&nita
is egy6rtelmrieo nem rtigzitetg nem lehets6ges.
Min&qek niatt a dqsgih baflit si eljdrdr nn feblfugillanirdg eluibdl lerre<ltktdJbgbi<lottsdgboquah
jog ktiwtelniryinek
A misodfokri hat6sig an6lkiil hogy a fenti k6rd6seket tiszt6zta volna, elfogadta a hat6sig
felt6telez6s6t, mely szednt a panaszos a beielent6si k6telezetts6g elmulasztisa miatt
megt6vesztette az eliir6 szewet.
A tosszhiszemfis6get vizsgilva - v6bszrd6 iltal hivatkozott Szoctv. 36. $ (1a) bekezd6s6n
tul - it kell tekinteni az iigy szempontf6b6l ugyancsak fontos tendelkez6st tartalmaz6 36. S (1O
bekezd6st is. A Szocw. e sz^k^szt vtlaszga kiikin a iogosuladanul, de a bejelent6si kotelezets6g
teliesit6se eset6n nem tosszhiszemfren ig6nybe vett ellitist a beielent6si k<itelezetts6g elrnulaszlisa
miatt jogosulatlanul, tosszhiszemien ig6nybe vett ellrtrist6l.
A rosszhiszemris6g megit6l6s6n6l sztks6ges ligyelemmel lenni a Szoctv. hivatkozott
szakaszihoz ffiz6tt komment6tta is. Azokban az esetekben, ha kozfoglalkoztzt6sban, k6pz6sben,
keres6tev6kenys6gben val6 r6szv6tel miatt v6lik iogosulatlannil a szociits ell6uis ig6nybev6tele,
akkor ezen ellitisok tosszhiszemis6g hiinyiban is megt6tithet6ek. A logszabily m6dositisa
azokban az esetekben teszi lehet6v6 a tosszhiszemfis6gt5l fiiggeden visszakcivetel6st, ba a q,cnily
negelh*ise nis nidon bi(:ositon
A tosszhiszem6s6get ennek tiiLkr6ben iasgi)vz a k<ivetkez5ket rillapithatiuk meg a
panaszos eset6ben:

tosszhiszemrislg ixztizisdn irrinyut6 eli6ais a panaszos fellebbez6s6te indult
iogorvoslat sot6n oem volt k6s6get kizrit6. Rosszhiszemis6gr6l a vizsgilt esetben is akkot
besz6lhettinlq ha a jogosult tisztiban volt a kcitelezetts6g6vel, azt m6gis v6&esen megszegte.
A hat6sig vizsgrilat sorin inekintett el1fu6sa, t keletkezett dokumeotumok, illetve azok
hiinyt azt t6rntszgik al6, hogy a panaszos nem kaPoft megfelel5 ti4lkoztztAst a 30 napos
'tgtzollsina'k
munlav6gz6s teljesit6s bejelent6se sonin 6t tethel6 k6telezetts6gekr6\ 6s a teljesit6s
pontos m6djir6l. Ennek hi.inyibtn tz, hogy a kialakult helyzetet a panaszos v6tkes magatattisa
id6zte el5, k6ts6g et ktzir6an rern ignolhat6.
V6giiLl sztiks6ges felhivoi a Egyelmet az Flt - hozziL ffrzott kommentirban
megfogalmazott - Ltfog6 c6liim is. Eszerint az illisketes6k l€tszitmimk cs6kkent6se 6tdek6ben
els6dleges c6l a munka vil6giba t6rt6n6 visszat6t6s el6segit6se, ez6rt a tow|ny az ltalir,os
rendelkez6sek kcizott hangsulyozottan is kiemd hogy szimuk-ta az Flt. III. feiezet6ben 6s nis
iogszabilyokban meghatfuozott fogldkoztatist el6segit5 nimogatisokag szolgiltatisokat rin. aktiv
eszkrizoket, vagy egy6b eszk<izoket G6l&iut ad6kedvezm6nyeket) kell alkalmazni. Ezen eszkriztik
etedm6nytelens6ge eset6n, tzzz, ha a munkaviszony l6tesit6se nenr sikertil, sor kertilhet
illiskeres6si ellitis megillapit{sim.
A foglalkoztat6si tendszetben az FIt. szetint nniithat6 timogatrlsok k5re, valamint a
t6mogat6sok foly6sitis6nak felt6telei megviltoznak annak 6rdek6ben, hogy aq htiktenntd nurka
ualidi akematiwit jelettsel a turtds nuAanllk li:ig fu a nmkaefi piacra uh niehbbi uissrylinis bherdsi,ge

