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Az elihths meginditisa

A Hivatalomhoz fordul6 paflaszos

beadvdnyilban ismettette, hogy apai kapcsolattartils rigy6ben
Budapest F6v6ros I{orm6nyhivatala XL I(edi{eti Hrvatalilnak BP-11/04/84-1.0/2016., BP11/04/84-17/2076., 6s BP-11/04/84-12/2016. szimu v6.gz6set ellen 2016. augusztus 29-6t
jogorvoslattal 61t. A panaszos s6relmezte, hogy az ellfuilsthatdid6 tobbszotos6nek eltelte ellen6te
a misodfokon e\6r6 hat6sdg, a Budapest F6vitos Korm6nyhivataliltak Gy6mngyi 6s Igazs6giigyi
F6oszt6lya (a tov6bbiakban: m6sodfokir gy6mhat6sig) az iigy6ben dont6st nem hozott.
Tekintettel ara, hogy a panaszbeadvilny kapcs6n felmeriilt a iogilTamisig elv6b6l
levezethet6 jogbiztons6g kovetelm6ny6vel 6s a tisztess6ges elj6r6shoz val6 joggal osszefligg5
vissz6ss6g gyaLnuja, az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se alaplin vizsgillatot inditottam. A vizsg6lat
eredm6nyes lefolytatisa 6rdek6ben megkeres6semben - az tgyben keletkezett fuatm6solatok
csatolilslval egyrdejfileg - r6szletes tiilkoztat6st k6rtem a mdsodfokir gyimhat6s6gvezet6i6t6l.

Az 6dntett alapvetf fogok 6s alkotm6nyos alapelvek
A jog6llamisig elv6b6l fakad6 jogbiztonsig kovetelmrS,nye. ,,Magyarorszilg fiiggeden,
demokratikus jog6llam." (Aiaptotv6ny B) cikk (1) bekezd6s);
A tisztess6ges elj6r6shoz val6 jog ,,Mindenkinek ioga van ahhoz, hogy iigyeit a hat6s6gok
ftszr.ehajlils n6lktil, tisztess6ges m6don 6s 6sszer6 hatdnd6nbeljJlrnt6.zz6k." (Alaptorv6ny
XXIV. cikk (1) bekezd6s);
A gyermekek v6delemhez 6s gondoskodilshoz val6 joga:,,Minden gyermeknek joga var. a
megfelel6 testi, szellemi 6s erkcilcsi fejl6d6s6hez sziiks6ges v6delemhez 6s
gondoskod6shoz;' (Alaptorv6ny XVI. cikk (1) bekezd6s).
Az a,lkalmaz o tt jo gs z 6lyo k
^b
a Gyermek jogair6l
sz6l6, New Yorkban, 1989. november 20-6n kelt Egyezm6ny
kihirdet6s6r6l szolo 1991. 6vt LXIV. torv6ny (a tov6bbiakban:Egyezm6ny);
7997. 6vi )C(XI. tv. a gyemekek v6delm6r5l6s a gy6miigyi rgazgatisrol (Gyvt.)
a kozigazgatisi hat6s6gi elj66s 6s szolg6ltatis 6ltal6nos szabilyanol szolo 2004. 6vi CXL.
torv6ny (a tov6bbiakban: I(et.);
az 6kal6noskozigazgatdsi rendtartist6l sz6l6 2076. 6vrCL. torv6ny (a tovibbiakbr.r' Akr.;
a gyimhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyi eliilrisrol szolo 749/7997.
(IX. 10.) I(otm. tendelet (a tov6bbiakban: Gyer.);
gyermekv6delmi 6s gy6mngyr feladat- 6s hat6skorok e176tisir6l, valamint a gyilmhat6sl,g
szervezetlr6l 6s illet6kess6g6r6l sz6lo 331/2006. (XII. 23.) I(orm. rendelet ("
tov6bbiakban: Gyszr.).