A
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ktiqtitt.

A munlaet6piacra val6 visszat6r6st leginkibb szo@i^, ha a t6mogatott szem6ly a 30
^z
napos muolav6gz6si kritelezetts6get is a val6di munkaer5piacon teliesiti. Ha munkalehet6s6g
nincs, k<izfoglalkoztat sbar nem hrdiik a riszorul6t alkalmazni, 6s k6pz6sben val6 t6szv6tel6re
sincs m6d, piaci munkaad6nil telesitett munkav6gz6si kritelezetts6g a legoptinlilisabb.
Amennyiben tehit r titszorsT6 tzlil egy, vagy tcibb olyan munk6ltat6t, amelyn6l egyben,
folyamatosan 30 napig, vagy tdbb t6szletben k6pes teljesiteni a rci t6tt k<itelezetts6get, alr*.or az
FIt. deklatilt c6lj6b6l k<ivetkez6er eltbez szimira. a szii&s6ges ti"'ogatist b.iztositani kell. Ebbe
bele6tend6 a megfelel6 min6s6gu 6s t6szletezetts6 gi ti\{kozrztAs is, a iogszabilyoknak
62sd{kt-la1gf segfelel6 hat6sigi eliris, illetve az ezzelkapcsolztos eljirisi tend rcigzit6se is.
Osszegz6s

tzpasztdat u, hogy nem kisz6mithat6,
milyen hosszi id6szakra folyositiik a hat6sigok az id6kdzben logosulatlann6 vilt riszorul6k
szLm'ta a eimogatist.
Ez n 6i esetben egy 6v ut6bb jogosuladannak min6sitett timogat6s foly6sidsit, illetve
vissza6zet6s6nek elrendel6s6t ielentene, mert a fogosulatlans6got csup6n az 6ves feliilvizsg6lat
sot6o 6szlelte z hat6s6g. A di6sdi esetben a r6szonrl6t ugyan m6rciust6l tdrolt6k a
nyitvintartisb6l, de err6l a timogatist foly6sit6 szervet csak okt6berben 6rtesitett6h teh6t ebben
az esetben is meghalada a 6 h6napot az ut6bb iogosulatlaonak min6sitett timogatls foly6sitisa.
A debteceni esetben pe.lig szitt6rr az &es feliilvizsgilati e[fuisban min6sitett6k iogosrizdzraf n
id6kozbeo foly6sitott ell6t6st.
A t6mogaris foly6siuisinak felt6tele a 3 havonk6oti megielen6si k6telezetts6g teljesit6se. A
kotelezetts6g hztimapjdt kcivet6 napt6l egy6rtelmfen megillapithat6, hogy teliesiiLlnek-e
min&zok a felt6telek, amelyek alapjan a tLszorul6 tov6bbra is jogosult z tirmog*asn. Ezeket
ezonbal a hat6sigok ekkot nem nasgili k o, rintogatis foly6sitisa akkot is h6napokon it
folytat6dik, ha a k6relmez6 r szimira mepzabott felt6telt nem teliesiti. Ennek egyenes
kovetlezm6nye a jogosulatlanul foly6sitott timogat6sok felhalmoz6disa, 6s a nagy 6sszegd
visszafzet6si kotelezetts69 keletkez6se.
Nem elfogadhat 6 az elifu6 szervek 6ltal hiva&ozott 6rvel6s, mely szerint a hat6s6gnak
mir nem kell felsz6litaoia a iogosultat a szem6lyes megielen6si kotelezetts6g teljesit6s6te, mivel
megvaltozott iogszab6lyi k<imyezet miatt mir semrni nem k<itelezi. A
ajra a htt6s6got
^
t mir httilyon
iogosults6g migszfin6s6nek hztiroz*btn t<irt6n6 meg6llapitlsa nem ^zolos kivtil helyezett - felsz6litisi kcitelezetts6ggel. Att6I fiiggedeniiLl, hogy a mulaszt6 jogosultat mit
nem kell felsz6li tzda, a lnt6s gnak a nyilv6ntanisb6l meg kell tudnia 6llapitania, hogy a iogosult
eleget tett-e a szimatt el5it felt6telnek, eonek alapf6n pedig fennill a haosiryntk ,azort
k<itilezetts6ge, hogy t t mogatits iogosulatlan tov6bbfoly6sit6s6oak megakadilyoziLsa |rdek|ben a

Az esetek vtzsgitata deplln

a, tegl6nyegesebb

sziiks6ges int6zked6seket megegye.
n6lkiiLti tovibbfoty6sit6s6nak k6t kcivetkezm6nye van. Egyftszt
rnefi iogszabirly biztositia az lgazol si k6relem el6terjesztlslt
WfAl
^z
^26fi,
szdmira. Formilisan zz iilgyf€l a hat6s6gi eljir6sban, 3, 6, v2lgy t h6nappal k6s5bb, illet6leg az
6ves feliiLlvizsgilat sotin iogszenien tudna 6lni e joginal, a vizsgilt hat6s6gi eliitisokban azonban
erae nem kerii'lt sor. Amennyiben ?izorrbtn a iogosults6g megszfin6s6nek t6ny6t a jogosults6gi
felt6telek teljesit6s6nek elmatadisakor, tehit legkoribban tz elttrt megielen6si ktitelezetts6g
elmulaszCisit ktivet6en 4llapitja meg h,;tittoz?;tAbar- a,hat6sdg, ntgyobb az es6lye annak is, hogy az
iigyf6l k6pes e iogival 6loi, 6s igazolni tudja, mi6rt mamdt el a felt6tel teliesit6se. Tov6bbi
Uia6.rcnt merti'I iel azonban az, hogy hogyan 6rtesiiLl a riszorul6 xt6l, hogy 6 h6napon belii.Ll
igazol6ssal 6lhet, ha err6l a hat5sigt6l nem kap tfii|kozAt st? Ete vonatkoz6an ugyaais egyik
esetben sem tafiziifr:razotl. felviligosit6st a vizsg6lt hat6sigi hatitozat.
M6sr6szt viszont a jogosulatlan cimogarlst a, hatalyos iogszab6lyok szednt k<iteles

A t6mogatisok jogosultsig

vissz6s ez a helyzet

37

t6mogatott. Mivel azonban ez nem k<izvetleniil a iogosultsigi felt6telek
teliesit6s6nek elmatad6sakor, teh6t legkot6bban az el6rt megjelen6si kotelezetts6g elmulaszlis6t
kcivet6en, 3 h6nap ut6n, hanem t<ibb h6nap, esedeg a telies 6v elmfltival, a feliiLlvizsgilati elifu6s
etedm6nyek6nt kovetkezik be, szAzezet forintos nagysigrendri visszat6rit6st eteA^6tyez. Az gy
kialakult illapot pedig az€rt agllyos, mert az egy6bk6nt jtivedelem n6lkiili t6szorul6 szem6lyte