A megdllapitott t6ny6ll6s
A m6sodfokri gy6mhat6s6.g f6oszt6lyvezet6je megketes6sernre adott vilasziban ismertette, hogy a
panaszos a BP-/l/04/84-10/20/6. s3imil udgrys ellenhatiid6n behil jogorvoslati k6relmet nem
nyriitott b", rgy az els6fokti v6gz6s 2016. augrtsztus 10-6n joger6re emelkedett. A tailkoztat6s
lit€fi ara, hogy az els6fokir gyitlhat6silg BP-l I /04/84-l I / 2016. sryimil, gyermekeivel tort6n5
kapcsolattatisdnak v6gtehajt6sa iigy6ben hozottv6.gz6s ellen benyujtott fellebbez6sik6relm6t, az
tigyben keletkezett els6fokri iratokkal egyiitt 2016. sqeptember 2l-dn iktatt6k. A m6sodfokir
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gyimhat6s6,g a 201.7. 6prilis 7-r, BP /0502/1203/3/201.7. szimi v6.gz6s6vel az els6fokti v6gz6st
helybenhagyta. Lz iratok ttnis6.ga szerint a panaszos 20/ 7. dpilis 26-dn a mdsodfokil uigryst dtuette.
Az els6fokf gyinhat6sdgBP-ll /04/84-/2/20/6. s4imil,
gyetmekeivel tort6n5
^p^n^szos
kapcsolattartisdnak v6grehajt6sa tigy6ben hozott v6.gz6.se ellen benyfjtott fellebb ez6.sik6relm6t, az
tigyben keletkezett els6fokri iratokkal egytitt szint6n 20/6. sieptember 2/-dn iktatt6k. A fellebbez6si
el)6r6s sor6n a m6sodfokri gydnhat6sS,e - kieg6szit6 bizonyitilsi eli6r6s sor6n - 2017. mijus 9-dn
tfugyalilst tartott mindk6t szil6 r6,szv6te16ve1. A ktlon6l5 sziil6 k6relm6re indult fellebbez6si
elj66sa sorit a m6sodfokf gyimbat6s6g 2017. mQ'us 9-dn kelt BPl0502/1203/5/2017- szdmu
v6gz6s6vel az els6fokir v6gz6st megvilltoztatta. A panas<os 20/ 7. mQ'us / S-dn a mdsodfokil udgiest
dtuette. A m6sodfokt hat6s6g el6tta panaszos gyermek6t 6rtnt6, tov6bbi eljilrds nincs folyamatban.
A m6sodfokir gy6mhat6s6g vezet6le v|laszdban kit6rt ana, hogy az eljarJsatk sor6rt

tapasztafiiat6 k6sedelem oka a Gy6miigyi 6s Igazs6gtigyi F6oszt6ly Szociilbs 6s Gy6miigyi
Osztalyiln dolgozo gydmiigyi sqakiigyintd4fikjelentfu leterhehsdge.201.6-ban a gy6mhat6s6gt iigyek szima
39 oh-os noveked6st mutatott az el6z6 6vhez k6pest, ugyanakkor egy 6ll6shely - nytgdrjaz6s
folytdn - megtitesedett 201,6 augusztus6ban. Ennek a betolt6s6re - megfelel6 szakk6pzetts6ggel
6s gyakorlattal rendelkez6 jelentkez6hi6ny6ban - csak 2016 decembet6ben keriiLlt sot.
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vizs ghlat meg6llap

itis ai

I. A hat6sktirtim tekintet6ben
A feladat- 6s hat6skordmet, valamint az ennek ell6tds6hoz szriks6ges vizsgllattjogosults6gaimat az
Aibt. hat6rozza meg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok biztosihoz bdrl<t
fordulhat, ha a hat6sie tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa a beadvityt tev6 szem6ly alapvet6 iog6t
s6tti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel ifu, felt6ve, hogy a rendelkezesre 6116 kozigazgatisi
iogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve a kozigazgat6si pert - mdr kimeritette, vagy
ogorvo slati lehet6 s6g nincs sz6m 6ra biztosiw a.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s a) pottla szerint az illlami vagy onkotm6nyzatt feladatot ell6t6
szew kti4sqotgdttuilst udgi6 sTgntnek nindsiil. A Gyvt. 16. S (1) bekezd6se szerint a gyetmekek
v6delm6t biztosit6 hat6sigi feladat- 6s hat6skoroket a helyi onkormdnyzat k6pvisel6-testiilete,
illetve a gy6mhat6s6g gyakorotja. A Gyszr. 1. S (1) bekezd6se szerint a gydmhat6s6g feladat- 6s
j

a telepiil6si onkormilnyzat

jegyz6je,

a f6virosi 6s megyei

korm6nyhivatal
gyermekv6delmi 6s gy6mrigyi feladatkor6ben eljir6 iinilsi (f6vitrosi kertileti) hivatala, valamint a
gyermekv6delmi 6s gy6miigyi feladatkot6ben elj6r6 f5v6tosi 6s megyei korm6nyhivatal gyakorolia.
Mindezek alapj6n az igyben 6rintett gyilmhat6sdgra avizsgillati hat6skorom kiterjed'

hat6skor6t

II. A vizsgllt alapjogok tekintet6ben
Az alapiog.biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefligg6s-tendsz er felt6risa sorin
auton6m,- objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzfurolag alapiog 6rvek felsorakoztatisival 6s
Az ombudsmantnt6.zmlny megalakul6sa 6ta az alapiogS
biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotmilnybuosig alapvet6 jog6llami
garanci6kkal 6s az alapjogok tartalmilval kapcsolatos elvi meg6llapit6"sara, valamint - az
ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalmazta az alapiog-kotliltozis
alkotmdnyoss6g6t megit6lni hivatott alaplog1 teszteket.
A )eleni6s rnegilllapitilsaival osszefugg6sben hivatkoznom kell arra, hogy az -Llaptow6ny
vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege az -Nlaptow6ny Negyedik M6dosit6s6nak hat6lyba l6p6s6t
kovet6en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban foglaltakkal, az alkor,rrr6nyos
kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz6efl nem tartalmaz olyan tendelkez6seket,
amelyek ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotm6nyrnk szoveg6vel. Az Alkotm6nybr6sdg a
Z2/i012. ry. 11.) .NB hatarozatibar arra mutatott 16,hogy ,a4e1646 Alkotntiryt ds a4Alryfiindn1
osszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak.

egyes

rendelie1dsei tanalmi eglteqdsdge esetdn eppen nem a kordbbi alkotmdrybirosngi dtintdsben megekndjogeluek