vissza6zemi

a

ar6nytalanul nagr tethet 16, szemben azzd5 ha csak a 3 h6nap alatt felvett, megk<izelit6leg 60 ezet
fotint <isszegd timogatis vissza6zet6s6vel kell szimolnia.
A vizsgilat tapaszt^l^taL szeint az eljfu6 szervek a fentebbiekben elemzett jogalkalrnaz6i

gyakorlata krivetkezt6beo olyan helyzet alakult ki, amely alkalmas volt arra, hogy a iogi
k6td6sekben jiradan, laikus panaszosok az eliitits sotin kiszolgiltatott helyzetbe kertiLfenelq
illetve elzirtik 6ket egyes, egy6bk6nt mindenki szimin bizrositott iogi gatanci6kt6l. Ez tz 6
vooa&ozisukban els6sotban a tisztess6ges ellitdshoz, vabrr,tl;t a iogorvoslathoz val6 iog s6telm6t
id6zte el5.
A vizsgilat azt a feltev6st is meget6sitette, hogy t szociilis rimogat6s rendszete
napjainkra olyan, kiikincisen bonyolult normatendszert6 form6l6don, amelyben zz eligazod s a,
jogban j6ratlan t6szorul6k szitmLta is lnz6:'r,lag viL6gosan 6rtelmezett iogszabilyok 6s
egy6rtelm6en megfogalmazott el6irisok ment6o lehets6ges. A |ogegyenl6s6g illetve a fegyverek
egyenl6s6genek elve pedig t htt6sig 6s m ngyf€l viszonytendszet6ben akkot 6w6nyesiilhet
6idemben, ha a k1telmez6 megkapia a megfelel6 tiifikoztztAsokat ahhoz, hogy a jogit' jogos
6tdek6t 6rv6nyesithesse a szociilis elj6r6sban'
Koribbi jelent6seimben m6r rimutattam aLru, hogy a sz6ls6s6gesen r6szorul6 polgirait6l
val6 gondoskod is az 6llam egyik kiemelked6en fontos feladata. A iogalkot6 6s a logdkdmtz6
szew-sz1mLra egyat6tt fontos c6lt jelent: a megfelel6 ellitisi tendszereket m6ktidtetni az dapiogt

nor:nrlknak (ogillamis'g elve, a fogbiztons6g kovetelm6nye, a hat6s6gi iigyek tisztess6ges
nt6z6se,a szociT[s biztonsighoz val6 jog) is megfelel5 segit6 mechanizmusok kialakitis6val 6s e
rendszeren belii{ felel6s int6zked6st hozni.

Az Alkotrn{nybir6sig t<ibb httfuozetibanx rimutatott arta, hogy ^z 6ll^rn alkotrrrinyos
k<itelezetts6g6nek tesz eleget, ha a szoci6lis elliuis biztosilis6'ra' meg;zetvezi 6s miktidteti a
t6rsadalombLtositis 6s a szoci6lis timogat6sok rendszet6t, Hangsulyozta azt is, hogy ezen beliil a
jogalkot6 magahtirtozhtga meg, hogy milyen eszkozokkel 6d el tirsadalompolitiftai c6liait.
A Jszorultsigi .UatA.Jf <iizefiigg6sben az Alkoun6nybir 6sig azt is kiemelte,a hogy a
szoci6fis ell|dsok to;6nyi megviltoztztisinak alkoun6nyossigi ism6rvei t6szben friggedenek
att6l a k6td6st6l hogy az Alkotrn 6ny 7O/E. $ alapi6n (szoci,lis biztonsrighoz val6 jog) _milyen
szolg6latisok illem6k meg a logosultakat Annak elbir6lisinil, hogy a t6nylegesen 6lvezett
szol[{ltat6sokb6l mit 6s hogyan lehet alkotn6nyosan megvonni, a szociilis iogok annyban
elldtds nertdke eglsqiben nen csdkketth* a 70/E. $
i6tszlanak szetepet hogy tz elwndso/eJolltdn a tqocidks
qint all.
sryrid
- negkii*telbel| ninindlis
Vegl esetek vizsgil*z sor6n feldrt hiinyossigok ilapi n, a legtnlcibb vesz6lyeztetett
^z
v6delrne &dek6ben hangsulyozotan kivi.ngm felhivni a