rirudnlir, hanim aqok figtelmen kiaiil hagytistit kell indokolni".
2

Az Alkotm6nybit6s6g ugyanakkot a

13/2013. (VI. 17.) AB hatirozatilban azt emelte ki, hogy az adotthat6rozatban vizsg6lt torv6nyi
rendelkez6sek eset6ben mir az Alaptorv6ny Negyedik M6dosit6sa alapiiln i6r el a kor6bbi
alkotm6nyb n6sdg. hatirozatokban foglaltak felhaszn6lh at6s6glt illet5en.
A testiilet ennek kapcs6n elvi 6ltel mondta ki azt, hogy ,,a\ Alkotndrybinlsdg a hatdfidt
uesqlett alkotmdrybinisigi hatdroryzt forniskdnt meglehldsdael, a liryegi, a< adott i)gyben felneriild
alkotmdnlosstigi kirdds eldtintdsdhei sTiiksiges mdrtikit ds tery'edelrnfi tartalmi uag siiiuegsT,cnt neglelenitdssel
hiaatkoqhaq'a uagt iddTheti a kordbbi hatdroryttaiban kidolgoiott rirueket, jogelueket. Ai indokoldsnak ds
alkotmdrlyjogi fomisainak ugyanis a demokratikus jogillanban nindenki sgimira megismerhetdnek,
ellendriihetdnek kell lennie, a jogbiTlon:ig igerye a<) hlgy a diintisi negt'ontoldsok dtldthatdak, ktiuethetdek
legyenek. A n1iludnos iraelis a dtintds indokldsdnak litalapla. A konibbi hatdroiatokban k{y'tett irvek
felhasTndlhatdsdgit aiAlkotndrytbinisdg mindig esetrfil esetre, a konkrit iigy kontextasdban uiisgalja."
Ha osszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, valamint az.Llaptorv6ny XVI.
cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotrniny 2. S (1) bekezd6s6nek, valamint 67. S (1)
bekezd6s6nek a szovegr3vel, akkor az 6l7apirhat6 meg, hogy a vrzsgillat tirgy6t k6pez6 jogillanisdg
elue, ualamint a gyerrueki jogok tekintetdben nem hoz olyan koncepcionihs vlltozdst az Alaptorv6ny
szovege, mely akoribbi alkotm6nybir6s6gi gyakodat elvet6s6t, vagy jelent6s tartalmi 6t6tt6kel6s6t
aliltilmasztani. Igy elvi meg6llapitisaim megfogalmazS,sa, az alapjogok 6rtelmeztise sor6n ellenkez6 tartalmf alkotm6nybt6sdgl dont6s megsziilet6s6ig tr6nyad6nak tekintem az
Alkotm6nybir6s6g 6ltal mind az .Llaptowlry hatalyba 16p6s6t megel6z5en, mind pedtg az azt
kovet5en meghozott hatdrozataTban, azok indokol6s6ban kifejtett meg6lTapitisokat,
kovetkeztet6seket. A tisztess6ges elj6r6s jog6nak 6rv6nyesil6se kapcs6n 6rdemes kiemelni, hogy
immfu kiilon alkotminyi rendelkez6s nevesiti a tisqlessiges hatdsdgi eljdnishoTuald jogot.
1. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint Magyamsrylgfiiggetlen, demokratikusjogillan.
Az Alkotminybuosl,g tobb hat6rozatdban r6mutatott, hogy a iogilllam n6lktlozhetetlen eleme a
jogbiztons6g. Az Alkotm6nybir6s6g a 30/2012. Orl.27.) .LB hatirozatiban kimondta, hogy az
Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se 6s az Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6se
rL deWarl'l)a a
^zorros
jogiilamil<lauzulilt, tehAt az eddig kialakitott alkotminybu6sigl gyakorlat tovirbbra
is relev6ns. Az
Alkotm6nybfu6sig szerint a iogbiztotsig az 6llam koteless6g6v6 teszi annak biztosit6sit, hogy a
jog eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes jogszabillyok is uildgosak, egydrtelnfre,€, mrikod6stket
tekintve kislimitbatdak 6s elfireldthatdak legyenek a norma cimzettjei sz6mdra. A jogillamis6g
elv6b6l foly6 kovetelm6ny akozhatalom, akozigazgatas torv6ny al6 rendelts6ge a kozhatalommal
rendelkez6 szervek a jog dltal negillapitott nfrktiddsi rendben, a polgirok szimira megismerhet6 6s
kiszimithat6 m6don szabllyozott korldtok ko{;tt feitik ki tev6kenys6gilket. Nem hagyhat6
figyelmen kivtl, hogy a kisryinithatdsdg ds ai eljdnisi garandik biitositiu i<zrlsan i)ssiekapcsolidik ai
egyes alanli alapjogok uddelruduel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st. Erdemes utalni itt arra az
alkotrn6nybt6sagl t6zisre, amely szednt kozveden alkotminyi garuncrdkga$asigosstigi is cdlsryrii:egi
okokbdl, az elj6ris egyszerfisit6se vagy az id6szer6s6g koveteim6ny6nek 6rv6nyesiil6se ctrnln sem
nelldqhetdk.

2. Az Alaptorv6ny )OilV. cikke immir kinyilv6nitia a tis71lessdges eljdrdshoq aald jogot. Az
Alkotm6nybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet arr\ hogy a iogillTamis6gnak sz6mos
osszetev5je van. kinyad6 alkotrninybfu6sdgp t6zis, hogy a )og6llamts6g elv6b5l foly6 egyik
legfontosabb alapkovetelm6ny a kozhatalom, a koztgazgatis torv6ny al6 rendelts6ge: a
kozhatalommal tendelkez6 szewek a iog 6ltal rnegillapitott mrikod6si rendben, a polgirok
szilmdra megismerhet6 6s kiszimithat6 m6don szabilyozott korl6tok kozott fejtik ki
tev6kenys6gtiket. A kozrgazgatils torv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha iogrl^g szabilyozott eljirilsi
keretek kozott mfikodik, a jogkorl6tozilsra adott felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan
kell meghatdrozri. Nem hagyhat6 frgyelmen kiviil tovdbb6, hogy a l<tszimithat6s6g - bele6rwe az
egys6ges jogalkalmaz6st - 6s az el16r5,si garanciilk biztositisa szorosan cisszekapcsol6dik az egyes
alanyi alapjogok, szabadsigSosok v6delm6vel, mintegy kcilcsonosen felt6telezik egymist. Az ngyf.6l
kozigazgatisi hatirozathozataba vonatkoz6 joga nem tehet6 ftigg6v6 att61, hogy a koztgazgatdsi
szerv milyen id6pontbanhajland6 donteni a hat6skcir6be utalt iigyben. A kozigazgat6snak ugyanis
J

alkotrn6nyos koteless6ge, hogy a hat6skor6be utalt iigyben, az erte megszabott id6 alatt 6rdemi
dont6st hozzon. ,4,kozigazgatilsi elj6r.6s nem n6lhilozhet, a kotelez6 iigyint6z6si hat6rid6ket.
3. A gyemek rnegfeleld testi, ti,ellemi is erki)lcsi fylfidisihei sTiiksdges uidelenhei is gondoskoddshoT
jogit
uald
aiAlaptiiradry XW. dkk (/) bekeidue riig71ti. A gyermeket f6szab6lyk6nt minden olyan
alapvet6 jog megillet, mint birmely m6s embert, de ahhoz, hogy a jogok teljess6g6vel k6pes
legyen 6lrri, biztositani kell sz6mira az 6letkor6nak megfelel6 minden felt6telt a feln5tt6 vdlilshoz.
Erre tekintettel kife)ezetten a gyermekek jogak6nt rogzitt a torv6ny a megfelel5 testi, szellemi 6s
erkolcsi fejl6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra val6 jogot. E v6delemre 6s
gondoskodilxa a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. A gyermek, mint az alapjogok
tnt6.zm6nyv6delmi
alanya oldal6n az 6letkorb6l ad6d6 hilttinyokat az 6l7zm oldal6r6l az
^z
kotelezetts6g egyenliti ki, hogy zz illfamnak aktivan kell cselekednie a gyetmekek alapvet6 jogainak
el6mozdrt6sa, 6rv6nyesiil6se 6s v6delme 6rdek6ben. Ezt az alapt6telt rogzii az Egyezmlny
preambuluma; a gyermeknek, figyelemmel frztkai 6s szellemi 6tetts6g6nek hi6lly6ra, kiilonos
v6delemre 6s gondoz6sra van sziiks6ge, nevezetesefl megfelel6 jogi v6delemre, sziilet6se el5tt 6s
sziilet6se ut6n egyarint. Az Egyezmlny 3. cikk6ben foglalt meghat6rcz6 alapelv pedig minden
gyermekekkel kapcsolatba kertil6 tnt6,zm6nyt 6s hat6s6got a gtenvek leglobb drdekdnek negt'elelf
eljdrisra ktinkT,
Az Egyezmlty 9. cikk 3. pontia rcgzitt tov6bb6, hogy a r6szes 6llamok tiszteletben tarqak
a mindk6t sziil6j6t6l vagy ezek egyik6t6l ktilon 616 gyetmeknek azt a jog6t, hogy szem6lyes
kapcsolatot 6s kozveden 6rintkez6st tarthasson fenn mindk6t szil5j6vel, kiv6ve, ha ez a gyermek
legjobb 6rdekeivel ellenkezik. Ha a kapcsolattartisra jogosult nem tud 6lni a kapcsolattart6si
iogival - a mllta:danul elhirz6d6 hat6s6gi elj6r6sok kovetkezt6ben - minden esetben s6rtil a
gyermek kapcsolattartilshoz ioga is. Migugyani: a siilld esetiben a kapcsolattartds jogajogkdnt ds egyben
kt;tekq,ettsigkint is sryrepel, mind aiegyiitt dld, mind a kiiliinild siiilf esetdn, addig a gtermeket a k@csolattartris
minden esetben jogkint illeti neg mefinek bi4tositdsa, el6no$itdsa, a kapcsolattartdsnil s4ild hatdroiat
uignhEtdsdnak kikdryrT,entise ai dllan - konkrit feleldskint pedig ai e/s6- ds nisodfokon eljdnl
gy dm b atd s dgo k - ki) te le ry tts dge.