tirsadalmi csoponok iogainak

-

Allam-koncepc.i6"
iogilkzlrnaz6 hat6s6gok Egyekn6t t kozigtzgttits kotszerisit6s6t lelent5 ,J6
ugyanis a
A
k6relmez6ket
kcitelezetts6g
si
tiilkoztzt
.frik t6rry.g.." k6rd?s6te: a
ielent6s6g6te.
lTen
tir|lkoztztis
6s
hiteles
teljes
kdni
.r'oaan trnrrf"teket 6tint5 eli6t6saik minden szakasz6ban
meg. A timogac{sok 6ltalinos felt6teleit6l val6 pontos 6s naptak6sz inform6ci6k megszetz6s6nek
felt6teleit pedig az ellirisor, kivtiLl is biztositani kell szimukra.

25
26

26/1993. (IV. 29) AB hatirozat, ABH 196, 199, 200. 43/1995. S'I. 30.) AB hatirozat
43/1995. (VL 30) AB hat6tozat
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Int6zked6seim

A ielent6semben feltfut

alapiogp vissziss6gok orvosl6sa,

illetve iciv6beni bek<ivetkez6siiLk
lehet6s6g6nek megel6z6se 6tdek6ben, n Ajbt 32. $ (1) bekezd6se alapjin felketem
o a S<abob*S<atnir-Bmg Megci Komdryhiwtal wq,etdjit, hogy 'tizsga\a meg u 6rt
panaszos iigy6ben a visszat6titend5 timogatAs 3 h6aapnyi osszegte t<irt6n6
m6ts6kl6s6nek lehet6s6g6t.

.
.
o

o

Pest Megei Komdnlhiaatal oe4et$rit, hogy vizsgtlja, meg a di6sdi panaszos aktiv
^
koruak ell6t6sa kot6ben meg6llapitott foglalkoztatAst helyettesit6 tAmog*irsn v 6
jogosultsiga visszaillitls6nak lehet6s6g6t.
a Hajd -Bihar Megei Komtirykutal wryrijit, hogy vizsgiljr meg a debteceni
panaszos aktiv koruak ell6u{sa k6r6ben megillapitott foglalkoztau4st helyettesit6
t mogatAsrr val6 iogosultsiga viss z iJit6sinrk lehet6s€g6t.
a nen<etga<daslgi ,nirrir</ert, €s t Nenryti FoghlkoTlatuii Srylgiklot hdryitri dllantithlt,
hogy a vizsg6lt k6rd6sk<ir alapjogokkal kaPcsolatos, ielent6sben fel6t
6sszefligg6sei ilrpj r a tendelkez6sii{<te 6116 eszkriztikkel segits6k a
iogalkalnaz6kat az apiogokat nem s6tt6 ioggyakotlat kialakit4sita, kiikin<isen a
iogosuladan timogauis huzamosabb ideig t<irt6n6 foly6sitis6nak megel6z6se,
illetve
iigyfelek megfelel6 m6lys6gf 6s r6szletezettslglr tAi€kozatAsa tet6t.

^z
a nen<etga<dasdgr ninit{ert, hogy a Nemzeti Foglalkoztat6si Szolgiizr honlapi6n
olyan naptak6sz, halzlyos jogszabilyokon alapul6, rendszetesen ftissitett
tijlkoztat6t tegyenek kozz6., z:mely pontos 6s hiteles informici6t ny$t a vtzsgiit
k&d6sk6t tekintet6ben mnd az illampolg6tok, mind a hat6s6gi jogalkalmaz6k
szarr,itta,.

Budapest, 2018.
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