III. Az tigy 6tdem6ben

1.. A hat6s 6.gp e\6rilsok garancnt kapcs6n ism6telten 16 kell mutatnom ara, hogy az ij,gy
elbfu6l6sakor hat6lyos jogszabilly,t a, kt. ai alapehei kiiititt rdg<lti a gyorsasilg 6s az egyszerris6g

kovetelm6ny6t, az iigyf6l tisztess6ges igytnt6zlshez, a jogszabillyokban meghatir.ozott
eli6r6st
hat6rid5ben hozott dont6shez valo iogit. A Ket. 33. $-a szerint a hatilrozatot,
^z
megsziintet6 v6gz6st, a m6sodfokf dont6st hoz6 hat6signak az els6fokir dont6st megsemmisit6
6s ii elilrisra utasit6 v6.gz6s6t az el)66s megindul6sit6l szilmitott 2l napon beliil kell megho7ni 6s
gondoskodni a dont6s kozl6s6r5l.
A m6sodfokf hat6s6g f6oszt6lyvezet6)e villaszdban az igyrnt6.z6si hat6rid5t tobbszorcisen
iigyint6z6k h;lterheltsegeael tndokolta. A
meghalad6 k6sedelmet elismerte, azonban
^z
^zt
tt!'dko7lattist tudomdsul aer<;em, ayonban afentiekben ktrtjtufi, a hatrlsdgi eljdrisra uonalkoli garancidlis eluekre
tekintettel- ki)tiiniisfigyelemmela kti{gaTgatds ayon ktitelessegere, misTgint a baldsktirdbe utalt iigtben, a<ene
negsiabott idd alat kiinles drdemi dtintist hoini - a kdsedelmes efidnl: ds ddntds tekintetdben a panaslosok
tis4tessdges eljdnlshoiuald jogiual dssiefiggf uiss$tsdg megillapittisrit nem mell64hettem.
lelin vizsg6latommal osszefiigg6sben utaLnom kell ara, hogy AJB-3534/20/6. s$mon
tifog,i jetlegel uiisgiham aq els6- ds ru,isodfokil gydmhahisdgok .feladatelldtdsinak srymdlyi feltdnleit, a7 ott
dolgoqd munkatdrsak tdtslimtit ds ai ebbdl adddri ttilnrheltseget. Arra tekintettel, hogy a gydmhat6s6gok
1 A 2018. januir 1-6t61 hatilyos iltalinos k6zigazgatisi rendtartdsr6l sz6l6 201'6.6vi CL. torv6ny (a tov6bbiakban:
At ..; Z. $ (2; Uekezd6s c) pontja a jogszerffs6g elve kcir6ben emliti, hogy a hat6sdg a hat6skore gyakorllsa sor6n a
+. $-a alapjin tov6bb6 a hat6sig a
logsrab6lyban meghatlrozou hatirid5n belii{, 6sszer6 id6ben 1fu el. Az At..
valamennyi r6sztvev5i6nek a
eliitis
az
az
hogy
La"t6konysig 6rdel6ben igy szewezi meg a tev6kenys6g6t,
s6relme n6lkiil, a feilett
k<ivetelm6nyek
vonatkoz6
isztizS,sira
a
t6nyillis
6s
legkevesebi kolts6get okizzt,
technol6gi6k alkailrrrazilsival - az eliirils a lehet5 leggyorsabban lezirhat6legyen.
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tulterhelts6g6re visszavezethet6 alapjogi vissz6ss6gok orvosl6sa 6rdek6ben 6ltal6nos jellegri
int6zked6seket az AJB-3534/2016. jelent6semben fogalmaztam meg, a jelen egyedi p^nasz iigyben
a k6sedelmes elj6r6s tekintet6ben a feltgyeleti szerv fel6 ktilon int6zked6st nem teszek.
2. ,ilhogyan azt mdr kor6bbi jelent6seimben' is hangsrilyoztam, jelen vasgillattal cisszefligg6sben is

szeretn6m kiemelni, hogy azngy elbuillilsakor hatilyos Ket. 33/A. $ (1) bekezd6se szerint,haa
hat6s6g a ri lrinyad6 ngynt6z6.si hat6rid6t az igyfllnek €s az elj6r6s egy6b r6.szwev6j6nek fel nem
6hat6 okb6l tull6pi, koteles az igyfll 6ltal aq eljdnis lefnbtatlrrdirt negliqgtett illetdknek uagy dinak
negfeleld tissTgget, ha pedig m igytnt6.z6s id6tartama meghaladia az trinyad6 tigyint6z€sihatiid6
k6tszerestit, a negfrrytett tixiegkdt:ryresdt a4iigyfel residre uissryfTgtni. A I(et. 33/A. $ (2) bekezd6se
kimondja, hogy a hat6s6g fizet6si kotelezetts6g6t nem 6rinti, ha az tigyf6l az :dletlk vzgy drj
megfizet6se al61 r6szben vagy eg6.szen mentesiilt, ilyen esetben a hat6sig az osszeget az igyfll
6ltal meg nem fizetett r|sz ar6nydban a kozponti kolts6gvet6snek fizeti meg. Ha az ellilris
lefolytatAsillrt az eljiris meginditds6ra uilnyul6 k6reimet benyujt6 ngyf6l jogszabilly alapj6n nem
koteles illet6k vagy dri ftzetlslre,ugy a hatdsdgaqilletiktAndry sT,einti dltahnos tdtelfr e/dnisi illetiknek

kdponti ki)/tsdguetisnek.V6gi, pedig a Ket. 33/A. S
(3) bekezd6se szerint a 33/A. $ (1), illetve Q) bekezd6se szerinti osszeget a hat6sig sai6t
^
kolts6gvet6se terh6re a fizet6si kotelezetts6get meg6llapit6 dont6s joger6ss6 vil6s6tol szimitott
nyolc napon belii{ frzettvtssza az igyf6l szimita,illetve fizeti meg a kozponti kolts6gvet6snek.
Az 6j szab6lyoz6s szint6n rendelkezik a hatind6 tull6p6s kapcsin a hat6sigot terhel6
illet6k visszafrzetlsi kotelezetts6gr6l. Az Akr. 51. $-a kimondja, hogy ha ahat6sig hat6rid6ben
nem hoz fiigg6 hatilyi dont6st, az igytntlz6si hat6rid6t tull6pi - 6s fiigg6 hatiiyi dont6s
meghozatal6nak nem volt helye -, vagy az automatikus dont6shozatal, vagy a sommis ellilris
szabllyilt indokoladanul me116zi, az eljdnis lefofitatdsddrt illetdknek uagy d/nak negfeklf iissTeget, ennek
bidrydban tiryierfointot negliryt a kdrelmeif iigyfilnek, aki ruentesiil a4e!'dnisi ktiltsigek negfirytise al6lis.
A rendelkez6semre 6116 iratok alapjin a misodfokil hatdsdg nem hoTott a fii,etdsi ki)tehqgttsiget
neglllapitd dtintist r3s nem int6zkedett az illet6kekr6l szolo torv6ny szerinti 6hal6nos t6tel(r eljirdsi
illet6knek megfelel6 osszeg k6tszeres6nek megfizet6s6r61. Tekintettel arra, hogy a Ket. alapiln a
fizet6si kcitelezetts6g nem fakultativ feladat, hanem a tiqlessiges eljdnishoqual6 jog biqtositdsdt sTolgilti
garancia, nem mell6zhettem annak a negillapitistit sem, hogt a ndsodfokil gydmhatdsdg e mulasqldsa is
alkalmas uolt arra, hogy a panasTos tisTlessiges eljdnishoquald jogiual i)xiefiigd uitsryisstigot okogyon.
negfelel| tissqeget, illetue ennek kit:ryresdtfiryti meg a

Int6zked6sem

A

jelent6semben feltart alapvet6 joggal osszefiigg6 vissziss6gok bekovetkez6s6nek jov6beni
megel6z6se 6tdek6ben az Ajbt. 31. $-a alapiiln felkdren a Budapest F5v6ros Korminyhivatala
Gy6miigyi 6.s lgazs6,g;tgyi F 6osztilyinak v ezet6i6t, hogy

1) az lintett iigyben

a

elliris 6s
szolgiltatas 6ltal6nos szabllyatol sz6l6 2004. 6vi CXL. torv6ny 33/A. S (2)-(3)
halad6ktalanul tegyen eleget

kozigazgat6si hat6sigi

bekezd6s6ben foglalt torv6nyi kcjtelezetts6g6nek;

2) a jov6re

n6zve l'rvia fel munkatirsainak a ftgyelmlt zz Ak
hat6id6 betartS,sinak garanci6lis jelent5s6g6re.

.-b.,

foglalt

Budapest, 2018. febru6r G,

,,elqe*,a
2 LAsd az

A]B'2t7 / 201 7. szimt ielent6st, az AJB-|421 / 201 7. szirrri jelent6st, az ,\JB-3781 /2017
valamint az AJB-5 1 46 / 20 1 6. szirni jelent6st.
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szimu jelent6st,

